
 

 

 

Тема № 5.Інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Виконання оздоблення поверхонь. 

Тема уроку5.1.Інструктаж з ОП та БЖД.Способи ділення поверхонь на панелі 

та гобелени,фрізи та бордюри. 

 

 

Мета уроку: 

Навчальна –  формування та закріплення знань способи ділення поверхонь на 

панелі та гобелени,фрізи та бордюри. 

 

 

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,користуванняінструментом,пристосуванням,оснасткою. 

Роз’ясненяметодів контролю та самоконтролю,організаціїпраці,безпечних 

правил виконання роботи.) 

 Бесіда на основі вивченого матеріалу. 

Перевірка опрних знань учнів, необхідних їм для подальшої роботи на уроці. 

                    Аналіз і доповнення відповідей учнів,підведення підсумків. 

  1.Інструктаж з охорони праців навчальних майстернях? 

                2.Інструктаж з ОП та БЖД? 

                3.Назвати основні малярні операції при використанні машин? 

                4.Робота механізмівз використання в малярних роботах ? 

 

 



 

 

 

Пояснення  матеріалу та показ  трудових прийомів майстром 

виробничого навчання:  

Інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності.Способи ділення 

поверхонь на панелі та гобелени,фрізи та бордюри. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Директора 

КВПУ будівництва і дизайну 

____  ______ 20___  №__4___ 

 

Інструкція з охоронипраці№ _5____ 

для учнів при оволодіннізнаннями по темі: 

 

По темі: «Виконання оздоблення поверхонь». 

 

 

І. Загальні вимоги безпеки 

 

 

 

1.1. До занять в спеціалізованійлабораторії «Технології малярних робіт» 

допускаютьсяучні, які не маютьпротипоказань за станом здоров’я та 

пройшлимедичнийогляд. 

1.2. Заходитидо  лабораторії та виконувативправи з дозволумайстра в/н. 

1.3. Учень повинен дбайливовідноситися до матеріалів, 

інструментів,інвентарю і устаткування, не використовуватийого не за 

призначенням. 



 

 

 

1.4. Заборонено приступати до уроківвиробничогонавчання по темі: 

«Виконання оздоблення поверхонь».Перебуваючи в стані алкогольного, 

наркотичного, тютюновогосп’яніння та за поганого самопочуття. 

1.5. За 

порушеннявимогчинноїінструкціїнаступаєадміністративнавідповідальніст

ь. 

 

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи 

Учень повинен: 

  2.1.   Перед початком роботиучніповиннізалишитиверхнійодяг у гардеробі. 

  2.2.Прибути в приміщеннямайстернізаздалегідь (мінімум за 10 хвилин) до 

початку уроків. 

  2.3.   Перед початком занять учень повинен бути одягнутийвспецодяг. 

   2.4.  Учень повинен знаходитися  перед початком робіт в 

індивідуальнихзахиснихзасобах. 

  2.5.  Підготувати до уроку своєробочемісце . 

  2.6.  У разівиявленнянесправностейнегайноповідомлятимайстра в/н. 

 

ІІІ. Вимоги безпеки під час роботи 

3.1. Робота учнів в навчальнійлабораторіїдозволяєтьсятільки в 

спеціальновідведений час, в присутності в/н. 

 Учень повинен: 

 на робочомумісці не повинно бути нічого, крімпотрібних для уроку  

інструментів та матеріалів; 

 підтримувати чистоту і порядок на своємуробочомумісці; 

 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 

 Прибратиробочемісце; 

 Прибратилабораторію; 

 Зняти спецодяг; 



 

 

 

 Підкерівництвоммайстра в/н покинути приміщеннялабораторії. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 «Способи ділення поверхонь на фриз, гобелен, панель.  

 

 

 



 

 

 

 

                                                                      

 

     

    

 Розмічання поверхонь на фриз , гобелен, панель. 

 

     З декоративною або санітарно-гігієнічною метою стіни фарбують 

у кілька 

кольорів (рис. 1). Іноді з декоративною метою верхню частину стін у високих 

приміщеннях опоряджують бордюром або фризом. Бордюр — це вузька 

кольорова або візерунчаста смуга завширшки 3—10 см, а фриз — така сама 

смуга, але завширшки 15—30 см. 

Колір їх повинен відрізнятись від кольору стіни. За кольором фризи, 

бордюри фарбують звичайно у тон стелі або темнішими, насиченішими, ніж 

основний фон стіни. Розміри їх вибирають залежно від висоти приміщення. 

