
 

 

 

Тема № 3. Інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Виконання основних малярних операцій при підготовці та обробці 

поверхонь  під водяне пофарбування.   

Тема уроку 3.4. Інструктаж з ОП та БЖД. Обробка поверхонь під водне 

пофарбування. Ґрунтування поверхонь. 

Мета уроку: 

Навчальна –  формування  знань,підготовка поверхні під фарбування. 

 

Розвиваюча - формування раціонального  мислення та  творчого підходу до  

                        завдань. 

Виховна - виховання учнів до трудової дисципліни,  відповідальності  та 

культуру поведінки при роботі в майстернях, старанність та активність, повагу 

до одногрупників. 

Тип уроку: урок вивчення трудових прийомів і операцій. 

Методи проведення:  показ, інструктування. 

Дидактичне забезпечення:  стенд учнівський, картки завдань. 

Матеріально-технічне забезпечення: стенд учнівський, картки завдань, 

інструменти. Інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Інструкційно-технологічна картка 

Міжпредметні зв’язки: основи охорони праці, технологія малярних робіт, 

матеріалознавство.                                                                                                                            
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ХІД УРОКУ 

I. Організаційна частина -  привітання з учнями, перевірка готовності учнів. 

II. Вступний інструктаж- (перевірка домашнього завдання, актуалізація та 

корекція знань учнів за вивченим матеріалом, повідомлення учням теми уроку 

та навчальної мети). Інструктаж щодо правил охорони праці під час виконання 

навчально-виробничих робіт. 

Актуалізація опорних знань: 

 1. Цільова установка (повідомлення теми, пояснення мети, розв’язання 

змісту роботи на уроці. Демонстрація зразків наочних посібників, к/ф, д/ф, 

тощо.) 

2. Актуалізація знань та досвіду учнів (опитування учнів за матеріалом 

спеціальних предметів та минулих уроків в/н. Повторення відомостей із спец. 

Предметів за темою уроку. Пропозиції учням відтворити раніш засвоєні 

прийоми та засоби роботи, вправи мікрофоном). 

3. Формування орієнтовної основи дій учнів (показ та пояснення прийомів, 

засобів і технології виконання наступної роботи учнів. Пояснення правил 

обслуговування обладнання, користування інструментом, пристосуванням, 

оснасткою. Роз’яснення методів контролю та самоконтролю, організації праці, 

безпечних правил виконання роботи.) 

 Бесіда на основі вивченого матеріалу. 

Перевірка опорних знань учнів, необхідних їм для подальшої роботи на 

уроці. 

Пояснення  матеріалу та показ  трудових прийомів майстром 

виробничого навчання:  

Інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Прийоми 

пофарбування поверхонь щіткою, валиком (оштукатурених, бетонних, 

гіпсокартонних, дерев'яних) 

 

 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Директора 

КВПУ будівництва і дизайну 

____  ______ 20___  №__3___ 

 

Інструкція з охорони праці № _3_ 

для учнів при оволодінні знаннями по темі: 

 

По темі: «Виконання основних малярних операцій при підготовці та 

обробці поверхонь під водяне пофарбування». 

І. Загальні вимоги безпеки 

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи 

Учень повинен: 

  2.1.   Перед початком роботи учні повинні залишити верхній одяг у гардеробі. 

  2.2. Прибути в приміщення майстерні заздалегідь (мінімум за 10 хвилин) до 

початку уроків. 

  2.3.  Перед початком занять учень повинен бути одягнутий вспецодяг. 

  2.4.  Учень повинен знаходитися перед початком робіт в індивідуальни 

хзахисних засобах. 

  2.5.  Підготувати до уроку своє робоче місце. 

  2.6.  У разі виявлення несправностей негайно повідомляти майстра в/н. 

ІІІ. Вимоги безпеки під час роботи 

3.1. Робота учнів в навчальній лабораторії дозволяється тільки в спеціально 

відведений час, в присутності в/н. 

 Учень повинен: 

 на робочому місці не повинно бути нічого, крім потрібних для уроку  

інструментів та матеріалів; 

 підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці; 



 

 

 

 входити і виходити з навчальної лабораторії тільки з дозволу майстра 

виробничого навчання і тільки у виняткових випадках 

 3.3. Заборонено передоручати свою роботу іншим учням. 

