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Варіативний модуль 

Технологія декорування предметів інтер’єру у техніці 

«декупаж» 

(7-9 клас) 

Пояснювальна записка 

Одним із дієвих засобів гармонійного розвитку людини є естетичне 

виховання, яке відіграє важливу роль у формуванні не тільки естетичного 

ставлення людини до навколишньої дійсності, але й духовно-моральних 

якостей.  

Особливе значення для естетичного виховання підростаючого покоління 

має використання занять з декоративно-вжиткового мистецтва.  

Як результат, можуть бути створені умови для виконання таких завдань:  

а) виявити можливості активізації навчального процесу з метою посилення 

творчого спрямування навчання;  

б) визначити послідовність навчання (від легкого до важкого, від простого до 

складного і т.д.);  

в) провести відбір виробів, що виготовляються на уроках, які, з одного боку, 

забезпечують потрібний рівень навчання, а з другого – будуть посильними для 

виконання учнями.  

Школярі навчаються застосовувати проектну технологію як інструмент 

для розв’язання проблем, що на уроках повинно бути представлено у формі 

навчальних і творчих проектів. Модулі слід обирати з урахуванням побажань 

учнів, матеріально-технічної бази навчальних шкільних майстерень, фахової 

підготовленості вчителя. Це дасть можливість учням, незалежно від профілю 

навчання, оволодіти практичними технологіями, які викликають зацікавленість. 

Оскільки учні навчаються у змішаних групах, важливо вибрати варіативну 

частину таким чином, щоб максимально повно охопити інтереси кожного.  

Тому техніка декупаж якнайкраще підходить для тих, хто не вміє 

малювати, але хоче створювати щось своїми руками. Окрім цього, декупаж 

відповідає тенденціям розвитку сучасного покоління, яке не любить чекати і 

прагне бачити результат негайно. На відміну від, скажімо, вишивки, яка 

потребує значних часових і трудових затрат, виготовлення виробів у техніці 

декупаж займає декілька годин. Це не вимагає особливих знань чи вмінь. 

Головне дати дітям розуміння понять колористики та основ композиції, 

навчити основним прийомам техніки декорування виробів за допомогою 

декупажу.  



Ще однією перевагою такої техніки є те, що вона не висуває особливих 

вимог до оснащення майстерень спеціальним устаткуванням та обладнанням.  

Будь-який вчитель може оволодіти цією технікою незалежно від своєї фахової 

підготовленості. 
Тематичний план 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

 годин 
1 Основи техніки «декупаж» 5 
2 Проектування та виготовлення виробів, за декорованих 

технікою «декупаж»  
10 

3. Презентація та оцінка результатів проектної діяльності 1 

 Всього 16 

 
Програма 

 

№ 

з/п 

К-

ть 

год. 

Зміст навчального матеріалу 

Державні вимоги до 
рівня 

загальноосвітньої 
підготовки учнів 

1. 5 Основи техніки  «декупаж». 

Історичні відомості про техніку декупажу - 

як вид декоративного мистецтва. 

Ознайомлення з виробами, оздобленими 

декупажем його техніками та способами 

використання в побуті. Інструменти та 

приладдя для оздоблення для оздоблення. 

Матеріали та допоміжні пристосування для 

декупажу. Порядок роботи в техніці 

декупаж.  Сучасні стилі декупажу. Види 

декупажу. Напрямки у декупажі. Організація 

робочого місця. Правила безпечної роботи та 

санітарно-гігієнічні вимоги.  

характеризує техніку 

«декупаж» у різний 

часовий проміжках; 

розпізнає стилі 

декупажу(прованс, 

Шеббі-шик, сімплісіті, 

мілітарі, етно 

вікторіанський стилі) та 

види(прямий, об’ємний, 

зворотний, художній, 

декопатч) ; 

характеризує матеріали, 

які використовуються для 

декорування; 

добирає інструменти та 

пристосування для 

роботи; 

обґрунтовує добір об’єкта 

для декорування ; 

виконує стилі та види 

декупажу, які 

вивчаються; 

організовує робоче місце; 

дотримується правил 

безпечної праці та 

санітарно-гігієнічних 

вимог під час 

декорування. 



2. 10 Проектування та виготовлення виробів, 

за декорованих технікою «декупаж»  

Вибір та обґрунтування теми проекту. 

Пошук аналогів та їх аналіз. Робота з 

інформаційними джерелами. Створення 

банку ідей. Аналіз та систематизація 

інформації. Складання опису виробу, як виду 

проектної документації. Виконання ескізу 

задуманого. Добір інструментів та 

матеріалів. Технологічна послідовність 

виготовлення виробу. Виготовлення  виробу. 

Остаточна обробка виробу (покривання 

лаком). Догляд за виробом. Правила 

безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги 

та організація робочого місця. Контроль 

якості виробу. Естетична та економічна 

оцінка виробу. 

Складає план роботи з 

виконання проекту та 

план проектної 

діяльності; 

здійснює пошук 

інформації та виробів-

аналогів; 

аналізує та 

систематизує 

інформацію; 

розробляє ескізний 

малюнок виробу; 

добирає об’єкт 

декорування, 

інструменти, 

пристосування; 

визначає технологічну 

послідовність 

виготовлення виробу; 

декорує виріб; 

контролює якість виробу; 

аналізує результати 

роботи; 

 організовує  робоче місце 

під час виконання роботи; 

дотримується правил 

безпечної праці, 

санітарно-гігієнічних 

вимог; 

визначає собівартість 

виробу; 

3. 1 Презентація та оцінка проектної 

діяльності. 

Презентація за декорованих  виробів. Захист 

проекту. Виставка творчих учнівських 

проектів 

Захищає проект; 

здійснює самооцінку 

виготовленого виробу і 

процесу праці за 

загальними естетичними 

та функціональними 

показниками. 

Орієнтовний перелік об’єктів праці 

Меблі,підставки, рамки, сувеніри, тарелі, цукерниці, рамки, панно, 

полички, вази, шкатулки, узори для накладного декорування. 

Інструменти, пристосування 

Пензлі плоскі, віялові та круглі різних номерів із м’якої натуральної 

(колонок) або штучної щетини; спонжик; палітра; ножиці; наждачний папір; 

пилка, лобзик, мастихін; фен, приспособи для витискання на папері та фользі, 

медичний шприц і навіть виделка та гребінець для волосся 
Матеріали 

ДВП, клей для декупажу; клей ПВА, фарба водоемульсійна будівельна; 

акрилова на водній основі; ґрунтовка глибокого проникнення; шпаклівка 

фінішна будівельна; гіпс, фарби акрилові; лак акриловий матовий; лак 



акриловий глянцевий; лак для кракелюру однокомпонентний, двокомпонентний 

(«Крок 1», «Крок 2»); фацетний лак; моделюючі пасти, пастелі; тіні для повік; 

блискітки; паєтки; стрази; серветки; декупажні карти, шкаралупи курячих та 

перепелиних яєць. 

 


