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Обґрунтування виробу об'єкта проектування 

Ми, учениці 10 класу, хочемо представити проект під назвою «Картина в 

техніці квілінг». Ще з молодших класів ми займалися квілінгом, любили 

ходити на гуртки. Тому й не дивно, що ми вибрали саме техніку квілінг. Нині 

ми удосконалили свою майстерність, у тому числі і на уроках трудового 

навчання. На даний час у нас немає вільного часу, але, якщо з'являється 

вільна хвилина, ми із задоволенням працюємо над картинами. Квілінг – 

мистецтво виготовлення плоских або об’ємних композицій зі скручених у 

спіралі смужок паперу. 

Хоча достовірно походження квілінгу не відоме, вважається, що він з’явився 

одразу після винайдення паперу, в Китаї у 105 р. н.е. Інші джерела  

стверджують, що квілінг практикувався у Давньому Єгипті. Одне можна 

сказати напевно – квілінг має дуже багату історію. На даний час квілінг є 

актуальним. Багато людей займаються цим мистецтвом та  на цьому 

заробляють гроші. 

 

 

  



Історія виробу 

Вважається, що мистецтво квілінгу (англ. quilling від слова quill — «пташине 

перо») виникло наприкінці ХІV — початку ХV століття в середньовічній Європі, де 

монахині закручували позолочені смужки паперу на кінчику пташиного пера і створювали 

вишукані медальони. Навіть при детальному огляді ці вироби здавалися золотими. За 

допомогою цієї техніки обрамляли ікони, оздоблювали обкладинки книжок, внутрішнє 

вбрання храмів. Нажаль, папір — недовговічний матеріал, тому до наших днів збереглася 

лише невелика кількість середньовічних шедеврів. 

Сьогодні квілінг є дуже популярним видом мистецтва у багатьох країнах світу. В Англії в 

1983 році був створений «Квілінг Союз Англії». В Південній Кореї існує ціла Асоціація 

аматорів паперової пластики. 

Квілінг або паперова філігрань є формою мистецтва, яке має довгу історію. Термін 

"квілінг " виник фактично завдяки розщепленому пташиному перу, як інструменту, за 

допомогою якого художник згортав паперові смуги, створюючи різдвяні орнаменти, 

картини, тривимірні фігури і інші вироби. Дрібні паперові форми клеїлися на листівки, 

лінійні малюнки і рвані обкладинки книг в якості прикрас. Взагалі, історію паперової 

філіграні важко відстежити. Проте, можна знайти деякі відомості про зародження і 

розвиток квілінгу та матеріалів для нього. Якщо врахувати схильність до творчості як 

одну з основних рис людської природи, найймовірніше, що мистецтво скручування, 

складання, гофрирування паперу і нарізка паперових смуг виникло відразу ж з винаходом 

паперу. У зв'язку з тим, що папір був винайдений на Сході близько 105 р. до н.е., безліч 

азіатських культур продемонстрували дивовижну витонченість і творчий підхід в 

мистецтві паперової філіграні. Це мистецтво з'явилося і процвітало в Далекосхідному 

регіоні набагато раніше, ніж в Західній Європі. 

Оскільки дорогоцінні метали вже використовувалися для створення складної 

металевої філіграні, резонно припустити, що деякий творець, подумавши, застосував 

аналогічні методи до паперу. Але у зв'язку з тим, що папір важко зберегти віками, самі 

ранні приклади паперової філіграні, що збереглися, датуються 15 - 17 віками. 

За традицією, створення основних форм нового мистецтва починалося в релігійних 

громадах. Увесь період середньовіччя і частково ренесансу, що почався в 16 столітті, 

релігійні громади були визнаними центрами науки і навчання, не лише на заході, але і у 

всьому світі. Релігійні громади, храми і монастирі служили хранителями і сховищами 

знань. Оскільки рукописи у той час виступали посередниками в релігійних 

взаємовідносинах, копіювання і збереження ранніх рукописів і просвіта було 

найважливішим завданням релігійних громад. Природно, що туди поставлялися папір і 

пергамент, щоб підтримувати цю літературну роботу. Швидше за все, середньовічні 

європейці використали позолочені края листів паперу, що виготовляється для друку 

Біблій. В той час, коли листи були виготовлені, підшиті до книг, обережно пофарбовані у 

чані з золотою фарбою, їх акуратно підрізували, а смуги, що залишалися, черниці 

використовували для квілінгу.  

Більшість інформаційних джерел підтверджують, що саміранні форми візерунків 

квілінгу використовувалися для прикраси предметів культу, таких як ікони, і можливо 

алькови і ніші в каплицях і церквах. На даний момент існує безліч старовинних предметів 

релігійного культу з паперовою філігранню, але найбільша їх кількість, представлена на 

фотографіях, була створена в 19 - початку 20 ст. Зацікавлені користувачі можуть 

розглянути тут унікальні приклади. Принаймні, частина з предметів, датується 16 ст. 

Мабуть численні релігійні та інші вироби, прикрашені паперовою філігранню, створені 

раніше 19 в, знаходяться в приватних колекціях і не доступні для громадського перегляду 

і фотографування, або доступ до фотографій таких виробів через Інтернет обмежений. На 

вироби, прикрашені паперовою філігранню, можна випадково наштовхнутися, 

розглядаючи пропозиції знаменитих аукціонних будинків.  
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Аналіз виробів-аналогів,остаточний вибір конструкції 

Для виготовлення картини в техніці квілінг нам необхідно: 

1.  Підібрати матеріал для виготовлення. 

