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                                                                                                               Затверджую 

                                                                                                       Старший майстер 

                                                                        _______________ Анатолій БАЛАН 

 

КОНСПЕКТ УРОКУ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

Професія: 7141,7142. Маляр, реставратор декоративно- художніх фарбувань. 

Місце проведення:  лабораторія малярних робіт. 

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

                  Навчання первинним навикам виконання альфрейно-  

                  живописних робіт. 

Урок П.т.3.3. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.  

                        Освоєння прийомів виконання робіт при обробленні  

                        гумовою торцівкою й мішковиною. 

Мета уроку: 

Навчальна- формування та закріплення знань освоєнню прийомів  

                      виконання робіт  при обробленні гумовою торцівкою й  

                      мішковиною.  

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 застосування знань, умінь і навичок. 

Методи проведення:  інтерактивні, інформаційні; 

Дидактичне забезпечення: план уроку, конспект уроку, матеріали, 

інструменти, стенд учнівський, картки завдань. 

Матеріально-технічне забезпечення: стенд учнівський, картки завдань, 

матеріали та інструменти. 

Міжпредметні зв’язки: основи охорони праці, технологія реставраційних 

робіт, технологія малярних робіт, матеріалознавство. 

 

                                                           ХІД УРОКУ 

1. Організаційна частина - привітання з учнями, загальна готовність 

учнів до уроку, готовність  до уроку за станом здоров’я, перевірка 

зовнішнього вигляду та спецодягу учнів). 

2. 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: 

Бесіда на основі вивченого матеріалу. 
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                                                             КАРТКА ЗАВДАННЯ №1 

1.Що таке фільонка? 

2.Що таке в’язкість? 

3.Що таке торцювання? 

4.Що таке оракал? 

                                                             КАРТКА ЗАВДАННЯ №2 

1.Що таке фільоночні пензлі? 

2.На яких площах використовуються? 

3.Які переваги аерографії при роботі з трафаретами? 

4.Що таке аерограф? 

 

                                                              КАРТКА ЗАВДАННЯ №3 

1.Що таке валик? 

2.Для яких видів трафаретів застосовується? 

3.Що таке фарборозпилювач? 

4. Яким інструментом виконується торцювання? 

 

                                                              КАРТКА ЗАВДАННЯ №4 

1.Чим краще наносити фарбу на трафарет? 

2.Що таке трафарет - припорох? 

3.Які недоліки при роботі з трафаретом? 

4.Що таке складний трафарет? 

 

Перевірка опорних знань учнів, необхідних  для подальшої роботи на уроці. 

Аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків. 

 

Торцювання фарбових плівок. Оздоблення поверхні туповками 

Торцювання фарбових плівок 

При торцюванні поверхню обробляють рівномірними ударами щітки по 

свіжонанесеному фарбовому шару. При цьому оброблена поверхня набуває 

шорсткої матової фактури. Цей вид оздоблення також дає змогу прикрити 

нерівності і незначні дефекти фарбування. 

Торцюють поверхні, пофарбовані олійними або водними сумішами, 

щетинними чи гумовими торцівками (рис. 1). 

 

Рис.1.Інструменти для торцювання поверхонь: а - щетинна торцівка, б- гумова торцівка 
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Щітку-торцівку виготовляють з твердої щетини завдовжки 80—100 

мм.Можна застосовувати також торцівки, виготовлені з гумових пластинок 

або трубок. Для еластичності гумові трубки розрізують уздовж і надають їм 

різної форми. Це дає змогу створювати на поверхні різну фактуру. 

Водна фарбувальна суміш, призначена для торцювання, повинна бути 

густішою, ніж для звичайного фарбування щіткою. Тому клейові і казеїнові 

суміші під торцювання загущують так само, як це робиться для 

механізованого нанесення їх. 

 

По водних фарбових плівках торцюють відразу після нанесення фарби на 

поверхню. Під час торцювання щітку тримають у правій руці (рис. 2), 

наносячи слабкі удари по поверхні. В момент удару волосінь щітки повинна 

бути перпендикулярною до поверхні. Не можна торцювати по одному місцю 

кілька разів або залишати не оброблені щіткою ділянки поверхні. 

 

Фарбування з торцюванням виконують три маляри. Один фарбує поверхню, а 

двоє слідом за ним торцюють, оскільки водні фарби швидко висихають. 

Якщо запізнитися з обробкою, то фарба прилипатиме до щітки, через що 

порушиться рівномірність фарбування. 

Поверхні, пофарбовані олійними сумішами, торцюють через 1-2 год після їх 

фарбування, коли фарбова плівка стане більш в'язкою і не розливатиметься 

після торцювання. Олійна фарбувальна суміш для торцювання повинна бути 

густішою, ніж для звичайного фарбування щіткою. 

Оригінального декоративного ефекту можна досягти при торцюванні по 

лесувальному шару свіжонанесеної фарби. Цей спосіб опорядження 

застосовують лише при неводних фарбуваннях. Підготовлену поверхню 

спочатку фарбують потрібним кольором і дають їй висохнути. Після цього 

наносять тонким шаром фарбувальну суміш іншого кольору і обробляють 

його торцівкою. 

Кольори фарбувальних сумішей для першого і другого шарів підбирають так, 

щоб вони гармоніювали один з одним. Перший шар роблять здебільшого 

світлішим, а другий — темнішим (наприклад, блакитний і темно-синій). 

Тому після торцювання у западинах зовнішньої фарбової плівки 

просвічуватиметься нижній шар фарби, створюючи враження «глибини» або 

підсвічування поверхні. 