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи 

 Учень повинен: 

4.1.Здати матеріали та інструменти в кладовую 

 Прибрати робоче місце; 

 Прибрати лабораторію; 

 Зняти спецодяг; 

 Підкерівництво майстра в/н покинути приміщення лабораторії. 

 

V. Вимоги безпеки при нещасних випадках і екстрених ситуаціях 

 

5.1. У випадку виникнення пожежі дії учнів училища мають бути спрямовані на 

створення безпечної евакуації учасників освітнього процесу. Кожен із 

учнів, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або 

тління різних матеріалів тощо), зобов’язаний: негайно повідомити за тел. 

101 та до найближчої пожежної частини м. Київ, тел. 403-00-01; 

повідомити про пожежу членів адміністрації та інших працівників, що 

перебувають на території училища. 

5.2. В разі отримання травми або травмування  іншого учасника освітнього 

процесу необхідно повідомити майстра виробничого навчання та 

викликати швидку медичну допомогу за тел. 103. 

5.3. В разі виявлення зброї, скоєння правопорушення, загрози життю учасникам 

освітнього процесу повідомити майстра виробничого навчання, 

адміністрацію училища та зателефонувати за тел.102. 

 

 

 



 

 

 

Обробка поверхонь під водне пофарбування. Ґрунтування поверхонь. 

Перегляньте відео на YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=5c_1Y6uyXv0&ab_channel 

Підготовка до фарбування 

Під впливом атмосферних опадів, вітру, ерозії, інших механічних 

(фізичних, хімічних) впливів, а також 

різних забруднень відбувається 

зношення поверхонь і погіршення їх 

зовнішнього вигляду. Залежно від 

матеріалів, з яких вони зроблені, 

можливим є осипання штукатурки або 

фарби, поява плям, здуття, подряпин, 

зміна кольору, вологість, поява грибка та 

інших дефектів. 

На жаль, навіть сучасні фарби не можуть приховати всі ці вади. Для 

того щоб досягти найкращого ефекту від фарбування варто попередньо 

очистити поверхні і підготувати їх до фарбування фінішного шару.  

Саме від правильного вибору підготовчих робіт і матеріалів залежить 

якість, екстер’єр та термін служби фінішного покриття. 

У більшості випадків підготовка до фарбування займає навіть більше 

часу, ніж безпосереднє нанесення фарби. 

Обов’язковими умовами рівномірного, гладкого, надійного і зручного 

нанесення фарби на поверхні є їх сухість, чистота, чи не запиленість, 

відсутність жирних плям, здуття і інших дефектів, які можуть негативно 

впливати на зчеплення фарби. Поверхні, які фарбуються вперше, вимагають 

правильного підбору грунтовки. Вона повинна відповідати матеріалу поверхні, 

умов її експлуатації, а також використовуваної фінішної фарбі. 

Як підготувати поверхню для первиного фарбування 

Обробка поверхонь 

https://www.youtube.com/watch?v=5c_1Y6uyXv0&ab_channel


 

 

 

Першим етапом у фарбуванні кожної поверхні є її очищення. Вся цвіль, 

іржа і пил повинні бути видалені. Далі поверхня шліфується – тобто 

вирівнюються всі шорсткості, здуття.  

Шліфування зазвичай роблять наждачкою різної зернистості. Миючі 

засоби, які використовуються під час очищення поверхонь, не повинні бути 

агресивними. А краще взагалі відмовитися від їх застосування, адже 

мікрочастинки цих речовин вбираються в поверхню і взаємодіють зі складом 

фарби, що безпосередньо може впливати на результат фарбування. Якщо в 

складі засобу був хлор, то поверхню перед грунтовкою слід добре висушити. 

Як вибрати грунтовку? 

Будь-яку поверхню при 

первинному фарбуванні 

необхідно прогрунтувати. 

Особливо це необхідно для 

пористих або частково пористих 

поверхонь. Для отримання 

високоякісного результату дуже 

важливо правильно підібрати грунтовку – спеціальний склад, яким 

обробляється поверхня перед фарбуванням для кращого зчеплення фарби з 

поверхнею і забезпечення водонепроникності. Сьогодні на ринку присутня 

велика різноманітність різних грунтовок, які розроблені для кожного виду 

поверхонь: дерево, бетон, камінь, метал, гіпс, пластик та інші. Вибирайте тільки 

той вид грунтовки, який підходить для матеріалу, який фарбується. 

