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Тема № 1 Нетрадиційні техніки для створення необхідних ефектів  

                  оформлення вітрин, приміщень та будівель 

УРОК: 9 

Тема: Особливості паперової пластики 

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 

    Паперопластика. Паперопластика менш 

трудомістка, ніж аплікація, і більше нагадує 

скульптуру на площині, де форма 

створюється за рахунок обсягу, тому 

картини, виглядають як твір мистецтва. В 

них відчувається простір, образ, стиль, 

витонченість, композиція.  

    Вони багаті за змістом і цілісністю 

сприйняття. Паперова пластика, як і всі 

види робіт з папером, виконуються у певній 

послідовності: 

 вибір сюжету;  

 підбір паперу за кольором і якістю; 

накладення фону на основу;  

 тонування паперу;  

 виготовлення об'ємних деталей, за 

допомогою інструментів для роботи з 

папером; розкладання їх на тлі;  

 оформлення готової роботи у рамку. 
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Інструменти: лінійка, косинець, олівець, циркуль, ножиці, ніж, канцелярський ніж, 

шило, пінцет, ножі для термічної обробки паперу (одинарний, подвійний, кульки 

різного діаметру), електрична плита, кольорові олівці, пензлики для малювання 

№1, 7, пензлики для клею.  

Матеріали: щільний картон, ватман, папір креслярський, папір для малювання, 

клейонка, обрізки шкіри, сухоцвіти, барвники (харчові барвники водо-розчинні), 

калька, копірка, нитки, тонка дріт, клей ПВА, водоемульсійна фарба, гуаш, 

скріпки, затискачі, крупа манна;  

Технологія холодної обробки паперу. Для виконання роботи потрібні матеріали: 

затонований ватман, шаблони для пелюсток і листя квітів, канцелярський ніж, 

ножиці, щільний картон на якому будуть виконані операції по надрізу паперу, клей 

ПВА, пензлик для малювання №1,7, гуаш, засушені рослини, гілочки і т.д.  

- За допомогою шаблонів переведемо деталі на підготовлений ватман, 

акуратно їх виріжемо, щоб не залишилися сліди від олівця.  

- Вирізані деталі розкладемо на тлі роботи, переконавшись у тому, достатню 

кількість ми вирізали пелюсток і квітів. Фон оформляємо в рамку, достатньо 

приклеїти за задню стінку рамки. Будь-які квіти можна оформити не тільки 

на площині, але і виконати об'ємну аплікацію.  

- Створити видимість обсягу допомагають такі прийоми: в центрі заготовки 

ставимо крапку ділимо на 4 частини, не дорізуючи 5мл, до центру. Ділимо 

ще навпіл, повинно вийде 16 пелюсток (така заготовка використовується в 

таких кольорах як: хризантема, ромашка; якщо квітка в діаметрі великий, то 

нижній ярус ділимо на 32 частини).  

- Обрізаємо куточки ( для ромашки - півколом, для хризантеми - гострим 

кутом);робимо надрізи по центру канцелярським ножем, на кожній пелюстці, 

потім выгинаем у протилежний бік;по центру кожного листочка, проводимо 

вістрям канцелярського ножа, потім листочок згинаємо; окремі елементи 

квітки приклеюють тільки частиною своєї площині; квіти в композиції 

повинні бути спрямовані в одну сторону; або нижні дивляться вниз, 

центральний - на нас, а верхні - вгору; приклеюємо все на клей ПВА; готову 

роботу художньо оформляємо за допомогою набризкування (див.вище) 

білою гуашшю або водоемульсійною фарбою. 

Історія винекнення паперопластики 

    Мистецтво моделювання паперових 

художніх композицій на площині і 

створення тривимірних скульптур можна 

об'єднати під однією назвою - 

паперопластики. Сьогодні до її складу 

входить і квілінг, орігамі, і слід зазначити, 

що історія цього промислу на Сході йде 

вглиб століть, нерозривно связуясь з 

історією виникнення самого паперу. В 

Європі перші абстрактні об'ємно-просторові 

побудови з паперової площині виникають 

лише у XX ст. в середовищі російських 

конструктивістів. Філософську базу до 

особливого розуміння площини в 
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образотворчому просторі готує Казимир 

Малевич. Володимир Татлін в 

«Контррельефах» виносить площині з 

мальовничого в реальний тривимірний 

простір. Олександр Родченко використовує 

у своїх абстрактних об'ємно-просторових 

побудовах папір. Його паперопластики є 

тривимірним прочитанням образотворчого 

простору. 

    Сьогодні поряд з виділеними 

конструктивними прийомами в 

паперопластиці: біговка, фальцювання, 

висічка і вирубка, склейка, - існують і деякі експериментальні способи 

конструювання. Біговка (побутовий аналог - лінійне продавлювання) і 

фальцювання (складання) - пара прийомів тривимірного моделювання, що 

формують конструктивний елемент - ребро жорсткості.     

    Прийоми прорізів і розрізів пропонують потужні засоби візуальної організації 

паперової форми. Склейка - зручна форма монтажного з'єднання паперових 

площин. У східній культурі освоєння паперової площині завжди здійснювалося 

через логіку руху руки, тому традиційні складчасті структури мають 

закономірності складеного навпіл квадрата паперу. Для європейської 

паперопластики чимале значення в організації об'ємно-просторових структур 

мають історично сформовані системи пропорционирования, які використовуються 

художниками метою гармонізації геометрії структури і знаходження досконалого 

звучання структурних елементів. Паперопластика - особливий жанр, особлива 

область в мистецтві. Цей жанр має свої напрацювання і, зрозуміло, свою поетику.     

    Як показує досвід, найцікавіші роботи виходять в результаті синтезу різних 

прийомів паперопластики, використання найрізноманітніших видів паперу: від 

самого товстого картону до прозорого 

пергаменту. Немає стандартів і обмежень, 

немає межі фантазії! Необхідно лише 

трохи терпіння - і оригінальна інсталяція, 

що радує око, готова!   

 

Паперопластика-це конструювання 

об’ємних та напівоб’ємних форм з паперу 

шляхом складаня, скручування, 

вирізання,згинаня, прорізування, 

гафрувння, склеювання тощо. 

 
 

 Домашнє завдання: 

 Опрацювати самостійно матеріал 

 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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