2.  Знайти та побачити подібні вироби. 

3.  Визначити власний варіант виробу. 

4.  Визначитися з формою та розмірами. 

5.  Знайти необхідний інструмент та пристрої. 

6.  Визначити послідовність виконання роботи. 

 

Виріб №1 

Картина виготовлена у техніці квілінг. На ній ми 

бачимо квіти різних схем виготовлення та метелик. 

Кольорова гама  різноманітна та яскрава.  

 

 

Виріб №2 

Картина виготовлена у техніці квілінг, на 

ній ми бачимо красивого птаха яскравих 

кольорів. 

 

 



Виріб №3 

Картина виконана у техніці квілінг 

має форму круга. На ній ми бачимо 

калину та листочки. Картина 

яскраво оздоблена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, ми порівняли різні картини виконані у техніці квілінг та дійшли 

висновку, що картина під третім номером найкраща та оригінальніша. Також 

вона підійде для різних типів інтер'єру і стане хорошим подарунком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Конструкція власного виробу 

 

 

 

№ 

з/

п 

Ескіз Опис операції Інструменти 

1. 

 

Підготувати 

матеріали для 

роботи 

Клей,кольоровий,двост

оронній 

папір,інструмент для 

квілінгу, ніж,трафарет 

з отворами різного 

діаметру 



2. 

 

Нарізаємо 

папір  на 

смужки 

шириною-

1см 

Ніж для паперу, 

дощечка для нарізання 

3. 

 

Скручуємо 

нарізані 

смужки в 

кружечки 

Пінцет, шпажка,  

інструмент для 

квілінгу, клей 

4. 

 

Кружечки, 

які склеїли 

стискаємо в 

пелюстки 

 



5. 

 

Пелюстки 

склеюємо, 

щоб вийшли 

квіти 

Клей 

6. 

 

Вирізаємо 

коло із 

фанери та 

обтягуємо 

його чорною 

тканиною 

Фанера,олівець 

простий, лобзик, 

клей,праска,атласна 

чорна тканина 

7. 

 

Наклеюємо 

квіти на коло. 

І наша 

картина 

готова!!! 

Клей 

 

 

 



 

6.Розробка технологічної послідовності виготовлення виробу 

7.Фотографія етапів технологічного процесу 

1.Інструменти для виготовлення картини із квілінгу: Клей,ніж, дощечка для нарізання 

паперу,двосторонній кольоровий папір,інструмент для квілінгу,трафарет з отворами 

різного діаметра. 

 

. . 

 

2.Нарізаєм папір  на смужки шириною-1см. 

 



 

3.Ось, які смужки в нас виходять! 

 

4.Після нарізання паперу, беремо смужки та крутим їх інструментом для квілінга. 

 

 

 

 



 

5.Після скручування смужки, визначаємо розмір  трафарету. 

 

6.У нас виходять такі пелюстки для квітів. 

.  

 

 

 



 

7.Склеюємо пелюстки,щоб вийшли красиві квіти. 

 

8.Ось такі чудові квіти в нас виходять, після склеювання пелюстків!!! 

 

 

 

 



 

9.Вирізаємо із фанери коло,обтягуємо його чорною тканиною. 

 

10.На коло наклеюємо композицію із квітів. Картина готова!!! 

  



8. Екологічна оцінка об'єкту діяльності 

Виготовлений виріб буде екологічно чистий, тому що виготовлений з паперу. Подібні 

вироби можна виготовляти із відходів паперового виробництва. Багато різних фірм 

обрізають папір і при цьому відходи спалюють або утилізують. Ми своїм проектом 

пропонуємо продовжити життя цим відходам в такому красивому виробі, як наш. Повітря 

буде чистішим, ліси будуть збережені, енергоресурси будуть зекономлені! 

9.Розрахунок собівартості-виготовленого виробу 

Назва інструментів,матеріалу. 

 

Вартість придбаного,грн. 

 

Клей універсальний 14грн. 

Папір кольоровий двосторонній 15грн. 

Тканина атласна 17грн за пів метра. 

 

Всі інші матеріали: Ніж, фанера, дощечка для нарізання паперу,трафарет з різними 

отворами в нас були дома. А інструмент для квілігну (пінцет,шпажка) ми зробили з 

подругою самі. У зв'язку з цим собівартість виробу  мінімальна. 

 

10.Висновок 

Нещодавно, ми з подругою закінчили свій виріб. Ми залишилися дуже задоволеними 

своєю роботою. Наш виріб відповідає таким вимогам: 

• Оригінальний; 

• Простий у виготовленні; 

• Не потребує великих матеріальних витрат. 

Речі, які виготовлені своїми руками,  приносять більше задоволення, ніж куплені. Вміння 

виготовляти речі своїми руками приносить велике задоволення, коли має мету. Ця картина 

впишеться в інтер'єр будь-якого будинку і буде радувати кожне око. Ми обов'язково 

почнемо працювати над новим виробом. Бажаємо всім ознайомитися з цим видом 

мистецтва, що принесе не тільки задоволення, а можливо й гроші! 