Для вибору кращої грунтовки слід порівнювати матеріали за такими 

параметрами: 

 витрата матеріалу в літрах на 1 м2 поверхні, що фарбується; 

 час висихання грунтовки; 

 необхідний термін «витримки» грунтовки; 

 необхідність нанесення декількох шарів грунтовки та ін. 



 

 

 

Ці показники впливають на розмір витрат при грунтування. І від них 

залежить якість нанесення фінішної фарби. Екологічно безпечні 

грунтовки  можна використовувати як для інтер’єрних так і для фасадних робіт, 

що вказує на їх універсальності. 

Як підготувати поверхню для вторинного фарбування 

Загальні основи 

Нанесення грунтовки на вже пофарбовану поверхню необхідно для 

кращої адгезії (зчеплення з поверхнею) фінішного шару нової фарби. Перед 

нанесенням грунтовки поверхню обов’язково потрібно обстежити на наявність 

тріщин, лущення або утворення бульбашків старої фарби. 

 Необхідно оцінити ступінь і розміри пошкоджень. Залежно від цього, 

слід вибрати один з описаних нижче методів обробки поверхонь. 

Зіскрібання 

Даний метод очищення поверхонь є найбільш ефективним для видалення 

старої фарби, що відшарувалася. Його застосовують для будь-яких поверхонь: 

каміння, бетону, дерева, металу та ін. Для зіскоблювання використовуються 

будь-які гострі предмети, ножі або спеціальні скребки.  

Для досягнення найкращого результату важливо стежити за тим, 

щоб робочий інструмент був добре заточений, а також, щоб під час роботи 

на нього докладався рівномірний тиск. Появи подряпин та зайвого 

сточення штукатурки бажано уникати. 

При роботі зі скребком поверхня обробляється спочатку в поздовжньому 

напрямку, а потім в поперечному (під кутом 90 градусів). При обробці кутів і 

вигинів використовуються спеціальні фігурні скребки. При обробці м’якої 

поверхні, такої як деревина, не слід тиснути на скребок занадто сильно, щоб не 

пошкодити волокна матеріалу.  

Для металевих поверхонь використовується скребок з подвійним 

держателем, який можна більш надійно утримувати двома руками. 



 

 

 

Після зіскоблювання старої фарби і нерівностей, поверхні повинні бути 

оброблені (відшліфовані) наждачним папером. Для того щоб під час роботи не 

травмувати руки, захистити очі і дихальні шляхи від потрапляння пилу і 

частинок фарби, необхідно використовувати захисні маски, окуляри, 

протипилові маски, респіратори, шкіряні або робочі рукавички. 

Видалення залишків старого покриття дротяною щіткою 

Жорстка дротяна щітка – прекрасний інструмент для видалення старої 

потрісканої фарби зі стін і дерев’яних підстав. При очищенні дерева важливо 

проводити щіткою повздовж волокон. Поверхні після очищення щіткою 

також потребують шліфовці наждачним папером. Під час роботи необхідно 

використовувати захисні рукавички для рук, маску або окуляри для очей, а 

також респіратор або протипилову маску для захисту дихальних шляхів. 

Шліфування 

У будь-якому випадку після очищення поверхонь за допомогою скребка 

або щітки необхідно ретельно згладити всі нерівності. Робиться це 

шліфуванням поверхні за допомогою наждачного паперу. Залежно від стану 

поверхні матеріалу, використовують наждачний папір різного ступеня 

зернистості. На початку, для згладжування помітних нерівностей 

застосовується грубозерниста «наждачка». Далі, в міру необхідності, для 

досягнення кращого ефекту застосовують середньозернисті і дрібнозернисту 

наждачний папір. 

Підготовка до фарбування стін 

На самому початку необхідно ретельно обстежити поверхню стін на 

наявність плям пилу, бруду, жиру, солей і ін. При виявленні забруднень 

необхідно застосувати для їх видалення відповідне миючий засіб. Перед 

нанесенням фінішного шару фарби поверхню стін повинна бути повністю 

позбавлена будь-яких забруднень, а також залишків миючих засобів. Після 

вологого протирання поверхонь, необхідно дочекатися їх повного висихання. 



 

 

 

При наявності вад, які не вдалося видалити миючими засобами, їх замазують 

шпаклівкою. 

