
ПЛАН УРОКУ 

Предмет: Технологія малярних робіт 

Тема: Оздоблення пофарбованих поверхонь 

Тема уроку: Оздоблення пофарбованої поверхні набризком 

Мета уроку: 

а) Навчальна – закріпити матеріал з теми «Оздоблення поверхні 

візерунковими валиками», сформувати систему знань з теми 

«Оздоблення пофарбованої поверхні набризком» 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, побудову раціонального 

алгоритму дій. 

Тип уроку: комбінований 

Вид уроку: бесіда, самостійна робота, практична робота. 

Час роботи: 1 година навчального процесу 

Дидактичне забезпечення: тести, завдання для учнів 

Матеріально-технічне забезпечення: плакат, висок, рівень, жорстка щітка, 

пензель, паличка, ємність для фарби, фарби. 

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» 

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 пофарбованої поверхні набризком. 

 Мета уроку: Закріпити матеріал з теми «Оздоблення поверхні 

візерунковими валиками», сформувати систему знань з теми 

«Оздоблення пофарбованої поверхні набризком» і навчитися 

використовувати знання для вирішення практичних завдань. 

 Перевірка знань з попередньої теми (тести): 

1. Яке призначення накатування візерунковими валиками? 

а) Надати поверхні декоративно-художнього вигляду; 

б) Сховати дефекти штукатурки чи бетону; 

в) Надати поверхні санітарно-гігієнічних властивостей; 

г) Вирівняти поверхню. 

2. Які візерунки накатують валиками? 

а) Лінійні; 

б) Стилізовані; 

в) Штрихові; 

г) Геометричні; 

д) Невизначеної структури; 

е) Шорсткувато-волокнисті. 

3. Які валики входять до конструкції подвійного валика? 

а) Візерунковий; 

б) Живильний пористий; 

в) Гумовий; 

г) Живильний металевий. 

4. Роликові валики застосовують для: 

а) Нанесення ліній; 

б) Нанесення малюнка в кутах кімнати; 

в) Нанесення штрихів у два кольори. 

5. Яким інструментом наносять фарбу на пористий валик? 

а) Пензлем-ручником; 

б) Макловицею; 

в) Флейцовою щіткою. 

 

 

 



6. Пробне фарбування візерунковим валиком виконують для: 

а) Підбору гармонійного поєднання малюнка накатування і 

фону; 

б) Визначення консистенції фарби і шпаклівки; 

в) Визначення ширини накатування. 

7. На яких клеях готують фарбові суміші для накатування? 

а) Карбоксиметилцелюлозному (КМЦ); 

б) Тваринному; 

в) Рослинному; 

г) Силікатному. 

8. Чи можна накатувати валиком малюнок у два, три кольори? 

а) Так; 

б) Ні. 

9. Якими рухами валика накатують малюнок? 

а) Згори-донизу; 

б) Знизу-догори; 

в) Справа-наліво; 

г) Немає значення. 

 Мотивація учнів: Пригадайте, де ви зустрічали такий вид опорядження 

як забризкування? 

Обговорення заданого питання. 

Де зараз ви б могли застосувати такий вид оздоблення? 

Обговорення заданого питання. 

Як ви вважаєте, яке кольорове поєднання буде вдалим при оформленні 

приміщень цим способом? Обґрунтуйте свої відповіді. 

Обговорення заданого питання. 

Формування нових знань: 

 Складання опорного конспекту, самостійно, за підручником «Малярні 

роботи» інтегрований курс модульного навчання 3 частина, Київ 

«Вікторія» 2006р. та «Малярні і шпалерні роботи» 

Г.М.Добровольський, Київ «Вища школа» 1996р. 

Зразок конспекту: 

Інструменти і пристосування для виконання набризку 

 

 

Крупність бризок залежить від 

 

Колір фарбувальної суміші для забризкування підбирають залежно від 

 



Закріплення матеріалу: 

 Повторення техніки безпеки для виконання даних робіт. 

 Виконання оздоблення набризком за допомогою жорсткою щітки і 

палички на стенді експериментуючи з в’язкістю і кольором 

фарбувальної суміші для бризок. 

Підведення підсумків: 

 Аналіз діяльності учнів в процесі всього уроку. 

 Повідомлення оцінок. 

 Видача домашнього завдання: записати технологічну послідовність 

операцій з опорядження забризкуванням за допомогою пензля 

(включаючи підготовку і оброблення поштукатуреної поверхні) у 

вигляді таблиці. 

№  Назва операції Інструменти Матеріали 

  

 

 

 

 

 

  

 

Викладач: Крутікова В.М. 


