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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 №4. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.   

                  Обробка поверхонь фактурними сумішами. Опорядження      

                  поверхонь під ціни породи деревини, декоративне каміння та    

                   інше. 

Урок П.т.4.1. Інструктаж з охорони праці та безпечної життєдіяльності.  

Торцювання й туповка поверхонь. Обробка поверхонь щетинними 

торцівками з різною довжиною волосся, фігурними й іншими видами 

торцівок. Обробка поверхонь туповками.  Обробка поверхонь туповками із 

застосуванням поверхневого фарбувального шару з лесировочної фарби з 

підбором гармонійного сполучення фарб. 

Мета уроку: 

Навчальна- формування та закріплення знань по освоєнню прийомів     

                       торцювання й туповка поверхонь. Обробка поверхонь  

                       щетинними торцівками з різною довжиною волосся, фігурними  

                       й іншими видами торцівок. Обробка поверхонь туповками.   

                       Обробка поверхонь туповками із застосуванням поверхневого  

                       фарбувального шару з лесировочної фарби з підбором  

                       гармонійного сполучення фарб. 

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). 
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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. 

 

 

                                                             КАРТКА ЗАВДАННЯ №1 

1.Що таке туповка? 

2.Що таке в’язкість? 

3.Що таке торцювання? 

4.Що таке щетинна торцівка? 

                                                             КАРТКА ЗАВДАННЯ №2 

1.Що таке фільоночні пензлі? 

2.На яких площах використовуються? 

3.Які переваги рельєфного валика? 

4.Що таке малярна стрічка? 

 

                                                              КАРТКА ЗАВДАННЯ №3 

1.Що таке валик? 

2.Що таке накатування? 

3.Що таке фарборозпилювач? 

4. Яким інструментом виконується торцювання? 

 

                                                              КАРТКА ЗАВДАННЯ №4 

1.Чим краще наносити фарбу на трафарет? 

2.Що таке фактура? 

3.що таке трафарет? 

4.Що таке складний трафарет? 

 

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

Аналіз і доповнення відповідей учнів, підведення підсумків. 

 

ХУДОЖНЯ ДЕКОРАТИВНА ОБРОБКА МАЛЯРНА ПОВЕРХОНЬ 

Торцювання пофарбованих поверхонь 
  Щетинні торцювання. Для додання матовості і шорсткості торцюють 

поверхні різними щетинними і гумовими торцюваннями і губками. Для 

торцювання масляної та синтетичної фарбування щетина торцювання 

повинна бути короткою і жорсткою, для клейовий і водоемульсійною - 

більш довгою і м'якою. Торцюванням наносять удари перпендикулярно 

свіжопофарбованої поверхні (за кожним місцем вдаряють один раз), не 

роблячи пропуску. В результаті сліди кисті, набряки та інші нерівності 



Розробила                                                                                                      майстер в/н Т. Л. Біяковська  

  

фарбування згладжуються, поверхня набуває рівний, злегка шорсткий 

вигляд і рівномірно розсіює світло. 

Для надання поверхням фактури різної крупності застосовують 

торцювання з щетиною різної довжини (звичайно 8-10 см), твердості і  

щільності укладання. 

 

Рис.1.Інструменти для торцювання поверхонь: а - щетинна торцівка, б- гумова торцівка 

 

Детальніше за посиланням: 

https://uayakfaq.ru/rizne/16499-torcjuvannja-pofarbovanih-poverhon.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OffL3FMzfgQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fds_1td3NmI 

 

Масляне фарбування під торцювання виконують густішим складами, ніж 

при звичайному забарвленні, інакше проторцованная барвиста плівка буде 

розтікатися, не утворюючи необхідної шорсткості. Добре торцуются 

поверхні, пофарбовані олійними фарбами, розведеними оліфою і 

розчинником (скипидаром або бензином у співвідношенні 1:1. 

Поверхні, пофарбовані клейовою фарбою, відразу ж торцюють після її 

нанесення. Зволікання може призвести до зриву щіткою барвистою плівки і 

утворення плям. 

Після роботи щітку-торцювання ретельно промивають і просушують. При 

спрацьовуванні волосся щітки з одного боку ручку кріплять з протилежною. 

Набірні щіткові фігурні торцювання (ПО) дозволяють обробляти 

поверхні, пофарбовані олійними складами двома способами. 

Перший спосіб: -лессировочне оздоблення - полягає в тому, що по 

свіжонанесеному другого шару фарби торцюють у двох напрямках під 

кутом 45 і 90°. Ручка торцювання на шарнірі, тому її можна обертати по 

відношенню до основи на 90°, що полегшує нанесення малюнка в різних 

напрямках. Для останньої забарвлення готують масляний складу в'язкістю 

27-30 с (по ВЗ-4). Після торцювання крізь лессировочний шар фарби 

повинен просвічувати нижній шар, тому для них підбирають гармонійні 

кольори (наприклад, світло-зелений для першого шару і злегка затемнений 

зелений для лессировочного). 

При другому способі на шар сухому олійною фарби торцюванням 

наносять в двох напрямках шар тієї ж фарби, але іншого кольори. Кольори 

https://uayakfaq.ru/rizne/16499-torcjuvannja-pofarbovanih-poverhon.html
https://www.youtube.com/watch?v=OffL3FMzfgQ
https://www.youtube.com/watch?v=fds_1td3NmI


Розробила                                                                                                      майстер в/н Т. Л. Біяковська  

  

підстави і малюнка також повинні гармоніювати. Цим способом імітують 

обробку під крокодилячу шкіру. 

Гумові торцювання застосовують для обробки по свіжонанесеному 

барвистому масляного шару. Барвистий шар може бути із звичайної 

корпусної фарби, крізь яку просвічує нижележащий шар, або з 

лессировочной фарби, крізь яку після торцювання нижележащий шар буде 

видно. 

Накатку валиками виконують з різними візерунками, якими закатують 

досить товстий шар фактурної шпаклівки або фарбувальною пасти (фарба з 

великим вмістом дрібного мінерального заповнювача фракції до 0,1 мм і 

великої кількості пігментів). 

Візерункові валики виготовляють, наклеюючи на жорсткий гумовий або 

дерев'яний циліндр м'яку шкіру, поролон, пористу гуму, губку, на яких 

нанесені різні візерунки: лінійні, геометричні, штрихові, стилізовані або 

натуралістичні мотиви рослинного світу, невизначено-структурні. 

Дерев'яні циліндри просочують оліфою, що охороняє їх набухання. Ширина 

валиків залежить від призначення: широкими валиками (до 20 см) 

обробляють великі поверхні, малими (3 см) з тим же малюнком - місця в 

кутках кімнати, дверних і віконних прорізів. 

Для нанесення ліній використовують роликові валики, вони бувають 

роз'ємними, що дозволяє наносити штрихи в два кольори. Штрихову 

оздоблення поверхонь виконують подвійним валиком. Один з валиків - 

живильний - виготовлений з мікропористої гуми. Валик з малюнком 

притискається до живильного валика пружинами. 

Приклади виконання техніки різними матеріалами: 

     https://www.youtube.com/watch?v=pLd1qrRrec 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HSDLsl_iVmA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o9K0b6ZR5lQ 

 
 

          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»         

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLd1qrRrec
https://www.youtube.com/watch?v=HSDLsl_iVmA
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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 поролонова губка, щітка-торцівка з різною 

довжиною щітини /ворсу або валик з губки. 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 покрити захисним шаром воску, лаку чи лазурі. 

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) 

mailto:mTanatko@ukr.net
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