
План конспекту уроку №1 

Тема: «Геометрична різьба та її елементи». 

Зміст роботи на уроці: Виконання геометричної різьби на готових 

дерев'яних дощечках,які використовуються в оздобленні інтер'єру життя людини 

Мета: Сформувати знання про процес створення виробу, від проектування за 

ескізом, до реального відображення його в матеріалі. 

Розвивати вміння застосовувати графічні види документації, знання композиції 

побудови орнаменту, з послідовним відтворенням його в матеріалі. 

Сприяти вихованню художнього смаку, в оздобленні виробів. Формування творчої 

особистості кожної дитини, через народне ремесло, яким є різьба по дереву. 

-    КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ: 

Проектування, художнє конструювання, різьблення, оздоблення, відтворення 

традицій. 

-    ОБ'ЄКТ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ: 

ескіз скомбінований із вивчених 

елементів,дошка для виконання різьби,олівець, 

лінійка, гумка, різці по де реву, струбцина. 

- МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ: 

образотворче мистецтво, геометрія,креслення, культурологія. 

-    ВИПЕРЕДЖАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ: 

1.    Закінчення перенесення робочого ескізу на заготовку. 

2.    Виконання    різьби по дереву на заготовках. 

3.    Аналіз виконаної роботи. 

-    Очікувальні навчальні результати: 

1.    Уміння    пояснити процес створення виробів, із вивчених елементів. 

2.    Уміння    застосувати графічні види проектної документації, а також методи 

фантазування у створенні декоративного виробу. 

3.    Уміння    втілення задуму від ескізу до виробу. 

4.    Використання безпечних прийомів роботи з різцями та іншими інструментами. 

Орієнтовний план проведення уроку: 

І.Організаційна частина (1 хв.) 

2.Повторення раніше вивченого матеріалу та актуалізація опорних знань (10 хв.). 

а)    перевірка домашнього завдання (виконання ескізу та перенесення його на 

дерево). 

б)    Повторення техніки безпеки при роботі столярним різьбярським інструментом 

в)Повторення    вивченої теми, її теоретичної частини.  

3.    Повідомлення теми, завдання уроку. 

а)    мотивація навчальної трудової діяльності (2хв). 

б)вивчення    нового матеріалу (доповнення до пройденого матеріалу) 



4.    Практична робота (30 хв.). 

5.3аключна частина (5хв.). 

а)    аналіз виконаної роботи. 

б)    оцінка ходу виконання роботи. 

в)    домашнє завдання. 

г)    назначення чергових в класі.  

Хід уроку: 

І.Організаційна чашина 

-    Добрий день, шановні гості, діти. Сьогодні, ми проводимо урок праці в цьому, 

класі, тому що для вирішення завдань даного уроку краще використати столярне 

обладнання даного класу. 

-    Перевірка присутніх та робочих місць. 

2.    Повторення раніше вивченого матеріалу. 

Актуалізація знань 

***Порозгадуємо з учнями головоломки  за допомогою Learning apps-сервісу 

для створення інтерактивно навчальних методичних вправ). 

Питання: 

а)    Роль декоративно прикладного мистецтва та його вплив на побут та життя 

людей. 

Види різьблення по дереву: плоско рельєфна або поглиблене, прорізне, скульптурне 

або об'ємне, (показуємо стенди) 

Етапи створення декоративного виробу: 

    Підготовчий - отримання завдання та обробка подібних декоративних рішень. 

    Конструкторський - дизайнери розробляють ескізи майбутніх виробів та 

креслення. 

    Технологічний - виготовлення виробу (т.б., інструмент, прийоми роботи, 

обладнання). 

    Заключний - шліфовка, ґрунтовка, оздоблення готового виробу. 

б)    Повторення вивченої теми її теоретичної частини. Перевірка домашнього 

завдання де виконання ескізів кухонних дошок та перенесення їх на матеріал. 

3.    Повідомлення    теми завдання уроку. 

Тема : Виконання геометричної різьби на готових дерев'яних дощечках, які будуть 

використані для оздоблення інтер'єру шкільної їдальні. Показую приклади ескізів: 

акцентую увагу на кращих роботах 

а)    Мотивація навчальної діяльності учнів: 

-    У нас з'явилась можливість виконати дуже важливе і необхідне для кожної 

школи завдання: оформлення інтер'єру нашої їдальні, різними дошками, які є 

втіленням вашого дизайнерського задуму. 

б)    Завдання уроку - поєднання вивчених елементів різьби, в різних композиціях на 



кухонних дошках, які будуть використані для оформлення інтер'єру нашої їдальні. 

в)    Повторення правил техніки безпеки при роботі столярними стамесками та 

різцями. 

Питання: 

-    при випадковому падінні різця, чи можна його піймати? 

-    чому не можна підіймати стамеску або різець лезом вгору? 

- чому необхідно обов'язково закріпляти деталь для різьблення, струбциною до 

верстака? 

4.    Практична робота. 

Завдання : 

а)    закінчити перенесення орнаменту на дошку з ескізів. 

б)    почати різьблення виробів на деревині згідно ескізу. Обладнання: струбцини, 

дошка, різці. 

(Призначаю собі помічника, який допоможе контролювати безпечні прийоми 

різьблення по дереву). 

5.    Заключна частина: 

-    роблю аналіз виконаної роботи, виставляю оцінки. 

-    задаю завдання додому: виконати ескіз хлібниці з елементами геометричної 

різьби. 

-    показую приклад (фотографії). 

-    призначаю чергового по класу. Відпускаю учнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План- конспект уроку "Геометрична різьба "№2 

Розділи: Викладання технології 

Цілі уроку: 

• дати поняття про види різьблення по дереву та застосуванні інструментів 

геометричної різьби ; 

• відродити , розвинути і зберегти мистецтво різьблення по дереву ; 

• орієнтувати учнів на застосування отриманих знань і навичок на практиці ; 

• націлювати учнів на професійне самовизначення . 

