
ПЛАН УРОКУ 

Предмет: Технологія малярних робіт 

Тема: Оздоблення пофарбованих поверхонь 

Тема уроку: Робота з трафаретами 

Мета уроку: 

а) Навчальна – навчитися підбирати малюнок для трафаретів, збільшувати 

чи зменшувати його за клітинками, виготовляти трафарети. 

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: практична робота 

Час роботи: 1 година навчального процесу 

Дидактичне забезпечення: завдання для учнів 

Матеріально-технічне забезпечення: малюнки, книжки, цупкий папір, 

канцелярські ножі, скло, пігмент, стенд. 

Міжпредметні зв’язки: 

а) Матеріалознавство – теми: «Фарби 

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

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

складністю 4го розряду», «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: Робота з трафаретами. 

 Мета уроку: Навчитися підбирати малюнок для трафаретів, 

збільшувати чи зменшувати його за клітинками, виготовляти 

трафарети.  

 Мотивація: Показ робіт виготовлених раніше учнями(трафаретів, 

малюнків для трафаретів, збільшених рисунків за клітинками). 

 

Формування нових знань: 

 Повторення техніки безпеки для виконання даних робіт. 

 Практична робота: (Учні виконують завдання ділячись на групи за 

можливостями і інтересами) 

 Виконати збільшення малюнка за клітинками(підібрані малюнки 

учні приносять з дому). 

 Виконати ескіз малюнка, підібравши його з книжки, інтернету чи 

інших засобів. 

 Вирізати трафарет (завдання виконують 2-3 кращі учні, 

дотримуючись техніки безпеки). 

 Виконати трафарет для припороху (виконують 2-3 кращі учні). 

Підведення підсумків: 

 Аналіз діяльності учнів в процесі всього уроку. 

 Повідомлення оцінок. 

 Видача домашнього завдання: підготуватись до контрольної з теми. 

Викладач: Крутікова В.М. 