Якщо поверхні фарбуються вперше, то достатньо 

дотримуватись загальних рекомендацій. При планованому фарбуванні старих 

поверхонь їх необхідно попередньо очистити одним із способів, описаних вище 

(зіскрібання, очищення дротяною щіткою, шліфування). Деякі поверхні після 

очищення, для досягнення необхідної гладкості, необхідно штукатурити. 

Далі слідує грунтування. Спочатку наноситься один шар грунтовки, якому 

потрібно дати час повністю висохнути. Час висихання грунтовок зазвичай 

вказано на упаковці виробника. Після грунтування, на рівні стіни можна 

наносити фінішну фарбу. 

Підготовка до фарбування дерева 

При неоднорідній поверхні 

дерева шліфувати її необхідно 

наждачним папером із середньою 

зернистістю. Рухи повинні бути 

спрямовані повздовж волокон 

матеріалу. Поперечні і діагональні руху 

можуть пошкодити малюнок 

дерева. Пил з поверхні дерев’яних виробів видаляється сухим або добре 

віджатим вологим рушником (шматком тканини). Далі необхідно почекати 30 

хвилин, щоб поверхня підсохла, а піднята пилюка осіла. Після цього можна 

повторити шліфування вже з допомогою дрібнозернистого наждачного паперу. 

Дана процедура спрямована на запобігання випинання волокон дерева при 

наступному нанесенні грунтовки або фарби. 

На дерев’яні поверхні грунтовку слід наносити товстим шаром для 

того, щоб приховати всі плями і додати поверхні водовідштовхувальні 

властивості. Після цього необхідно почекати, поки поверхня повністю 

висохне. У разі необхідності, на дерев’яну поверхню можна нанести другий 



 

 

 

шар грунтовки. При цьому при нанесенні фінішної фарби все ж може 

знадобитися провести легке шліфування поверхні. Якщо ви плануєте 

використовувати лакофарбові матеріали на розчиннику, необхідно забезпечити 

хорошу вентиляцію приміщення і передбачити використання засобів захисту 

дихальних шляхів. 

Підготовка до фарбування 

металу 

Багато з сучасних лакофарбових 

матеріалів, незважаючи на 

вдосконалені властивості, все ж не 

можуть забезпечити відмінну адгезією 

з будь-якими матеріалами. Для цього 

застосовується відповідна підготовка 

до фарбування. Для металевих 

поверхонь такі підготовчі процедури потрібні найбільше. Спочатку металеву 

поверхню шліфують, за допомогою нового дрібнозернистого наждачного 

паперу. Далі вологою ганчіркою з поверхні видаляють пил і частинки, що 

утворилися при шліфуванні. 

Для обробки металевих поверхонь можуть використовуватися різні 

матеріали і розчинники з вмістом хімічних речовин. При їх використанні 

необхідно подбати про належне провітрювання приміщень, а також захисту 

дихальних шляхів. Сьогодні існують спеціальні грунтовки, які підходять для 

роботи по металу, та гарантують краще прилипання фінішної фарби до гладкої 

поверхні. При цьому при нанесенні грунтовки важливо дотримуватися всіх 

рекомендацій виробника. Для цього необхідно ретельно вивчити етикетку 

матеріалу або його Технічну карту. Не варто також забувати про засоби 

захисту: рукавички, захисні окуляри, маски, респіратори. 

Очищення поверхні розчинником 



 

 

 

Очищення поверхні за допомогою розчинника проводиться одним із 

способів: 

1. видалення плям шматком тканини, змоченим в розчиннику; 

2. повне занурення поверхні в розчинник; 

3. розпорошення розчинника на поверхню. 

Для видалення плям жиру, машинного масла, пилу, бруду та інших 

органічних речовин використовують органічні розчинники. Забруднення 

хлоридами, сульфатами то плями іржі не можуть бути видалені органічними 

розчинниками. 

Використання інструментів 

Після видалення масляних та жирних плям з металевих поверхонь, 

проводиться очищення від слідів старої фарби, іржі та інших забруднень. 

Робиться це за допомогою наждачного паперу різної зернистості, а також щітки 

з металевими прутами або скребка. 

Окремі випадки 

Підготовка до фарбування: видалення грибка і цвілі 

Грибок або цвіль зазвичай 

проявляються на поверхнях у 

вигляді плям сірого, коричневого 

або навіть чорного кольору, від 

яких дуже важко позбутися. Але 

видалення цвілі перед нанесенням 

грунтовки або фінішного шару 

фарби є обов’язковою умовою 

задовільного результату фарбування. Не до кінця видаленна цвіль або грибок 

можуть надалі вражати перефарбовані поверхні і пошкоджувати їх. 