Завдання уроку : 

• формувати навички різьби по дереву та роботи з інструментами; 

• розвинути конструктивне мислення і творчі здібності дітей ; 

• виховати працьовитість , терплячість і наполегливість 

Наочні посібники та приладдя : для вчителя - інтерактивна дошка , комп'ютер 

, роздатковий матеріал: картки завдання; зразки різьблення . 

Для учнів: зошит , олівець , заготівля з деревини , ніж. 

Оформлення класної дошки: опорні слова - деревина , текстура , річні кільця 

, волокна , ніж- косяк , пласть , крайка , торець , грань. 

Тип уроку: комбінований (використання інтерактивної дошки , бесіда) 

Методи навчання: наочно - ілюстраційний ; ілюстративно - пояснювальний , 

практична робота учнів . 

Форми діяльності вчителя та учнів : фронтальна , індивідуальна . 

Хід уроку 

І. Організаційна частина ( 3 хв) 

Здравствуйте , хлопці! Я радий бачити вас сьогодні на занятті . 

У нас на уроці присутні гості , але це не перешкодить нам з вами плідно 

працювати. 

***Для того щоб показати учнями що значить сьогодні різьблення по 

дереву,я продемонструю їм презентацію ,за допомогою Prezi 

Скажіть , будь ласка, що таїть у собі ця загадка: 

Навесні одягаються , А ВОСЕНИ роздягаюся ( ЛІС ) 

Правильно - ліс , а ліс - це деревина , мабуть, самий перший матеріал , який 

людина стала використовувати у своєму житті. Деревина як природний матеріал 

володіє цінними якостями : хорошою теплоізоляцією , невеликою щільністю , 

красивим природним кольором , зручністю обробки і т.д. 

На уроці знадобляться: 

- Гостро заточений олівець ; 

- Ручка ; 

- Зошит ; 

- Лінійка ; 



- Ніж - косяк ; 

- Заготовки з деревини. 

- Ваші знання , діловий настрій і гарний настрій. 

II . Повторення пройденого матеріалу ( 10хв ) 

Повторення за темою " Деревина " 

Учитель : Давайте згадаємо те , що ми з вами вивчали про деревину і 

пиломатеріалах в 5-му і на початку другого класів . ( Ви будете називати відповіді , а 

один з учнів запише їх на дошці. ) 

Скажіть , будь ласка , з яких частин складається дерево ? 

Які породи дерев ви знаєте? ( Листяних і хвойних ) 

(Картка № 1 ) 1-2 учнів 

- Що показують річні кільця ? ( Вік дерева) 

- Як впливають пороки деревини на якість виробів з неї ? ( Вони знижують 

якість деревини та можливості її застосування) 

А тепер подивимося правильність ваших відповідей . 

З яких частин складається дерево ? 

• гілки, 

• стовбур , 

• коріння , 

• листя або хвоя . 

Як ви знаєте , зі стовбурів дерев отримують різні пиломатеріали , скажіть , 

будь ласка , 

ЯКІ ПИЛОМАТЕРІАЛИ видимі на екрані ? 

( Один учень працює біля дошки ) 

ДАВАЙТЕ перевіривши правильність ВАШИХ ВІДПОВІДЕЙ 

а - брус четирехкантного б - брус двухкантний в - бруски г - дошки обрізні д- 

дошки не обрізні е - пластина ж - четвертина З - горбиль 

III . Вступ до вивчення нового матеріалу. 

Учитель : Давайте повернемося до теми нашого уроку : 

" Геометрична різьблення з дерева " 

Сьогодні на уроці ми повинні з вами дізнатися трохи про історію різьблення 

по дереву. Познайомитися з інструментами для виконання різьби і навчитися 

виконувати елементи геометричної різьби , з яких складають візерунки. 

Російське мистецтво художньої обробки деревини є унікальним , що 

подарували світу чудові архітектурні пам'ятники , вигадливу різьбу , прекрасну 

побутове начиння . Воно сходить до мистецтва древніх слов'ян , селівшіхся з 

першого тисячоліття нашої ери по берегах Дніпра, Дону , озера Ільмень. Деревина , 

як будівельний матеріал, має цінними якостями : хорошою теплоізоляцією , 

водонепроникністю , невеликою щільністю , красивим природним кольором і 



різноманітністю малюнка текстури , зручністю обробки . Існували різні способи 

художньої обробки деревини , але найбільш поширеним була різьба . Різьбленням 

прикрашали архітектурні споруди , меблі , різні вироби і предмети побуту. 

Історична довідка: ( повідомлення учнів). 

Різьблення по дереву відноситься до старовинним російським промислам . 

Слово " ПРОМИСЕЛ " походить від дієслова " промислом " , тобто помислити , 

подумати , яким чином можна заробити. Наші предки не чекали , коли їм хтось 

дасть хліба , а шукали будь-яку можливість заробити його , щоб прогодувати себе і 

сім'ю. 

Так виникли народні промисли. Бурхливий розвиток їх породило безліч 

напрямків . Це різьба та розпис по дереву , чеканка і гончарство , виготовлення 

іграшок та ін 

Вироби з деревини зі слабко текстурою найчастіше розписувалися або 

прикрашалися різьбленням. 

Геометрична різьба - найдавніший спосіб прикраси виробів з деревини. 

Різьбленням прикрашали дерев'яні суду , хати , меблі , посуд , ткацькі верстати і 

прядки . Вона виконується у вигляді виїмок : двох - ; трьох - і чотиригранних , 

поєднання яких дає вигадливий візерунок на поверхні деревини. 

Учитель : А тепер давайте знайомитися з інструментами , якими виконується 

геометрична різьба . 

Основним інструментом для виконання геометричної різьби є : ніж- косяк . 

Свою назву він отримав , через клинка , який має певний кут скоса. 

