
ПЛАН УРОКУ 

Предмет: Технологія малярних робіт 

Тема: Оздоблення пофарбованих поверхонь 

Тема уроку: Розмічання поверхонь на панелі і фризи, їх фарбування 

Мета уроку: 

а) Навчальна – осмислення матеріалу з теми, засвоєння нових понять, 

формування вмінь і навичок щодо застосування теоретичних знань на 

практиці. 

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: формування нових знань 

Вид уроку: бесіда, робота з підручником, демонстрація, опитування учнями 

один одного. 

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 

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: Розмічання поверхонь на панелі і фризи, їх 

фарбування. 

 Мета уроку: Навчитися розрізняти частини стіни при її пофарбуванні в 

різні кольори, зрозуміти чому сприяє опорядження стіни 

горизонтальними смугами і як правильно виконується розмітка при 

опорядженні стін. 

 Мотивація учнів: Виходячи з мети нашого уроку, проглядаючи види 

опоряджень, спробуйте зорієнтуватись,чому сприяє опорядження стіни 

горизонтальними смугами і в яких приміщеннях вам подобається такий 

вид оздоблення. 

Обговорення переглянутих зразків опорядження з учнями. 

Висновок після обговорення: опорядження стін горизонтальними 

смугами сприяє зоровому уявленню про зменшення висоти 

приміщення. Такі види опоряджень підходять для високих приміщень 

або вузьких та довгих – для зорового розширення. 

Формування нових знань: 

 Завдання для учнів: 

1. Складіть не менше 10 питань за матеріалом підручника з даної 

теми. 

2. Виконайте рисунки «Елементи опорядження приміщення» та 

«Розмічання панелей на сходовій клітці». 

 Опитування учнями один одного за складеними питаннями. 

Підведення підсумків: 

 Аналіз діяльності учнів в процесі всього уроку. 

 Повідомлення оцінок. 

 Видача домашнього завдання: намалювати рисунки «Елементи 

опорядження приміщення» та «Розмічання панелей на сходовій клітці» 

підбираючи гармонійне поєднання кольорів. 

Викладач: Крутікова В.М. 


