
ХІД УРОКУ 

Примітка: Урок може проводитись як в комп’ютерному кабінеті так і в 

кабінеті облаштованому лиш телевізором, DVD програвачем, або ноутбуком 

і проектором. При проведенні уроку не у комп’ютерному кабінеті 

електронний підручник та модуль використовуються у роздрукованому 

вигляді. В подальшому текст для комп’ютерного кабінету синій. 

Організаційна частина: 

 Привітання. 

 Перевірка наявності учнів. 

 Перевірка готовності учнів до уроку. 

Актуалізація знань: 

Викладач: 

До сьогоднішнього уроку ви підготували збірку фотографій інтер’єрів 

приміщень опоряджених гіпсокартоном, пропоную їх переглянути. 

Перегляд підготованих фотографій із застосуванням ноутбука і проектора або 

DVD програвача і телевізора. Фотографії додаються. 

Думаю, такі різноманітні інтер’єри не лишили нікого байдужими. То 

якими професійними якостями має володіти робітник, щоб виконувати такі 

опорядження в інтер’єрах? 

Учні: 

Робітник повинен мати високу кваліфікацію та певні знання для виконання 

даних робіт. 

Викладач: 

Правильно. Молодці. Робітник повинен бути майстром, професіоналом 

своєї справи. І я згодна з вами, що професіонал має володіти спеціальними 

знаннями, навичками, досягати високої майстерності, досконалості у своїй 

роботі, творчості. 

А тепер подивіться на ці два макети. 

Викладач звертає увагу учнів на макети на вчительському столі. На одному з них 

виконано опорядження шва між ГКЛ неякісно, на іншому навпаки якісно. 

Не важко здогадатися який із макетів виготовлений професіоналом, а який 

ні… А виправляти помилки і виконувати ремонтні роботи, доведеться 



майстру своєї справи. Я думаю, що ви прийшли до нас навчатися, щоб 

стати професіоналами, а не горе-майстрами. Для того, щоб знати як 

виконувати ремонтні роботи, слід добре вивчити  

тему сьогоднішнього нашого уроку: «Види пошкоджень 

гіпсокартонних поверхонь та способи їх відновлення». 

Отже мета уроку – ознайомитись із видами пошкоджень 

гіпсокартонних обшивок та з способами їх відновлення; навчитись 

використовувати ці знання для вирішення практичних завдань.  

Які знання з інших предметів вам знадобляться при вивченні даної теми? 

Учні: 

Нам знадобляться знання з таких предметів: матеріалознавство, охорона 

праці, виробниче навчання, будівельне креслення. 

Викладач: 

А які знання попередніх тем технології монтажу гіпсокартонних 

конструкцій нам необхідні для кращого засвоєння нової теми? 

Учні: 

Нам знадобляться знання з таких тем: «Обробка швів у гіпсокартонних 

обшивках», «Вимоги до готових обшивок», «Інструменти і матеріали для 

робіт з гіпсокартоном» , «Основні правила приймання змонтованих 

конструкцій», «Дефекти гіпсокартонних систем та їх усунення» та інших.  

Викладач: 

То ж пропоную відповісти вам на тести, які включають питання 

попередніх тем: «Основні правила приймання змонтованих конструкцій», 

«Дефекти гіпсокартонних систем та їх усунення». На цю роботу вам 

відводиться 10 хвилин. 

Кожному учню видається свій варіант тесту, який включає 20питань. Учні здають 

тест з відміченими відповідями.  Перевірка тесту виконується за допомогою 

таблиці правильних відповідей. Варіанти тестів і таблиця додаються. 

При проведенні уроку у комп’ютерному кабінеті -  учні відповідають на тести 

електронного підручника з однієї із зазначених тем. Викладач виставляє оцінки за 

результатами відповідей на тест. 

 



Формування нових знань: 

Викладач: 

Зараз ви отримаєте папки в яких знаходяться завдання для групи. 

Черговий роздає папки. Завдання додаються. 

Ознайомтеся з питаннями 1-8 включно. На питання 1,2,3,4,5 ви маєте дати 

усні відповіді. А до питань 6,7,8 накресліть технологічні операції ремонту 

гіпсокартонних обшивок та підпишіть їх і підготуйтесь до усної відповіді з 

використанням виконаних креслень. Для підготовки ви можете 

використовувати електронний підручник «Монтаж гіпсокартонних 

конструкцій», підручник «Технології сухого будівництва» та навчальний 

елемент «Виконання ремонту гіпсокартонних обшивок» код 7129.22UA019 

з модуля. Командири груп, на вас лягає відповідальність у розподіленні 

питань серед учнів у групі, враховуючи їх складність. Для більшої 

наочності при відповідях ви можете застосовувати демонстрацію 

інструментів, за допомогою яких виконуються ці роботи. Інструменти 

знаходяться на столі. 