Інструмент різьбяра по гостроті можна порівняти тільки з небезпечною 

бритвою , тому ставитися до нього треба дуже уважно. Перше , за чим має стежити 

початківець майстер і до чого повинен себе постійно привчати , - це оберігати ліву 

руку від поранення . Для лівої руки потрібно знаходити таке положення , щоб 

виключити навіть випадковий дотик до неї інструменту при його соскоков , 

невірному русі. Неакуратне поводження з інструментом і недотримання правил 

техніки безпеки може призвести до нещасного випадку , а звідси випливає , що при 

роботі потрібно дотримуватися таких правил техніки безпеки : 

Правила техніки безпеки при виконанні " Геометричною різьблення" : 

• надіти і привести в порядок спецодяг. 

• привести в порядок робоче місце , розкласти інструмент і заготовки. 

• оглянути ріжучий інструмент і переконається в його справності . 

• при виконанні різьби заготовка повинна займати стійке положення на 

верстаті або столі. 

• не можна різати на вазі , на колінах , впираючись заготівлею в груди. 

• під час різьблення ліва рука повинна знаходитися позаду або осторонь від 

руху ножа. 



• передавати ніж один одному з рук в руки не можна. 

• суворо забороняється перевіряти гостроту ножа пальцем. 

• забороняється класти ніж в кишеню робочого одягу . 

• після закінчення роботи нож необхідно здати вчителю . 

• привести в порядок робоче місце і спецодяг. 

Ми з вами вивчили інструмент. Як ви думаєте , з чого ж починається робота 

при виконанні різьби: вибираємо заготовку (вона не повинна мати тріщин , 

червоточини і сучків ) , поверхня повинна бути гладко отстрогать рубанком або 

фуговальним верстатом. Так як заготівля має багато сторін , то кожна з них здавна 

отримала свою назву. 

А - пласть 

Б - крайка В - торець Г - грань 

1 - сколишков 

2 - піраміда 

3 - ланцюжки 

4 - ромби 

5 - вітейка 

6 - змійка 

7-8-9 - стільники 

10 - зірочки 

11 - дзеркальні зірочки 

12-13-14-15 - сяйва 

Далі наносимо розмітку елементів візерунка на заготівлі (вирізання цих 

елементів , в різній послідовності , отримуємо візерунки геометричного характеру) , 

найбільш просто виконується одиночний елемент - сколишек , він розмічається як 

рівносторонній і рівнобедрений трикутник. 

Вирізається він так: Ніж затискають в кулаці і занурюють його в деревину 

вертикально , по черзі по двох сторонах трикутника , сходящегося до верхньої 

вершині , причому у вершини ніж повинен заглибитися на 3-4 мм , а близько 

підстави трикутника вийти на поверхню. Потім , починаючи від заснування і 

заглиблюючись до вершини , ножем знімають ділянку деревини між підрізаними 

сторонами трикутника. ( Показ заготовки з елементом " сколишек " ) 

Більш складним , але найпоширенішим в " геометричній різьбі " є елемент: 

трикутник або друга його назва піраміда , оскільки трикутник має вигляд піраміди. 

Спочатку його розмічають так само, як і сколишков - у вигляді трикутників . Потім 

кожен з трикутників , що стоять на підставі , діляться лініями на 3 частини, тобто , 

один великий трикутник ми ділимо на три маленьких трикутника. Знаходимо точку 

поглиблення і з'єднуємо її з вершинами трикутника. 

піраміда 



Давайте подивимося , як же розмічають заготовку під різьбу елемента 

"Трикутник" 

IV . Практична робота. 

1 . Беремо заготовку і з усіх чотирьох сторін дерев'яної дощечки отчерчиваем 

поля шириною 10 мм. 

2 . Площа , яка утворилася всередині полів , заповнюємо смужками 

візерунків , шириною по 10 мм , горизонтально. 

3 . Далі розмічаємо вертикальні смужки по 10 мм. У вас виходять квадратики 

10 х 10 мм. 

Квадратики ділимо на трикутники , а потім кожен трикутник , ділимо на три 

маленьких трикутника. 

У кожному маленькому трикутнику проставляємо точки , щоб не втратити 

боку зрізу. 

Цей візерунок вирізається так : ніж, затиснутий у кулаку , поглиблюється 

вертикально в точку , де сходяться промені. У самій точці ніж поглиблюється на 3-4 

мм , а у вершині кута виходить на поверхню. Так поглиблюється ніж по всіх трьох 

променям. Потім , починаючи від кожної сторони трикутника , поступово 

заглиблюючись у точці сходження променів , зрізається зайва деревина. Виходить 

трикутник , поглиблений по всіх трьох площинах . 

Візьміть , будь ласка , заготовки і за зразком на ній розмітьте три візерунка. 

Хто вже розмітив , давайте приступимо до вирізання візерунка , в цьому мені 

допоможуть хлопці , які займаються різьбленням по дереву. 

Молодці , а тепер давайте подивимося , у кого вийшов найкращий візерунок. 

Похвалити , проставити і озвучити оцінки . 

В. Закріплення пройденого матеріалу. 

І. Давайте згадаємо , що ми дізналися сьогодні на уроці : 

а ) якими інструментами користуються при вирізання візерунків 

геометричного різьблення ; 

б) які правила техніки безпеки треба дотримуватися при різьбі ; 

в) яка послідовність виконання різьби; 

г ) з якими новими словами ви познайомилися. 

Відповіді на питання: 

а ) ніж- косяк 

б) правила ТБ 

в) вибір заготовки; розмітка ; вирізання візерунка. 

г) опорні слова . 

Використана література : 

1 . Слипак В.П. Різьблення по дереву , Псков , 1994 год 

2 . Мольнар А.А. Різьблення по дереву , Москва , Спектр , 1998 рік 



3 . Хворостов А.С. , Хворостов Д.А. Художні роботи по дереву , Москва , 

Владос , 2002 

4 . Афанасьєв А.Ф. " Різьбяр по дереву " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План конспекту уроку №3 

Тема:  . Художнє  оздоблення  виробів  із  деревини. 