Враховуючи «масу» кольору, ширину бордюру або фриза вибирають такою, 

щоб після фарбування була певна рівновага між пофарбованою стіною і 

опорядженням. Виконаний фриз не повинен бути надмірно широким або 

пофарбованим у дуже насичений колір, що буде створювати уявлення про його 

масу і нависання над більш «легкою» стіною.   Ділянку стіни між панеллю і 

стелею або між панеллю і фризом, якщо вони опоряджені візерунчастими 

рисунками, називають гобеленом і його фарбують більш  світлими кольорами. 

Нижню частину стіни, пофарбовану в колір, який відрізняється від основного 

кольору стіни, називають панеллю. Якщо панель роблять тільки для прикраси, 

то її фарбують емульсійними або олійними сумішами залежно від того, якими 

сумішами фарбують усе приміщення. З санітарно-гігієнічною метою її 



 

 

 

фарбують лише неводними сумішами. Такі панелі роблять звичайно в клубах, 

магазинах, лікарнях, школах, коридорах і сходових клітках житлових будинків 

тощо. 

    Висота панелі залежить від її призначення і висоти приміщення і 

становить звичайно 0,8—2,0 м. У дошкільних дитячих закладах панель 

роблять заввишки 0,8—1,2 м, у спортивних залах, деяких магазинах — 2 м і 

більше, а в інших будівлях і приміщеннях— 1,4—1,8 м.  

    Нижня частина стіни між підлогою і панеллю називається колошником або 

чобітком. Його висота 10 -  20см фарбується темнішим кольором ніж панель.     

Проте слід пам'ятати, що опорядження стіни горизонтальними смугами сприяє 

зоровому уявленню про зменшення висоти приміщення. Тому до такого виду 

опорядження треба підходити обережно. У приміщеннях заввишки до 2,8 м 

взагалі не варто робити бордюрів, тим більше фризів.   

   До початку роботи слід скласти і затвердити ескіз оздоблення приміщення. 

Розмічають стіни натертим об пігмент шнуром по висохлій та добре 

підготовленій і заґрунтованій поверхні, користуючись при цьому 

дерев'яною лінійкою, виском і простим олівцем. Для виконання кольорового 

бордюру або фриза на стіні відбивають натертим об пігмент шнуром дві 

паралельні лінії. Відстань до них відміряють лінійкою від стелі. Висоту 

панелі відміряють від підлоги, роблять олівцем відмітки і тим самим шнуром 

відбивають лінію межі панелі. 

 

Рис. 1 Елементи опорядження приміщення:  



 

 

 

   

  

 1 — панель, 2 — фільонка; 3 — гобелен; 4 — бордюр   

 

Розмічання панелі   на сходовій клітці  

 

    Панель  на сходовій клітці розмічають (рис. 2), дотримуючись певних 

правил. Біля основи стіни в бік нижньої і верхньої площадок намічають відрізки 

(14— 15 см), що дорівнюють половині ширини східця (точки А і В). До цих 



 

 

 

точок спускають висок з шнуром, натертим пігментом, і відбивають дві 

вертикальні лінії, на яких відкладають відрізки, що дорівнюють висоті чобітка 

(нижня частина панелі) і висоті панелі. Прикладають шнур у точках а1 b1 та a2 

b2 і намічають верхні межі чобітка та панелі вздовж сходового маршу. Чобіток 

фарбують з санітарно-гігієнічною метою в темніший колір, ніж панель. Межа 

панелі і чобітка повинна бути паралельна сходовій площадці або підлозі. Після 

розмічання панель і чобіток фарбують неводною фарбою, а вздовж верхньої 

межі панелі витягують фільонку. У нашому випадку ми фарбуємо 

водоемульсійною фасадною фарбою яка волого стійка і являється миючою. 

 

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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КАРТКА ЗАВДАННЯ №1 

1. Інструктаж з ОП та БЖД? 

2.Способи ділення поверхонь? 

3.Що таке панелі ? 

 

 

 

 

 

 

КАРТКА ЗАВДАННЯ №2 

1.Де відбиваються фрізи? 

2.Правильність відбивання гобеленів? 

3.Робота з бордюрами? 
 

 

КАРТКА ЗАВДАННЯ №3 

 

1.Розмітка панелі на сходовій клітині? 

2. Що таке гобелени? 

3. Вякий колір фарбують гобелени? 

 

 

 

 

 

 
 

Відповіді на картки завдань скидувати на адрес елетронної почти 

super.mixa64@ukr.net 

 