Учні готуються до відповідей. Викладач за необхідністю допомагає учням у 

підготовці. 

Зараз ми послухаємо відповіді на питання кожної групи по черзі. Ви маєте 

уважно слухати тих, хто відповідає. Якщо щось не зрозуміло, задавайте 

питання. В кінці відповіді, всі інші групи виставляють оцінку даній групі. 

Також оцінку виставляю я, як викладач. І група, що відповідала, теж 

оцінює свою відповідь. Із усіх цих оцінок виставляється підсумкова 

(середньо арифметична), єдина на всіх учнів групи. 

Група 
Оцінка 

1групи 

Оцінка 

2групи 

Оцінка 

3групи 

Оцінка 

4групи 

Оцінка 

викладача 

Підсум. 

оцінка 

1 Самооц.      

2  Самооц.     

3   Самооц.    

4    Самооц.   

Учні: 

Учні виходять до дошки цілою групою і відповідають по черзі, при 

необхідності доповнюючи один одного.  

1 група:  

1. Що необхідно зробити перш ніж розпочати ремонт пошкоджень? 



Перш ніж розпочати ремонт пошкоджень, слід встановити і потім усунути 

причини їх виникнення. 

2. Які матеріали слід використовувати під час ремонту обшивок? 

Для ремонту обшивок слід використовувати ті самі матеріали, з яких їх 

зроблено, тобто той самий тип ГКП або ГВП. 

3. Коли виявляють дефекти монтажу каркасу? 

Всі дефекти монтажу каркаса виявляються під час поетапного приймання 

змонтованих конструкцій. 

4. Якщо не ліквідувати недоліки монтажу каркасу до чого це може 

призвести? 

Це може призвести до пошкоджень влаштованих облицювань з ГВП, ГКП. 

5. Від чого виникають дефекти монтажу каркаса? 

Дефекти монтажу каркасу виникають при порушенні технології  їх 

монтажу. 

 

2 група: 

1. Внаслідок яких причин виникають дефекти поверхні гіпсокартону? 

Дефекти поверхні гіпсокартону виникають внаслідок декількох причин: 

-неправильне зберігання ГВП, ГКП; 

-неправильне транспортування ГВП, ГКП; 

-внаслідок пожежі; 

-внаслідок підтоплень; 

-внаслідок механічних пошкоджень в процесі недбалої експлуатації. 

2. Внаслідок яких причин  виникають дефекти обробки швів? 

Дефекти обробки швів виникають при: 

-недотриманні технології шпарування швів між ГКП; 

-шпарування шпаклювальними масами без використання  армувальних 

стрічок, які ущільнюють поверхню швів; 

-використання шпаклівок, що втратили спроможність до тужавіння. 

-при порушенні конструктивних вимог до висоти перегородок і 

конструкції каркасу. 

3. Внаслідок чого утворюються видимі контури швів? 

Видимі контури швів утворюються при: 

-неякісному вирівнюванні; 

-неякісному шліфуванні; 

-надмірній ширині швів; 

-помилці монтажу гіпсокартонної обшивки; 

-помилках допущених при шпаклюванні швів. 

4. Яким чином виявляють дефекти  гіпсокартонних листів? 

Дефекти гіпсокартонних листів виявляють зовнішнім оглядом. 



5. Як організувати робоче місце монтажника гіпсокартонних конструкцій 

при виконанні ремонтних робіт? 

Організацію робочого місця необхідно виконувати згідно з чинними 

будівельними нормами і правилами. 

 

3 група: 

1. Які дефекти можуть виникнути при порушенні технології монтажу 

каркаса? 

При порушенні технології монтажу каркаса можуть виникнути такі 

дефекти: 

-тріщини над дверними прорізами; 

-поперечні тріщини; 

-проломи, якщо на стику відсутній профіль. 

2. Які дефекти можуть виникнути при приклеюванні ГКП до поверхні при 

неправильній підготовці поверхні? 

При неправильній підготовці поверхні можуть виникнути такі дефекти: 

-відшарування ГКП, ГВП; 

-ГКП, ГВП приклеєні не в одній площині. 

3. Як відмічають дефектні місця? 

Кольоровою крейдою помічають межі дефектних зон. 

4. Шпаклювальні роботи за яких умов можна виконувати? 

Шпаклювальні роботи слід виконувати при стабільній температурі повітря 

в приміщенні, не нижчій за +10 градусів цельсія. 

5. Як виконують стикування ГКП (ГВП) зі скошеними кромками? 

Стикування ГКП зі скошеними кромками виконують зі щільним 

притиском суміжних плит. 

 

4 група: 

1. Як виконують стикування ГКП з заокругленими поздовжніми 

кромками? 

ГКП із заокругленими поздовжніми кромками розташовують із зазорами в 

місцях їхнього стикування. Для плит завтовшки 9,5мм – 3мм, а для ГКП 

завтовшки 24мм – 5мм. 

