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Тема № 1 Основні інструменти що використовуються  у художньо-

декоративному розписі. 

УРОК: 1 

Тема: Обладнання в професії оформлювача 

Мета: 

• Ознайомлення з основними інструментами та обладнанням, що 

використовуються у художньо-декоративному розписі, їх види, способи 

застосування. 
• Вивчити способи оформлення вітрин послідовність підготовчих робіт 
• Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

 
                                                        ХІД УРОКУ 

 
Оформлювач вітрин, приміщень та будівель – фахівець, який виконує роботи з 

художнього та художньо-декоративного оформлення вітрин, приміщень, будівель, 

виготовлення деталей і фрагментів інтер'єру, панно, стендів, декоративних споруд 

тощо та встановлює їх. Використовує художні методи для створення необхідних 

ефектів під час оформлення вітрин та інших місць для виставлення товарів, 

рекламних засобів тощо. Здійснює комплексне рекламне оформлення вітрин, 

інтер'єрів приміщень, а також рекламних плакатів, вивісок, щитів, стендів, настінних 

панно тощо. 

 Для того щоб бути висококваліфікованим професіоналом необхідно знати якими 

інструментами виконувати певну роботу та яке обладнання слід використовувати. 

Добре володіти техніками оформлення та орієнтуватися в матеріалах. 

Слід зазначити, що на даному курсі для вивчення дисципліни виділено 18 годин, 

для вивчення теми Основні інструменти що використовуються  у художньо-



декоративному розписі. Тобто, для вивчення підлягають основні прості інструменти 

для розпису (пензлі, кисті, аерографи, муштабелі, мольберти, планшети та етюдники, 

писачки, дотси), для декоративно-прикладного 

мистецтва (мастихіни, ракелі, скальпелі та 

різці), а також інструмент для каліграфії та 

гравіювання. 

   Після вивчення всіх спецпредметів, учень повинен виконувати завдання з 

художнього та художньо-декоративного оформлення вітрин, приміщень, будівель під 

керівництвом художника-оформлювача або іншого фахівця, втілюючи їх творчий 

задум. Відповідно до наданих ескізів чи креслень виконувати роботи з виготовлення 

деталей і фрагментів інтер’єру, панно, стендів, декоративних споруд тощо та вміти 

встановлювати їх. Використовувати художні методи для створення необхідних 

ефектів під час оформлення вітрин та інших місць для виставлення товарів, 

рекламних засобів тощо. Здійснювати комплексне рекламне оформлення вітрин, 

інтер’єрів приміщень, а також рекламних плакатів, вивісок, щитів, стендів, настінних 

панно тощо. Виразними засобами втілювати технічні рішення для кожного типу 

вітрини, стилю викладення, сезону та характеру рекламування товару (послуги). Під 

час оформлення вітрин, інтер’єру приміщень та зовнішнього оформлення фасадів 

будівель поєднувати художні рішення з технічними та іншими вимогами. 

Обов’язково дотримуватись правил охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Використовувати елементи індивідіального та колективного захисту, захисний 

спецодяг та інструмент за призначенням. 
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