
ПЛАН УРОКУ 
Предмет: Технологія малярних робіт 

Тема: Оздоблення пофарбованих поверхонь 

Тема уроку: Набивання рисунків за трафаретами 

Мета уроку:  

а) навчальна – сформувати систему знань з теми «Набивання рисунків за 

трафаретами», навчити учнів використовувати знання для вирішення 

практичних завдань. 

б) розвиваюча – розвивати навички роботи в співпраці, розвивати творче, 

аналітичне, логічне мислення, ініціативу, формування уваги, 

спостережливості, активності. 

в) виховна – виховувати здатність учнів до самостійних дій, 

відповідальності, ініціативи, виховання культури навчального процесу, 

поваги до обраної професії. 

г) методична – оптимізація комплексного методичного забезпечення уроку. 

Формування в учнів естетичного смаку та професійного мислення. 

Тип уроку: формування нових знань 

Вид уроку: робота учнів у малих групах 

Час роботи: 6 годин позаурочного часу; 1 година навчального процесу. 

Дидактичне забезпечення: Завдання для груп. 

Матеріально-технічне забезпечення: телевізор, DVD - програвач, диск 

«Трафаретні опорядження», щітки, валики, рукавички, малярна стрічка, 

трафарети, віскозиметр, ножики для вирізки трафаретів, пробійники, 

дощечка, молоток, пігмент, рівень лазерний, рівень, зразки робіт учнів, 

штампи, фарби, плакат. 

Міжпредметні зв’язки : 
а) матеріалознавство – теми: «Фарби», «Допоміжні ЛФМ». 

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».  

Література: 
- підручник «Малярні і шпалерні роботи» Г.М.Добровольський, Київ 

«Вища школа» 1996р. 

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

1996р. 

- «Трафаретная роспись» Рейс Пухол-Ксикой, Хуана Хулия Касалс, Москва 

«Аст-пресс книга» 2003г. 

- «Дизайн интерьера» Люби Норман, Харьков «Книжный клуб» 2008г. 

 

 

ХІД РОБОТИ 

1. Організаційна частина: 

- перевірка наявності учнів; 

- перевірка готовності учнів до уроку; 

     2.  Активізація знань: 

          - повідомлення теми програми і уроку; 



          - цільова установка уроку (ілюстрації в електронному вигляді); 

          - пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці; 

     3. Формування нових знань: 

          - відповіді представників груп; 

          - нанесення трафаретного рисунка на підготовлений заздалегідь фон  

стенду; 

     4. Підведення підсумків: 

          - аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку; 

          - повідомлення оцінок; 
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- видача домашнього завдання: скласти конспект і технологічну 

послідовність нанесення на поверхню рисунків за трафаретами. 

 

 

Викладач: Крутікова В.М. 
 