 

Рис. 2. Торцювання поверхні 

Для імітації під мармур або інші декоративні 

камені після торцювання поверхню злегка 

флейцюють. 

По раніше пофарбованій сухій поверхні за 

допомогою торцівок можна наносити 

фарбувальною сумішшю рисунок іншого 
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кольору. При цьому торцівку змочують у фарбі і злегка притискують до 

поверхні, залишаючи на ній кольорові плями. 

Оздоблення поверхні туповками 

При оздобленні раніше пофарбованої висохлої поверхні за допомогою 

гумової губки, мішковини або жмутка з паперу можна зробити своєрідний 

красивий рисунок. Такий вид оздоблення називають тупуванням. 

Тупування губкою виконують шматком натуральної або гумової губки із 

зрізаними гранями, щіткою-тупівкою або валиком з губки (рис. 3). Перед 

тупуванням добре підготовлену поверхню фарбують в один колір. Після 

висихання її тупують слабким притискуванням губки, змоченої у фарбі 

іншого кольору. Під час роботи важливо визначити зусилля на губку, щоб на 

поверхні утворювались однакові кольорові плями. При значному натисканні 

утворюється розпливчастий рисунок або суцільна кольорова пляма. 

Значно швидше тупувати валиком з губки. Для цього валик змочують 

фарбою і накатують поверхню так само, як і рельєфними валиками. 

Тупування можна виконувати казеїновими, клейовими і неводними 

сумішами. Після закінчення роботи губку слід добре промити, щоб звільнити 

порожнини від фарби. 

 

Рис 3. Пристрої для тупування поверхонь: а - щітка- тупівка, б- валик з губки 

Замість губки можна виготовити валик з мішковини або паперу. Для цього на 

паличку завдовжки 20-25 см намотують клапоть мішковини і перев'язують 

шпагатом. Змочивши мішковину фарбою, валик прокочують по поверхні, 

тримаючи його за виступні кінці палички. Цим способом можна оздоблювати 

поверхню колон, панелей тощо. Користуючись валиком з мішковини, не слід 

дуже насичувати його фарбою і з силою притискувати до поверхні. За 

допомогою таких валиків поверхню можна оздоблювати тільки водними 

сумішами. 

Приклади виконання техніки різними матеріалами: 

- Відео: Різні способи декоративного покриття ОСП-панелей // 

FORUMHOUSE. Джерело: https://yakukremont.ru/rizne/4039-farbuvannja-

flejcjuvannja-torcjuvannja-i.html 

- Відео: Фактурна штукатурка на фасаді будинку! НАНЕСЕННЯ 

ШТУКАТУРКИ (Тайфун Майстер N22 C) МЕТОДОМ торцювання. 

https://yakukremont.ru/rizne/4039-farbuvannja-flejcjuvannja-torcjuvannja-i.html
https://yakukremont.ru/rizne/4039-farbuvannja-flejcjuvannja-torcjuvannja-i.html
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Джерело: https://yakukremont.ru/rizne/4039-farbuvannja-flejcjuvannja-

torcjuvannja-i.html 

- Відео: PARADE Deco GRANULO S140 S150 Декоративне покриття з 

ефектом «рівномірної зернистості».  

Джерело: https://uayakfaq.ru/rizne/16499-torcjuvannja-pofarbovanih-

poverhon.html 
 

          5. Література: 

      1. « Малярні і шпалерні роботи» Добровольський Г.М. 

      2. «Технологія штукатурних робіт» Остапченко 1986.-239с.  

      3. «Малярна справа» Карапузов Є.К. 2011-167с. 

      4. «Малярні роботи. Професійно-технічна освіта України»         

 

КАРТКА ЗАВДАННЯ 

1. Підготувати поверхню під високоякісне пофарбування ( робочий стенд, 

попередньо підготовлений: виконане шпаклювання, виконане 

затирання, виконане грунтування навхрест). 

2. Виконати високоякісне фарбування (виконати перший шар 

фарбування, після повного висихання, пофарбувати ще на один 

фінішний шар). 

3. Приготувати інструмент для торцювання та матеріал ( в якості 

інструмента може бути гумова щітка, щітка-торцівка або валик з губки, 

також можна застосувати муштабель, з мішковиною на м’якій подушці. 

Матеріалом може бути будь-яка фарба, іншого кольору або 

декоративна суміш. 

4. В залежності від матеріалу та інструмента виконуємо торцювання: 

сильними або слабкими притисканнями створюємо фактуру на 

поверхні (або певний візерунок). 

5. Після легкого підсихання формуємо на поверхні фактуру ( за 

допомогою інструменту). 

6. Готову поверхню завоскувати або використати лазурь (для надання 

довговічності та стійкості ). 

7. Готову поверхню здати майстру виробничого навчання з детальним 

поясненням технологічної послідовності та важливості дотримання 

термінів проходження всіх процесів. 

Виконані завдання (фото- та відеоматеріали) надіслати майстру 

виробничого навчання на електронну адресу: mTanatko@ukr.net 

(на VIBER або TELEGRAM) 

https://yakukremont.ru/rizne/4039-farbuvannja-flejcjuvannja-torcjuvannja-i.html
https://yakukremont.ru/rizne/4039-farbuvannja-flejcjuvannja-torcjuvannja-i.html
https://uayakfaq.ru/rizne/16499-torcjuvannja-pofarbovanih-poverhon.html
https://uayakfaq.ru/rizne/16499-torcjuvannja-pofarbovanih-poverhon.html
mailto:mTanatko@ukr.net
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