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Тема № 1 Нетрадиційні техніки для створення необхідних ефектів  

                  оформлення вітрин, приміщень та будівель 

УРОК: 7 

Тема: Виконання барельєфу 

Мета: 

 Ознайомитись з нетрадиційними техніками для створення необхідних 

ефектів оформлення вітрин, приміщень та будівель.. 

Вивчити основні різновиди нетрадиційних технік у декоруванні вітрин, 

приміщень, визначити послідовність виконання підготовчих робіт 

 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Барельє́ф  або плоскорізьба— один з різновидів художнього рельєфу, 

скульптурна композиція, виконана на площині і пов'язана з тлом. Барельєфом 

називають рельєф, випуклість (цебто, висота над тілом) якого не перевищує 

половини об'єму скульптури. Цим барельєф відрізняється від високого рельєфу, 

або горельєфу, що випинається більше ніж наполовину. 

Рельєф буває й поліхромований; переважно застосовується в архітектурній 

декорації і в мистецькому промислі. 

Особливості барельєфів 

Декілька особливостей барельєфів, які вигідно виділяють їх на тлі інших видів 

прикрас для інтер'єру: 

1. Виготовити даний елемент декору можна з будь-якого матеріалу (з пап'є-маше, 

гіпсу, декоративної штукатурки, полістиролу, металу тощо), який досить 

пластичний або підходить для заливання у форму. 

2. Сучасні барельєфи прості у виконанні та монтажі, відрізняються малою вагою 

та прийнятною ціною, якщо ж вони виготовляються з натуральних матеріалів 

(дерева, каменю), то при великій ціні виглядають справді унікально, 

неординарно та ексклюзивно. 

3. Сюжет зображення вибирається з смаків і потреб замовника, може бути 

античним, під старовину, нейтральним чи підкреслено сучасним. 

4. Крім візуальної привабливості такі декоративні елементи допоможуть 

приховати комунікації, дефекти, 

нерівності поверхонь. 

На додачу до чисто декоративних 

функцій, барельєфи чудово 

справляються і з різноманітними 

функціональними завданнями. 

Наприклад, об'ємне декорування 

дозволяє нівелювати нерівності 

поверхонь, прикрасити інженерні 

комунікації, візуально спотворити 

простір на розсуд власника, створити 

плавні переходи між різними 

функціональними зонами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84


Грамотне поєднання об'ємного рельєфу та 

декоративного розпису дозволяє створювати 

справді оригінальні та неймовірні ефекти. 

Однак, незважаючи на безліч своїх переваг, 

барельєф залишається не таким популярним 

варіантом декорування приміщень. Суть 

проблеми полягає у високій вартості 

облаштування таких об'ємних елементів. 

 Необізнані люди нерідко 

припускаються помилки, вважаючи, 

що барельєф є збірною 

конструкцією, відлитою з гіпсу. 

Насправді ж таке декорування 

облаштовується вручну і є 

ексклюзивним. Отже, для облаштування гарного барельєфного зображення 

доведеться докласти чимало зусиль, але за великого бажання з усіма заходами 

можна впоратися самостійно. 

Загальний посібник зі 

створення барельєфу 

Для власноручного створення 

барельєфу можна використовувати 

найрізноманітніші матеріали: гіпс, 

штукатурку на гіпсовій основі, 

алебастр, глину та ін.  

Перший крок 

Зберіть з рейок і фанери ящик із низькими 

стінками, більше схожий на тацю. За своїми 

габаритними розмірами ящик повинен відповідати розмірам майбутньої плити 

рельєфу – там створюватиметься барельєф. 

Замість ящика можете використовувати інші підручні засоби, наприклад, 

коробку з-під цукерок або відповідну за розмірами рамку, приклеєну до скла за 

допомогою клейкої стрічки. 



 
Другий крок 

Застеліть форму поліетиленом. Розправте плівку так, щоб складки були відсутні 

або їх було якомога менше. 

Третій крок 

Відповідно до інструкції виробника та залийте його у форму. 

Якщо планується створення орнаменту з високим рельєфом, вставте дріт для 

додаткового армування майбутньої композиції. 

 
Четвертий крок 

Залишіть залиту суміш на час первинного схоплювання. Цей показник є 

індивідуальним для різних матеріалів, уточнюйте в окремому порядку. 

 



П'ятий крок 

Починайте створення барельєфу. 

Спочатку вам потрібно нанести на 

плиту контур створюваного 

декоративного орнаменту, а потім 

почати нарощувати об'єм усередині 

оформленого контуру із 

новоприготовленої суміші. 

Нарощуйте обсяг пошарово, 

дозволяючи кожному шару трохи затвердіти. 

Досить зручно - поки матеріал вологий, його надлишків можна без особливих 

зусиль позбутися за допомогою ножа, а сам орнамент скоригувати стамескою і 

різцями для обробки деревини. 

Крім цього, не повністю висохлий матеріал досить легко зашкурюється. 

Виконати необхідну обробку затверділої поверхні набагато складніше. 

Якщо планується створення поглибленого зображення, можете вирішити 

завдання двома способами. 

1. Шар фону нарощується 

навколо зображення, у результаті 

елементи орнаменту опиняються у 

певному поглибленні. На завершення 

площину фону відшліфовується. 

2. Зображення заглиблюються 

шляхом вибірки деякої кількості 

матеріалу основи за допомогою 

стамески і різців. 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати самостійно матеріал 

 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

mailto:mTanatko@ukr.net
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