2. Як обробляють стики між обрізними кромками ГКП? 

Перед встановленням ГКП та їхнім закріпленням до каркаса такі кромки 

слід обробити рубанком «Кнауф» для утворення фаски під кутами 22,5 або 

45 градусів. Край обрізаного картону, що виступає з лицьового боку, 

обробляють наждачним папером до початку шпаклювання. Зі швів треба 

видалити пил. 

3. Яким інструментом контролюють плавність сполучення сусідніх ГКП? 



Плавність сполучення сусідніх ГКП контролюють лінійкою та рівнем. 

4. Техніка безпеки при виконанні робіт з монтажу ГКП і ГВП. 

До влаштування конструкцій з використанням ГКП, ГВП допускаються 

особи, які отримали інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, 

оволоділи різними способами виконання робіт та мають свідоцтва на 

право виконання робіт. Робітники повинні бути забезпечені спец.одягом і 

засобами індивідуального захисту. 

5. Правила безпеки при роботі з електроінструментом. 

Робітники повинні пройти інструктаж з техніки безпеки та курс навчання 

по роботі з цим інструментом. Електроінструменти мають відповідати 

умовам безпеки виконання робіт. 

 

    Відповіді на 6-8 питання підготовлені учнями додаються. 

Після відповіді кожної групи таблиця оцінок заповнюється на дошці. 

Викладач: 

Молодці. Я дуже задоволена. Ви добре попрацювали. Тепер я пропоную 

вам трошки перепочити та подивитись відеозапис «Усунення дефектів». 

Після перегляду ми його обговоримо. 

Перегляд відеозапису за допомогою ноутбука та проектора, або телевізора та DVD 

програвача. Відеозапис додається. 

Обговорення відеозапису: 

Викладач: 

Які види пошкоджень ви побачили у даному відео сюжеті? 

Учні: 

Механічне пошкодження поверхні ГКП та пробитий великий отвір на 

поверхні гіпсокартону. 

Викладач: 

Чим відрізняється показ ліквідації пошкоджень у відеозаписі від того, з 

яким ви до цього ознайомились у підручнику? 

Учні: 

При ремонті великого отвору в ГКП по іншому закріплюються рейки, до 

яких потім кріпиться заплатка. 

 



Викладач: 

Молодці, що помітили таку деталь. 

Закріплення матеріалу: 

Викладач: 

Представники груп, підійдіть та отримайте макети для виконання 

наступного завдання. 

Фотографії макетів для груп додаються. 

Вам необхідно визначити, які дефекти є на макетах та розповісти про їх 

усунення і яких правил техніки безпеки слід дотримуватись при виконанні 

даних робіт. Оцінки виставлятимуться індивідуально тим, хто відповідає 

на дані питання. 

Учні готуються до відповідей. 

Учні: 

Приклад відповіді учня з 1групи: 

Ми визначили, що на макеті механічне пошкодження зовнішнього кута, 

який не має захисного кутника. Щоб ліквідувати це пошкодження 

необхідно: 

 Очистити від шпаклівки кут. 

 Закріпити захисний кутник шурупами з кроком 15см по всій 

довжині. 

 Нанести шар шпаклівки на кут. 

 Через 24 години зачистити наждачним папером і протерти вологою 

губкою. 

 За необхідності нанести шар шпаклівки. 

При виконанні даних робіт робітник повинен бути в спец.одязі та мати 

індивідуальні засоби захисту, такі як: респіратор та рукавички. Робітник 

повинен вміти працювати шуруповертом та знати техніку безпеки при 

роботі з електроінструментом.  

Оцінки виставляються індивідуально тим, хто відповідає на дані питання. 

 



Підведення підсумків: 

Викладач: 

 

Я сьогодні задоволена вашою роботою на уроці, ви плідно попрацювали. 

Отримані оцінки за урок ви знаєте. Оцінки за тест по попередній темі ви 

дізнаєтесь на наступному уроці. 

 

Якщо урок проводиться в комп’ютерному кабінеті, оцінки за тест учням вже 

відомі. 

 

Для сьогоднішнього уроку ви зробили фотографії дефектів гіпсокартонних 

облицювань, за які я вам дуже вдячна та які, ви використаєте під час 

виконання домашнього завдання. Кожна група буде працювати за своїми 

фотографіями. Ви маєте скласти до кожної фотографії таблицю, яка 

буде складатися з назви дефекту, технологічних операцій по його 

усуненню та інструментів і матеріалів, що їх застосовують при 

виконанні цих робіт. 

 

Фотографії дефектів, зроблені учнями додаються. 

 

Назва дефекту гіпсокартонної поверхні 

Технологічна операція Інструменти Матеріали 

   

Також підготуйтесь до відповідей на тести електронного підручника з 

даної теми та складіть стислий конспект. 

 

Викладач Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту: 

Крутікова В.М.  


