
ПЛАН УРОКУ 

Предмет: Технологія малярних робіт 

Тема: Оздоблення пофарбованих поверхонь 

Тема уроку: Оздоблення поверхні візерунковими валиками 

Мета уроку: 

а) Навчальна – повторити матеріал з теми «Кольорове оформлення 

приміщень», сформувати систему знань з теми «Оздоблення поверхні 

візерунковими валиками» і навчитися використовувати знання для 

вирішення практичних завдань. 

б) Розвиваюча – розвивати уяву, мислення, пізнавальні інтереси, пам’ять, 

емоції, орієнтовну основу діяльності. 

в) Виховна – формувати творчу особистість, уміння управляти 

технологічним процесом, побудову раціонального алгоритму дій. 

Тип уроку: комбінований 

Вид уроку: бесіда, самостійна робота, перегляд відеозапису. 

Час роботи: 1 година навчального процесу 

Дидактичне забезпечення: завдання для учнів 

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

записом різних видів опоряджень, плакат, розміточний шнур, пігмент, висок, 

рівень, гумові візерунчасті валики, валики: паралоновий з отворами, з 

поліетиленовим покриттям, з покриттям із штучної замші, роликові, щітка. 

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: Оздоблення поверхні візерунковими валиками. 

 Мета уроку: Повторити матеріал з теми «Кольорове оформлення 

приміщень», сформувати систему знань з теми «Оздоблення поверхні 

візерунковими валиками» і навчитися використовувати знання для 

вирішення практичних завдань. 

 Перевірка домашнього завдання. 

 Мотивація учнів: З теми «Кольорове оформлення приміщень» вам 

відомо, що довге перебування в оточенні одного кольору навіть 

«заспокійливого» може призвести до втоми. Це пояснюється тим, що 

людина звикає до нього і її стомлює одноманітність. Чим можна 

зменшити почуття одноманітності в приміщенні, стіни якого 

пофарбовані в один колір? 

Обговорення заданого питання. 

Як величина, розмір малюнка може впливати на ілюзорне уявлення про 

розміри того чи іншого приміщення? 

Обговорення заданого питання. 

Як колір впливає на людський організм (на психіку людини, на слух)? 

Обговорення заданого питання. 

Які фактори слід враховувати, підбираючи колір для приміщення? 

Обговорення заданого питання. 

Які кольори гармонійно поєднуються між собою? 

Обговорення заданого питання. 

Всі ці питання ми обговорили, щоб легше опанувати матеріал 

сьогоднішньої теми. 

Формування нових знань: 

 Інструменти та пристосування для виконання робіт: 

 Розгляд і обговорення інструментів для виконання робіт з даної теми. 

 Самостійно з підручника замалювати і підписати з чого складається 

двоваликова накатка і накатка з бачком.  

 

 

 



 Технологія накатування малюнка валиком: 

 Робота за підручником «Малярні роботи» інтегрований курс 

модульного навчання 3 частина, Київ «Вікторія» 2006р. ст. 53-54. – 

скласти послідовність операцій даного технологічного процесу. 

 

 Гармонійне поєднання кольорів малюнка накатування і фону стіни: 

 Робота з підручником «Малярні роботи» інтегрований курс модульного 

навчання 3 частина, Київ «Вікторія» 2006р. ст. 53 – виконати в зошиті 

таблицю «Гармонійне поєднання кольорів малюнка накатування і фону 

стіни». 

 

 Перегляд відеозапису: 

 Перегляд відеозапису «Накатка візерунків стилізованих і невизначеної 

структури валиками із застосуванням матеріалів торгівельної марки 

Тіккуріла» 

 Обговорення переглянутого матеріалу. 

 

Закріплення матеріалу: 

 

 Повторення техніки безпеки для виконання даних робіт. 

 Накатка малюнка візерунковим валиком на стенді. 

Підведення підсумків: 

 Аналіз діяльності учнів в процесі всього уроку. 

 Повідомлення оцінок. 

 Видача домашнього завдання: записати техніку безпеки при виконанні 

даних робіт, намалювати візерунки валиків для опорядження поверхні. 

Викладач: Крутікова В.М. 