Мета: Навчальна:  поглиблення знань учнів  про види  художнього  

оздоблення  виробів  із  деревини. 

            Виховна: виховувати  культуру праці , любов  до  праці, вміння  

бережливого  ставлення  до  майна. 

            Розвиваюча: розвивати вміння  застосовувати  набуті  теоретичні  

знання  на  практиці,розвиток просторового  мислення  та естетичних  смаків  в  

учнів.     

Об’єкт праці: поличка  навісна ( вішалка  для  одягу). 

Дидактичні  засоби:  

-                     Плакат „ Види  оздоблення  мозаїкою” 

-                     Плакат  " Елементи  геометричного  різьблення” 

-        Й.М. Гушулей. Основи деревообробки. Пробний навч. пос для учнів 8-9 

класів. К.: "Освіта” , 1996р. 

Інструменти, обладнання:  лобзик ( ручний і електричний ), наждачний  

папір, токарний і свердлильний  верстат, олівець, лінійка, кутник, копіювальний 

папір, нож-косяк. 

.Тип уроку:  комбінований. 

                     Хід  і  зміст  заняття: 

 1. Організаційний  момент. 

 1. Введення  учнів у  майстерню  після  дзвінка. 

2.  Перевірка  присутніх учнів  за журналом. 

3.           Перевірка  готовності  учнів  до  заняття (наявність  зошитів, 

підручників, креслярського  приладів). 

4.           Призначення  чергових  за  графіком. 

5.           Організація  робочих  місць. 

2.                 Повторення  раніше  вивченого  матеріалу. 

 На  минулому  уроці  ми  з  вами  розглянули тему, яка  називалась " 

Складання  технологічної  карти  виробу ”.  А зараз ми  перевіримо те, як ви засвоїли  

матеріал   поререднього  заняття.( Форма  проведення – фронтальне  опитування). 

1. В чому суть технологічної  карти  на  виготовлення виробу? 

2. Яка  її  роль в  процесі  виготовлення? 

3.  Які  є види  технологічних  карт? 

4. Яка  послідовність  складання  технологічної  карти? 

 3.                  Оголошення  теми, мети уроку, мотивація навчальної  

діяльності. 



 На сьогоднішньому  уроці  ми  з  вами  будемо  поглиблювати  знання  з 

теми, яка   називається "Художнє  оздоблення  виробів”.   Набути  знання  і  вміння 

ще знадобляться вам  в  подальшій  трудовій  діяльності.  

Отже, переходимо  до  вивчення  нового матеріалу. 

 4.      Вивчення  нового  матеріалу. 

 За  способом  виконання  узорів, малюнків  є багато  видів  різьблення  по  

дереву.  

Для  прикрашання  виробів  частіше  застосовують  плоско-рельєфне  

різьблення, яке  поділяється  на  геометричне  та  контурне. 

Геометричне  різьблення  виконується  у  вмгляді  дво-, три-  і  

чотиригранних  виїмок, яуі  утворюють  на  поверхні  візерунок  з  геометричних  

фігур – трикутників, квадратів, кіл.( По  плакату). 

Найпростішими  елементами  геометричного  різьблення  є  двогранні виїмки  

прямолінійної  або  криволінійної   форми, різної ширини і  глибини.  При  

повторенні  прямих  виїмок,  розміщених  вертикально або  під  кутом, утворюється  

узор, який  називають  драбинкою. 

Найбільшого  поширення  в  геометричному  різьбленні  набули  тригранні  

виїмки( трикутники ),  різноманітні  за  формою, розмірами  і технікою   виконання.  

Трикутники  з  поглибленням  в  основі  можеть  бути  рівносторонніми  або  

витягнути  у  вигляді  променів. Комбінації  із  цих  трикутників  утворюють  

різноманітні  візерунки: вітейка, змійка, різного  вигляду  виду  сяяння. 

Різальним  інструментом  для  різьблення  по  дереву  є  долота  й  стамески. 

Але  найбільш  загальновживаними  інструментами  є  ножі-косяки  різної  форми, 

розмірів  та  кута  заточки. 

Контурне  різьблення – різновидність  плоско-рельєфного, при  якому  

рисунок  утворюється  сполученням  різноманітних  ліній: прямих, ламаних, 

звивистих. У  зв’язку  з  тим, що  в  цьому  випадку  світлотіні  проявляються  слабо  

і  на  чистій  деревині  рисунок  погано  видно, часто  поверхню  спочатку  

підфарбовують  у  темний  колір, опоряджують  і  лише  потім  наносять  на  неї  

візерунок. 

Рисунок  попередньо  переносять  з  оригіналу  на  кальку, а  потім  уже  

гострим твердим  олівцем вереводять  на  виріб. Одержаний  контур  знову  обводять  

грифулум  або  продряпують шилом. 

По  розмітці  прорізують  косяком  і  напівкруглими  стамесками. В 

контурному  різьбленні  лінії  ввесь  час  згинаються в  різних  напрямках. Тому  

інструмент і  руки  різьбяра  постійно  змінюють  своє  положення. Якщо  тримати  

інструмент  двома  руками, то можна  працювати  більш  впевнено; це  застерігає  

від  поранень  під  час  зриву  стамески. 



Контурне  різьблення  в  більшості  випадків  використовують  для  

виконання  декоративних  мотивів, наприклад  із  стилізованих  природних  

елементів. 

 5.      Закріплення  нового  матеріалу. 

 А зараз ми  перевіримо те, як ви засвоїли  новий  матеріал.( Форма  

проведення – фронтальне  опитування). 

1.                Які  є  два  види  плоско-рельєфного  різьблення? 

2.                Чим  відрізняється  геометричне  різьблення  від  контурного? 

3.                Який  інструмент  викорисковують для  різьби  по  дереву? 

 6.      Вступний  інструктаж. 

 Вступне  слово  вчителя.  Видача  учням  заготовок, інсрументу. Початок  

роботи  згідно  технологічної  карти. 

