
ПЛАН УРОКУ 

Предмет: Технологія малярних робіт 

Тема: Оздоблення пофарбованих поверхонь 

Тема уроку: Фактурне оздоблення поверхонь 

Мета уроку: 

а) Навчальна – ознайомитися з фактурним оздобленням поверхні, 

навчитися, використовуючи різні суміші та прийоми застосовувати 

дані знання для виконання 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, практична 

робота. 

Час роботи: 2 години навчального процесу 

Дидактичне забезпечення: завдання для учнів 

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

записом різних видів фактурних опоряджень, плакат, стенди, шпаклівка, 

різноманітні інструменти для виконання фактурних опоряджень. 

Міжпредметні зв’язки: 

а) Матеріалознавство – теми: «Шпаклівки», «Декоративні штукатурки», 

«Мастики». 

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: Фактурне оздоблення поверхонь. 

 Мета уроку: Ознайомитися з фактурним оздобленням поверхні, 

навчитися, використовуючи різні суміші та прийоми застосовувати 

дані знання для виконання практичних завдань. 

 Мотивація учнів: Перегляд відеозапису «Застосування фактурних 

оздоблень в різних приміщеннях».  

Проблемні питання: 

 В чому переваги даного способу оздоблення поверхонь? 

 А чи є недоліки фактурного оздоблення поверхонь? 

 На які групи, в залежності від застосованих інструментів та 

способів виконання робіт, можна розділити види фактурних 

оздоблень? 

Обговорення проблемних питань. 

Формування нових знань: 

 Завдання для роботи груп (робота груп з підручником і каталогами): 

 1 група: 

Які матеріали застосовувались раніше для фактурного 

опорядження поверхонь? 

Які їх склади, в’язкість за стандартним конусом? 

Які вимоги пред’являються для таких складів? 

Якими інструментами їх можна наносити на поверхню? 

 2 група: 

Як виконується підготовка різних поверхонь під фактурне 

оздоблення? 

Складіть технологічну послідовність даного процесу під різні 

види поверхонь. 

Складіть загальну технологічну послідовність даного процесу. 

Які є способи фарбування фактурних поверхонь? 

 

 

 

 

 



 3група: 

Які сучасні матеріали можна застосовувати для фактурного 

оздоблення? 

Які властивості мають ці матеріали? 

Які інструменти застосовують для роботи з ними? 

Виконайте розрахунки вибраних матеріалів на площу 15м
2
. 

 4група: 

Яке фактурне оздоблення виконують механізованим способом? 

Які матеріали і механізми для цього застосовують? 

Яка в’язкість цих матеріалів? 

Від чого залежить глибина фактури опорядженої поверхні? 

 Відповіді представників груп на теоретичні питання. 

 Загальне завдання для усіх груп: 

Складіть свою таблицю за зразком з підручника «Малярні роботи» 

інтегрований курс модульного навчання 3 частина, Київ «Вікторія» 

2006р. ст57 таблиця4, розробляючи свої візерунки фактурних 

оздоблень. 

Назва фактури Технологія виконання, рисунок 

  

 

Закріплення матеріалу: 

 

 Повторення техніки безпеки для виконання даних робіт. 

 Завдання для груп (практичні): 

Нанесіть шар шпаклівки на стенд і виконайте фактурне оздоблення 

різноманітними інструментами. 

Підведення підсумків: 

 Аналіз діяльності учнів в процесі всього уроку. 

 Повідомлення оцінок. 

 Видача домашнього завдання: розробити рисунок, який можна 

застосовувати для фактурного оздоблення, скласти конспект. 

Викладач: Крутікова В.М. 


