
ПЛАН УРОКУ 

Предмет: Технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій 

Тема: Ремонт гіпсокартонних обшивок 

Тема уроку: Види пошкоджень гіпсокартонних поверхонь та способи їх 

відновлення 

Мета уроку: 

а) Навчальна – сформувати систему знань з теми «Види пошкоджень 

гіпсокартонних поверхонь та способи їх відновлення», навчити учнів 

використовувати знання для вирішення практичних завдань. 

б) Розвиваюча – розвивати навички роботи в співпраці, розвивати 

аналітичне, логічне мислення, ініціативу, формувати увагу, 

спостережливість, активність. 

в) Виховна – виховати здатність учнів до самостійних дій, 

відповідальності, ініціативи, виховати культуру навчального процесу, 

повагу до обраної професії. 

г) Методична – оптимізація комплексно-методичного забезпечення уроку, 

формування в учнів професійного мислення. 

Тип уроку: комбінований 

Форма організації начального процесу: робота учнів у малих групах 

Час роботи: 2 академічні години 

Дидактичне забезпечення: завдання для учнів 

Матеріально-технічне забезпечення: телевізор, DVD програвач, ноутбук, 

проектор, диски «Інтер’єри із застосуванням опорядження гіпсокартоном», 

«Усунення дефектів» (частина відеозапису «Облицювання по дерев’яному 

каркасу гіпсокартоном»), макети «Пошкодження гіпсокартонних обшивок», 

фотографії «Пошкодження гіпсокартонних обшивок», макет «Якісне 

опорядження шва між ГКЛ та шпатлювання поверхні», інструменти: пилка 

для різання ГКЛ, проколювальний пристрій, ручний шліфувальний пристрій 

зі знімними сітками, набір шпателів різних за шириною, шпатель для 

внутрішніх кутів, шпатель для зовнішніх кутів, короб для шпаклівки, ніж для 

розкроювання ГКЛ, шуруповерт, лінійка, рашпіль, ножиці, викрутка; кутник, 

олівець, армуючі стрічки, профілі, дерев’яні рейки, шурупи-саморізи, 

шпаклівка, наждачний папір; плакат «Дефекти гіпсокартонних облицювань». 

 

 



Міжпредметні зв’язки: 

а) Виробниче навчання – теми: «Обробка швів, шпаклювання поверхонь 

гіпсокартонних(гіпсоволокнистих) обшивок», «Ремонт гіпсокартонних 

обшивок». 

б) Матеріалознавство – тема «Матеріали для влаштування обличкування 

та перегородок з ГКП та ГВП та опоряджувальних робіт» 

в) Охорона праці – теми: «Правила техніки безпеки при виконанні робіт з 

монтажу ГКП, ГВП», «Правила безпеки при роботі з 

електроінструментом». 

г) Будівельне креслення – тема «Виконання креслень за професією». 

Зв’язок з попередніми темами : 

а) Матеріали і вироби в гіпсокартонних системах 

б) Інструменти і матеріали для робіт з гіпсокартоном  

в) Дефекти гіпсокартонних систем та їх усунення 

г) Обробка швів у гіпсокартонних(гіпсоволокнистих) обшивках 

д) Вимоги до готових обшивок 
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