 7.      Самостійна  робота  учнів та  поточний 

інструктаж  вчителя. 

 Учні  самостійно виконують роботу. 

Зміст обходів вчителя: 

1-й  обхід: контроль за  дотриманням  правильності виконання  трудових 

прийомів; 

2-й  обхід: : допомога учням у випадку помилки чи ускадненні; 

Постійний  контроль  за дисципліною під час  роботи та дотриманням  

правил  техніки  безпеки. 

 8.      Заключний  інструктаж. 

 1.підведення  підсумків  практичної  роботи 

2.аналіз  найхарактерніших  помилок  і  недоліків в  роботі  учнів; 

3.загальна  характеристика  заняття. 

 9.      Підведення  підсумків  уроку. 

 Домашнє завдання §-34. 

 10.   Прибирання  робочих  місць і  приміщення  майстерні  черговими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План конспекту уроку №4 

Тема. Оздоблення виробів різьбленням 

Мета: ознайомити учнів з тригранно-виїмковим різьбленням, навчити 

виконувати найпростіші елементи різьблення; виховувати бережливе ставлення до 

обладнання  та інструментів; розвивати логічне мислення, моторику рухів. 

Основні поняття: прикрашення, оздоблення 

Обладнання:  набір різців, дощечки для тренувальних робіт, плакати, зразки 

робіт. 

Очікувані результати: уміння розробляти ескізи оздоблення виробів, уміння 

контролювати й оцінювати якість виконаних робіт. 

Структура уроку 

І. Організаційний момент..................................... ………. 5 хв 

   ІІ. Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності учнів….10 хв 

   ІІІ. Вивчення нового матеріалу........................... ..............15 хв 

  IV. Практична робота.......................................... ………. 50   хв 

  V. Підсумки уроку. Домашнє завдання …………………………… 10хв 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент 

   ІІ. Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності учнів      

   ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

1.     Геометричне різьблення. 

Цікавим і привабливим є оздоблення виробів геометричним різьбленням, у 

якому орнаментальні мотиви складаються з простих геометричних елементів: ліній, 

трикутників, квадратів, прямокутників, ромбів, кіл, вирізаних різцем на поверхні 

виробу.  

Існує багато видів геометричного різьблення.  Одним із видів є тригранно-

виїмкове різьблення. Основним елементом є вирізана тригранна піраміда.  В 

чистому вигляді використовується рідко. Основні елементи, крім тригранної 

піраміди, - це чотиригранна піраміда, вічко, зубчик. Елементи поєднують між собою 

в стрічкові орнаменти, в розети. 

Власне Найпростішими елементами геометричного різьблення є двогранні 

виїмки прямолінійної або криволінійної форми різної ширини і глибини. 

Повторення прямих виїмок, розміщених вертикально або під кутом, утворюють 

узор, який називають драбинкою. Технологія його виконання подібна до технології 

контурного різьблення.  

Контурне геометричне різьблення має свою історичну назву «ільчасте 

письмо». Воно утворюється прорізанням неглибоких тоненьких ліній - заглиблень, 



що мають вигляд тоненької сітки. Подібним чином утворюються інші 

орнаментальні мотиви: «січені зубці», «огірочки», «кривульки» тощо. 

Техніка вирізування елементів тригранно-виїмчастого різьблення однакова, і 

складається з двох етапів: наколювання і підрізування. 

Етап наколювання полягає у виконанні наступної послідовності дій: 

1.  Вирізують трикутник.  

2.  На його середину наносять точку, в яку вставляють носик ножа-косяка, а 

руків'я розташовують строго вертикально.  

3.  П'яту ножа направляють до однієї з вершин трикутника й із зусиллям 

натискають на руків'я так, щоб носик на 2-3 мм увійшов до деревини, а п'ята ледве 

торкнулася вершини трикутника.  

4.  Від середньої точки роблять наколювання і до двох інших вершин 

трикутника, при цьому повертають дошку, а не ніж.  

Етап підрізування полягає у виконанні наступної послідовності дій:  

1.    Залежно від глибини різьблення косяк тримають під кутом 30-45° до 

поверхні дошки, ставлять його до вершини трикутника і повільно ведуть вістря 

уздовж сторони трикутника, поступово поглиблюючи носик до середини на 2-3 мм. 

2.    Від середини у міру наближення до іншої вершини, поступово виводять 

носик косяка на поверхню дошки.  

3.    При правильному і точному підрізуванні від дошки легко відділяється 

маленька тригранна пірамідка.  

4.    Повернувши дошку на 120°, роблять наступне підрізування і витягають 

другу пірамідку, а при черговому підрізуванні — третю, останню.  

5.    Так вибираються усі елементи. 

2.     Інструменти для різьблення. Технологія різьблення. 

Для виконання різьблення необхідно мати набір спеціальних різальних 

інструментів: стамесок, ножів-різаків, а також креслярське приладдя - твердий 

олівець, шило, металеву лінійку з міліметровими поділками, косинець, циркуль. 

Для тригранно-виїмкового різьблення  достатньо лише одного косого ножа. 

Для геометричного різьблення крім косого ножа потрібні півкруглі стамески, 

кутик. 

Різьблення виконують після розробки на аркуші паперу відповідної 

композиції та перенесення її на виріб.  

Наносять композицію через копірку. Але більш точним є перенесення 

композиції за допомогою циркуля та вимірника. 

Геометричне різьблення виконують на чистих, добре виструганих та 

відшліфованих дошках м'яких і твердих порід деревини зі слабо вираженою 

текстурою. Звичайно, краще починати вправи і перші роботи на деревині м'яких 

порід (липа, верба, вільха, каштан). 



Під час виконання тригранно-виїмчастого різьблення різак тримають 

чотирма пальцями, а великий палець має впиратися у ручку різака, або лежати на 

скошеній верхній частині різака. 