Для видалення цвілі використовуються спеціальні склади. Ефективно 

видаляє сліди цвілі хлорний розчин, який містить чверть хлорного рочину і три 

чверті води. Також для видалення цвілі існують спеціальні препарати, що 



 

 

 

містять фунгіциди (з лат. «Fungus caedo» буквально «гриб вбиваю»). Для 

нанесення засобів використовуються змочені губки. Уражену поверхню, а 

також її околиці слід обробити цими розчинами, на відстані 50 см, і залишити 

їх в такому стані не менше ніж на 20 хв. Після того, як поверхня підсохне, її 

необхідно змочити розчином повторно. Після кількох таких процедур, в 

залежності від ступеня пошкодження, залишки засобу необхідно змити теплою 

водою з неагресивним миючим засобом (для цього підійде, наприклад, засіб для 

посуду). Після змивання розчину водою, необхідно дочекатися повного 

висихання поверхні. При проведенні робіт з хлорним і фунгіцидними 

розчинами важливо захистити шкіру рук, обличчя, дихальні шляхи, а також очі, 

від попадання агресивних розчинів. Для цього, під час роботи необхідно 

використовувати захисні засоби. 

Підготовка до фарбування: видалення плям диму і кіптяви 

Чорні сліди від диму або кіптяву пожежі можна спробувати спочатку 

видалити за допомогою промивання, будь-яким миючим засобом. Засіб 

необхідно ретельно змити з поверхні і залишити поверхню до повного 

висихання. Далі на пошкоджену поверхню необхідно нанести ізоляційний 

матеріал або грунтовку, що підвищують водонепроникність поверхні. У разі 

необхідності можна нанести другий шар грунтовки. Після висихання поверхні 

можна наносити фінішний шар фарби. При ураженні поверхонь в результаті 

пожежі на них можна нанести грунтовку на основі розчинника. Така 

грунтовка відмінно приховує плями і усуває неприємний характерний запах. 

3.Поточний  інструктаж:  

3.1 Формування ( відпрацювання) нових засобів дії.  

3.1.1. Організація і керівництво вправами в виконанні прийомів, операцій. 

3.1.2. Індивідуальне та колективне інструктування учнів, повторний показ і 

пояснення прийомів на робочому місці учнів. 

3.1.3. Приділення уваги вмінню користуватися документами при виконанні 

навчально-виробничих знань. 



 

 

 

3.2 Застосування (закріплення, розвиток, поглиблення) вивчення прийомів та  

проведення та навичок. 

3.2.1. Організація проведення та керівництво вправами учнів в ході виконання 

трудових процесів, в ході керування технологічними процесами. 

3.2.2. Забезпечення якості та продуктивності навчально-виробничої праці учнів, 

привчання учнів до самостійності та самоконтролю. 

3.2.3.Стимулювання та заохочення творчого підходу учнів до виконання 

навчально-виробничих  завдань. 

                  4.Заключний інструктаж:  

4.1. Проведення аналізу виконання навчально-виробничих вправ. 

4.2. Розгляд  типових помилок при відповідях на запитання. 

4.3. Підведення підсумку урока, оголошення оцінок за урок. 

4.4. Пояснення домашнього завдання. 
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памяток архітектури: Підручник для учнів проф.-техн. навч. закладів. – К.: 

Будівельник, 1996. – 288 с. 

5) Карапузов Є. К., Соха  В. Г., Остапченко Т. Є. Матеріали і технології в 

сучасномубудівництві: Підручник. – К.: Вищаосвіта, 2004. – 415 с.   
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КАРТКА ЗАВДАННЯ №1 

1. Технологічна послідовність прийомів при підготовці поверхонь? 

2. Що повинен знати маляр при вимогах до поверхонь? 

3. Вимоги безпеки перед початком роботи? 

 

КАРТКА ЗАВДАННЯ №2 

      1. Правильне очищення поверхні та нанесення ґрунтовки? 

      2. Технологія нанесення ґрунтовки? 

      3. Який час висихання фарбувальних плівок? 

      4. Технологія нанесення шпаклівки? 

 

 

 

Відповіді на картки завдань надсилати на адресу електронної пошти  

andrus_dima@ukr.net 

 

 

 

 


