
ПЛАН УРОКУ 

Предмет: Технологія малярних робіт 

Тема: Оздоблення пофарбованих поверхонь 

Тема уроку: Витягування фільонок 

Мета уроку: 

а) Навчальна – сформувати систему знань з теми «Витягування 

фільонок», навчити учнів використовувати знання для вирішення 

практичних завдань. 

б) Розвиваюча – розвинути активну розумову діяльність учнів, вміння 

працювати з підручником, зацікавленість і увагу. 

в) Виховна – формування творчої, всебічно розвинутої особистості. 

Розвиток індивідуальних здібностей. 

Тип уроку: комбінований 

Вид уроку: робота учнів у малих групах, відповіді на тести, бесіда, практична 

робота 

Час роботи: 1 година навчального процесу 

Дидактичне забезпечення: тестові завдання для учнів, завдання для груп 

Матеріально-технічне забезпечення: лінійка, щітка, малярна стрічка, 

трафарет, фарба, розмічальний шнур, висок, фільончастий пензель, пігмент, 

стенд для роботи, плакат 

Міжпредметні зв’язки: 

а) Матеріалознавство – тема «Фарби» 

б) Охорона праці – тема «Техніка безпеки при виконанні малярних робіт» 

в) Виробниче навчання – теми: «Вправи по виконанню малярних робіт 

складністю 4го розряду», «Приготування кольорового складу. 

Оздоблення поверхонь» 

г) Креслення – тема «Креслення з професії» 

Література: 

 Підручник «Малярні і шпалерні роботи» Г.М.Добровольський, Київ 

«Вища школа» 1996р. 

 «Альфрейно-декоративні роботи» Г.М.Добровольський, Київ «Техніка» 

1996р. 

 «Малярні роботи» інтегрований курс модульного навчання 3 частина, 

Київ «Вікторія» 2006р. 



ХІД РОБОТИ 

Організаційна частина: 

 Перевірка наявності учнів. 

 Перевірка готовності учнів до уроку. 

Активізація знань: 

 Тема: Оздоблення пофарбованих поверхонь. 

 Тема даного уроку: Витягування фільонок. 

 Мета уроку: Перевірити знання з попередньої теми. Сформувати 

систему знань з теми «Витягування фільонок», навчитися 

використовувати знання для вирішення практичних завдань. 

 Перевірка знань з попередньої теми (тести): 

1. Якщо панелі заввишки до 1,5м, то розмічання роблять від рівня 

_________. 

2. Розмічання панелей виконують за допомогою таких 

інструментів:________________________________. 

3. Частина стіни, пофарбована в колір, який відрізняється від 

основного кольору стіни називається _________________. 

4. Бордюр – це вузька кольорова або візерунчаста смуга завширшки 

________см. 

5. Гобеленом називають ділянку стіни між _________і_________. 

6. Фриз – кольорова смуга завширшки ______см. 

7. Опорядження стіни кольоровими смугами сприяє зоровому 

уявленню про ________________________. 

8. У приміщеннях заввишки до _____м не рекомендується робити 

бордюри і фризи. 

9. Чобіток – це _________. 

10. Виконайте рисунок «Розмічання панелей на стінах сходової 

клітки». 

 Мотивація учнів: проблемна ситуація – стик між панеллю і гобеленом 

має нерівності. Визначте причини появи дефекту на поверхні. 

Запропонуйте, як усунути цей дефект. 

Обговорення ситуації. 

 Пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці. 

 

 

 

 



Формування нових знань: 

 Завдання для роботи груп (робота груп з підручником): 

 1 група 

1. Що називають фільонкою? 

2. В чому відмінність фільонки від біжучки? 

3. З якою метою роблять фільонку? 

 2 група 

1. Якою сумішшю витягують фільонку на межі фарбування олійною 

і клейовою сумішами? 

2. Якою сумішшю витягують фільонку на межі поверхонь 

пофарбованих неводними сумішами? 

3. Від чого залежить вибір кольору фарбувальної суміші для 

виконання фільонок? 

 3 група 

1. Яка повинна бути в’язкість фарбувальної суміші для витягування 

фільонок? 

2. Які склади сумішей застосовують для витягування фільонок? 

3. Що собою представляють декоративні фільонки? 

 4 група 

1. Як підібрати фільончастий пензель для гладких і шорстких 

поверхонь? 

2. Яким вимогам повинні відповідати нанесені фільонки? 

3. Які пристрої застосовують для витягування фільонок і з чого 

вони складаються? 

 Відповіді представників груп на теоретичні питання. 

 

Закріплення матеріалу: 

 

 Завдання для роботи груп (практичні): 

 1 група 

Розказати і показати, як виконується біжучка за допомогою 

лінійки і фільончастого пензля.  

 2 група 

Розказати і показати, як виконується фільонка за допомогою 

малярної стрічки. 

 3 група 

Розказати і показати, як виконується фільонка за допомогою 

трафарету. 

 4 група 

Розказати і показати, як виконується фільонка за допомогою 

лінійки і щітки. 



 Повторення техніки безпеки для виконання даних робіт. 

 Виконання практичних завдань групами. 

Підведення підсумків: 

Аналіз діяльності учнів в процесі всього уроку. 

 Повідомлення оцінок. 

 Видача домашнього завдання: скласти конспект з теми, виконати 

рисунок декоративної фільонки. 

Викладач: Крутікова В.М. 