Робоче положення різака може бути «до себе» і «від себе». Рука повинна 

лежати на дощечці для контролю за рухом різця. При різані від себе інколи 

допомагають великим пальцем лівої руки. 

(перегляд відеофільму на тему: «Різьба по дереву») 

Найпростішими елементами орнаменту для різьблення є паралельні лінії 

вздовж і впоперек деревини. 

При обробці деревини різанням слід додержувати двох основних правил: 

1. Різати потрібно за волокном, щоб зрізані кінчики волоком притискати 

різцем,  а не рухатися порти них. Різ буде чистим. 

2. Якщо елемент розташований таким чином, що його необхідно зрізувати 

вздовж волокон, то його зрізують найпершим, щоб не сколоти його. 

Від правильного виконання цих правил залежить якість різьблення. 

На заготовку наносять горизонтальні лінії на відстані 5... 10 мм одна від 

одної. Потім будують рівносторонні трикутники. Тримаючи різак вертикально, 

наколюють промені трикутника від вершини кожного кута. При вершині 

наколювання має більшу глибину. При наближенні до кута глибина зменшується 

нанівець.  

 Потім кінчиком косого ножа зрізують кожен елемент окремо. Кінчик ножа 

повинен йти від вершини до вершини трикутника. В середині максимальне 

заглиблення. Ніж ставимо під кутом. Чим більший кут, тим глибші будуть виїмки. В 

кожного різьбяра своя улюблена глибина. Для малих елементів зі стороною 

трикутника 5-10 мм глибина повинні бути приблизно 3-5 мм.  

Для вирізування вигнутих довгих тригранних елементів використовують 

косий ніж з меншим кутом леза. 

Питання для перевірки знань учнів 

1.     Для виконання різьблення які необхідно мати спеціально різальні 

інструменти? 

2.     Які є найпростіші елементами геометричного різьблення? 

3.     Яку назву має контурне геометричне різьблення? 

4.     На чому виконують геометричне різьблення?  

5.     Як правильно тримати різак під час виконання тригранно-виїмчастого 

різьблення? 

6.     Який використовують ніж для вирізування вигнутих довгих тригранних 

елементів? 

Відповіді 



1.     Набори стамесок, ножів-різаків, а також креслярське приладдя - твердий 

олівець, шило, металеву лінійку з міліметровими поділками, косинець, циркуль. 

2.     Двогранні виїмки прямолінійної або криволінійної форми різної ширини 

і глибини. 

3.     «ільчасте письмо». 

4.     На чистих, добре виструганих та відшліфованих дошках м'яких і твердих 

порід деревини зі слабо вираженою текстурою. 

5.     Різак тримають чотирма пальцями, а великий палець має впиратися у 

ручку різака, або лежати на скошеній верхній частині різака. 

6.     Косий ніж з меншим кутом леза. 

Проводжу опитування учнів у вигляді кросворду, адже даний вид діяльності 

активізує учнів до роботи. 

IV.    Практична робота 

Виконання пробного різьблення. 

1.     Правильна хватка ножа. 

2.     Пробна вправа «різ на себе» 

3.     Пробна вправа «різ від себе» 

4.     Вирізування лінії. 

5.     Вирізування тригранного елемента 

V.      Підсумки уроку 

VІ.    Домашнє завдання: Опрацювати відповідний матеріал за конспектом. 

Розробити орнамент для тригранно-виїмкогового різьблення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План конспекту уроку №5 

Технологія Праця 7 клас 

 План конспект.  

Тема програми: «Обробка деревини».  

 Тема уроку: «Технологія різьблення розеток з «сяйвом»». 

 Мети уроку: 

 Освітня - ознайомити учнів з технологією різьблення розеток з «сяйвом». 

 Виховна - виховувати старанність, акуратність у роботі, цілеспрямованість 

 Розвиваюча - розвивати політехнічний кругозір учнів, просторова уява, 

технічне мислення 

 Методична - переконається в необхідності використання методу навчальних 

демонстрацій в інструктажах на уроці 

 Об'єкт праці: різьблена кухонна дошка 

 Матеріальне забезпечення уроку: заготівлі, інструменти, наочні приладдя, 

засоби ТСО.  

 Методи навчання: пояснення, інструктаж, вправа 

 Хід уроку 

 1)Організаційний момент.( 1-2 мін.) - учні входять у клас, надягають 

спецодяг, перевіряю, хто відсутній.  

 2) Повторення минулого матеріалу ( 3-5 мін.) 

 1. Які різці для виконання різьблення по деревині ви знаєтеся 

 2. Опишіть їх профілі 

 3) Виклад нового матеріалу( 5-10мін.) -  

 Технологія різьблення розеток з «сяйвом» 

 Розетки з "сяйвом" виконують як із прямими, так і з вигнутими променями. 

Такі візерунки надають виробу завершений характер і, як пра-вило, перебувають у 

центрі композиції виробу.  

 Кухонна дошка 

 Дошка з масиву 

 Берези 

 № Послідовність виконання роботи (маршрут) Інструменти й пристосування 

 1 Підготувати поверхня до геометричного різьблення Цикля й шлифо-вальна 

шкурка 

 2 Розмітити малюнок "сяйва" із пручи-мими променями в колі Олівець, чи-

нейка, циркуль 

 3 Виконати різьблення округлих ліній Ніж-Косяк 

 4 Виконати різьблення "зірки" із прямі-мі променями Ніж-косяк 

 5 Зачистити поверхня виробу крейда-який шліфувальною шкуркою 

Дрібнозерниста шліфувальна шкурка 



 6 Очистити поверхня виробу Филеночная кисть 

 7 Покрити лаком декоративну поверхню виробу Лак, кисть ( там-пон) 

 Техніка безпеки 

 1. Зберігаєте інструменти для різьблення в спеціальному футлярі (ящику). 

 2. Користуйтеся справним, правильно заточеним інструментом 

 3. При різьбленні стамеску притримуйте лівою рукою 

 4. Передавайте інструмент лезом до себе, ручкою вперед. 

 5. При різьбленні користуйтеся підкладною дошкою 

 6. Лакування робите в добре провітрюваному приміщенні 

 7. Не підносите лак близько до особи.  

 5)Самостійна практична робота учнів і поточний інструктаж.( 20-30мін.) 

 6)Збирання робочих місць.( 1-2мін.) 

 7)Заключний інструктаж.( 3-5мін.) - підбиваю підсумок уроку, оцінюю 

роботу учнів, відзначаю кращі роботи, задаю домашнє завдання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План- конспект уроку трудового навчання в 7 класі №6 

ТЕМА : Геометрична різьба по дереву 

Освітня мета уроку: ознайомити учнів з одним із видів декоративно- 

прикладного мистецтва - різьбленням по дереву і навчити прийомам виконання 

геометричної різьби . 

Виховна мета уроку: розвинути творчі і пізнавальні здібності учнів , 

сформувати творчий початок , виховувати ініціативу і самостійність у трудовій 

діяльності . 

Розвиваюча мета уроку : сприяти розвитку естетичних і художніх здібностей 

учнів. 

Обладнання: заготовка розміром 200х50х10 , лінійка , олівець , циркуль , 

стенд: " Види художнього різьблення по дереву " , зразки виробів , оброблені 

художнім різьбленням по дереву , слайди уроку , відеокліп « Різьблення по дереву ». 

ХІД УРОКУ 

1.Організаційна  частина 

***Використаю для мотивації учнів презентацію за допомогою програми 

Movie maker. 

- Перевірка відвідуваності , призначення чергових по майстерні. - Пояснення 

. учням про те , що вони повинні засвоїти і запам'ятати на уроці , які придбати 

вміння та навички : розмітка геометричного орнаменту різьблення , прийоми роботи 

різцями , навчитися виконувати елементи геометричної різьби . 

2 . Повторення пройденого матеріалу. 

    Підбір матеріалу »є частиною загальної теми « Різьблення по дереву ». 

слайд 1,2 

Питання для повторення: 

- Назвіть деревні породи , які найбільш підходять для обробки їх 

геометричній різьбленням; 

- Яким чином , і в якій послідовності потрібно підготувати матеріал для 

обробки його різьбленням; ? 

- Назвіть обладнання, інструменти і пристосування , застосовувані для 

виготовлення художньої різьби по дереву ; 

- Назвіть область застосування виробів , оброблених художнім різьбленням 

по дереву. 

 3 . Пояснення нового матеріалу. 

При поясненні використаю також презентацію з повер поінт. 

   Прикраса дерев'яних виробів трикутниками , колами , прямокутниками і т. 

п. в поєднанні з різними кривими називається різьбленням по дереву Основні 

прийоми геометричного різьблення дуже прості і зводяться до двох операцій : . до 

прорізання ножем поверхні дерева вздовж шару і впоперек. слайд 3 



   Геометрична різьба вигідно відрізняється від інших видів різьблення 

великою різноманітністю прийомів художнього оформлення поверхні дерева. У той 

же час вона не вимагає спеціальних знань теорії малюнка , складного набору 

інструментів. Очевидним її перевагою є так само невелика глибина різання , що не 

вимагає великих зусиль. Все це і робить її доступною для вивчення в школі .. 

  Далі розповідаю учням , на яких виробах виконуватиметься геометрична 

різьба по дереву. Демонструю учням виріб, який вони згодом виготовлятимуть - 

дошку обробну . Слайд 4,5,6,7,8 . 

  Показую учням готові вироби з різними конструкціями і орнаментами. 

       Вивчення креслення геометричної різьби . Послідовність роботи . 

Сам орнамент геометричної різьби може бути найрізноманітнішим і залежить 

тільки від творчої ініціативи різьбяра . Слайд 6 . 

   Показую учням креслення виробу , де зображена форма виробу, його 

габаритні розміри , розміри окремих елементів виробу . Слайд 20,16,19 . 

    По слайду визначаю і пояснюю учням послідовність виконання 

технологічних операцій , інструменти і пристосування , застосовувані для кожного 

етапу виконання робіт , а також встановлюю , скільки часу буде потрібно на 

виконання кожної з технологічної операції: 

 а ) підготовка матеріалу , підготовка заготовки під обробку її різьбленням; 

Слайд 12 . 

б) розмітка елементів поля різьби; Слайд 14 . 

 в) наколювання косяком в дерево різцем ; Слайд 11 . 

г) підрізанням різцем , отримання елемента геометричної різьби ; Слайд 

17,18 . 

д) остаточна обробка виробу. Слайд 13 . 

   За кресленням навчаються дізнаються конструкцію виробу , спосіб 

виготовлення її деталей. 

Пояснюю хлопцям особливості виконання кожного етапу роботи: 

 а ) віддаються перевага породи деревини для виконання виробів , 

оброблених геометричній різьбленням : липа , осика , вільха , дуб , береза , клен , 

тополя , бук ; 

б) розмітка елементів різьблення : трикутник , сколишков , вітейка , ромби , 

розетки , зірочки. 

         Слайд 13,19,21 . 

 в) наколювання косяка в деревину в наміченому елементі на глибину 2-3 мм. 

; г) підрізання граней елементів вздовж і поперек волокон деревини. Слайд 17 . 

   Інструмент і пристосування , застосовувані при виготовленні геометричної 

різьби . 



   Пояснюю хлопцям пристрій і технологічні особливості інструменту , з 

якого матеріалу він виготовлений. Як потрібно підготувати інструмент до роботи. 

Розповідаю дітям про устрій різних пристосувань , застосовуваних у виконання 

різьби , про вибір і використання заточного інструменту. Слайд 11,15 . 

    Тут демонструю відеокліп « Різьблення по дереву ». 

   Далі показую хлопцям сам прийоми роботи різцями . На початку в 

звичайному , робочому режимі показую їм , як виходять елементи геометричної 

різьби . Потім в уповільненому темпі , так щоб кожне робоче рух зафіксувалося і 

запам'яталося учням. Після цього знову у звичайному режимі демонструю процес 

виконання різьби по дереву. Таким чином , хлопці добре засвоять правильність 

виконання роботи , рух рук інструменту в цілому. Слайд 17 . 

   Розповідаю учням про самоконтролі у процесі виконання роботи та 

показую прийоми самоконтролю : працювати потрібно добре заточеним 

інструментом , так як погано заточений косяк мне, а не ріже деревину; при 

правильній роботі , при точній підрізці від дерева відділяється маленька пірамідка , 

якщо цього не відбувається треба заново наколоти і підрізати елемент різьби . 

 

 

 

Правила техніки безпеки . Слайд 9 . 

 

      1 . Оглянути ніж і переконатися в його справності . 

2 . При виконанні елементів різьблення не можна тримати руки перед 

інструментом. 

3 . Працювати слід тільки добре заточеним інструментом. 

4 . Забороняється перевіряти гостроту ножа пальцем. 

      5 . Чи не класти ніж в кишені . 

6 . При виконанні елементів художнього різьблення потрібно 

використовувати різні затискачі і держаки . 

 

 

Пояснюю учням , які можливі помилки можуть виникнути в роботі. 

 

1 . Отримання нерівній грані при підрізці різцем. 

2 . Отримання нерівній , вм'ята грані на місці зрізу. 

3 . Недостатня глибина наколювання може призвести до повторення 

виконання різьби . 

4 . Різна глибина різних елементів різьблення при неуважною , 

безконтрольною роботі . 



4.Практична робота 

 Кожному учневі роздаю заготовку 200х50х10 і ніж , який вони перевіряють 

до готовності. Приступаючи до роботи , хлопці на першому етапі готують поверхню 

деревини до обробки її різьбленням. При цьому стежу за правильністю та точністю 

виконання учнями таких технологічних операцій , як обпилювання , стругання , 

шліфування . Після виконання цих столярних робіт хлопці приступають до 

виконання розмітки елементів різьблення на накресленого поле заготовки. При 

виконанні хлопцями цієї роботи потрібно домогтися того , щоб чітко і точно 

позначилися кожен з елементів геометричної різьби . Слайд 21 . 

   На заготівлі наносимо креслення сколишек і трикутників . Ніж беремо в 

праву руку , хватом зверху. Виконуємо наколку трикутників за кресленням , а потім 

підрізування , як і було показано мною і різьбярем у відеокліпі . 

   Перевіряю правильність виконання цієї операції. 

 5.Висновок уроку 

  Оцінюю роботи учнів , звертаю увагу класу на помилки в роботі. Виділяю 

найбільш вдалі роботи . Пояснюю , як виправити помилки , що потрібно врахувати , 

щоб їх не допускати. Виставляю оцінки хлопцям , призначаю чергових у майстерні. 

Слайд 22 . 

Домашнє завдання . 

Скласти орнамент з елементів геометричної різьби « Вітейка » в робочому 

зошиті розміром 100 на 100 мм. 
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План конспекту уроку №7 

Тема програми: «Обробка деревини».  

 Тема уроку: «Пропилна різьблення по деревині». 

 Мети уроку: 

 Освітня - ознайомити учнів з поняттям пропильная різьблення по деревині 

 Виховна - виховувати старанність, акуратність у роботі, цілеспрямованість 

 Розвиваюча - розвивати політехнічний кругозір учнів, просторова уява, 

технічне мислення 

 Методична - переконається в необхідності використання методу навчальних 

демонстрацій в інструктажах на уроці 

 Об'єкт праці: панно «Вершник» 

 Матеріальне забезпечення уроку: заготівлі, інструменти, наочні приладдя, 

засоби ТСО.  

 Методи навчання: пояснення, інструктаж, вправа 

 Хід уроку 

 1)Організаційний момент.( 1-2 мін.) - учні входять у клас, надягають 

спецодяг, перевіряю, хто відсутній. 

 2) Повторення пройденого матеріалу ( 4-5 мін.) 

 1. Які різці для виконання різьблення по деревині ви знаєтеся 

 2. Опишіть їх профілі 

 3) Виклад нового матеріалу( 5-10мін.) -  

 Пропильная різьблення по деревині  

 У цьому випадку краю відколу рівно підріжуть ножем так, щоб вони були 

розташовані під невеликим гострим кутом. З того ж аркуша фанери знімають ножем 

невеликий шматочок шпони кращої сторони й вирізують із нього клин з таким же 

кутом. Його вставляють у місце відколу, точно підганяють по місцю, наклеюють 

(клей 

 ПВА) і зачищаються 

 4)Вступний інструктаж.( 5-7мін.) -  

 Техніка безпеки 

 1. Не нюхайте лак і інші барвники 

 2. Користуйтеся справним, добре заточеним інструментом 

 3. Зберігаєте інструмент у спеціальному футлярі або ящику 

 4. Безпосередньо при різьбленні притримуй стамеску лівою рукою щоб 

уникнути зривів 

 5.Передавайте інструмент іншим ріжучою частиною ксебе. 

 Випилювання й випалювання симетричного малюнка рослинного 

 Орнаменту як рамка під фотографію (фанера)  



 1. Підготуйте поверхню деревини до нанесення малюнка (циклювання, 

шліфування). 

 2. Переведіть симетричний малюнок на папір за допомогою копірки або на 

кальку в наступному порядку: чверть - половина - повний 

 3. Нанесіть отриманий малюнок на фанеру 

 4. Проколіть шилом отвору для випилювання по внутрішньому контурі 

 5)Самостійна практична робота учнів і поточний інструктаж.( 20-30мін.) 

 6)Збирання робочих місць.( 1-2мін.) 

 7)Заключний інструктаж.( 3-5мін.) - підбиваю підсумок уроку, оцінюю 

роботу учнів, відзначаю кращі роботи, задаю домашнє завдання. 
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