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Квашенко Надія Павлівна
Викладач спецдисциплін, матеріалознавства,
основ менеджменту, Спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання – «Викладач-методист»
У 1979році закінчила Київський інженернобудівельний інститут, у 2001році ЦІППО Академії
педагогічних наук.
Педагогічний стаж – 27 років
Педагогічне кредо:
«Учитись важко, а учить ще важче
Але не мусиш зупинятись ти.
Як учням віддаєш усе найкраще,
То й сам сягнеш нової висоти! ».
За час роботи в КПБЛ проявила себе як творчо працюючий викладач, має
високий рівень професіоналізму, досконало володіє ефективними формами і
методами організації навчально-виробничого процесу, забезпечує високу
результативність, якість своєї мети. На уроках теоретичного навчання
використовує новітні технології, учні ставляться з цікавістю до вивченого
матеріалу і швидко його опановують. Постійно працює з учнями на виховних
годинах, де обговорюються багато цікавих і дуже корисних тем.
Як відповідальна за кабінет, достатньо уваги приділяю оснащенню
кабінету «Кабінет будівельних дисциплін»: оформлено куточок з «Безпеки
життєдіяльності», стенди Церезіт, Полімін по утепленню будівельних
конструкцій, декоративні штукатурки, гідроізоляція та інші, куточок з
охорони праці, на допомогу випускнику, інформаційний. Розроблені
методичні розробки з різних тем, потемні папки, технологічні картки, карткизавдання, підібрано екранно-звукові матеріали.
З учнями групи завжди приймаю участь у конкурсах, тематичних тижнях по
професії, виставках, які проводяться в ліцеї.
Методичні розробки:
· Утеплення фасадів.
· Декоративні штукатурки.
· Презентаці теми «Виконання утеплювальних робіт»
· Виховний захід «Економія енергії – обовязок кожного укрвїнця» та
інші.
Особисті досягнення
· «Відмінник освіти», 2002р №604679
· Нагрудний знак «А.С.Макаренко»
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Методична розробка уроку
Предмет: «Технологія опоряджувальних робіт».
Тема № 13: «Утеплення фасадів»

№ 13-1 Тема уроку: «Загальні положення про скріплену теплоізоляцію.
Технологія виконання робіт.»
Мета уроку:
навчальна: отримати теоретичні знання з технології виконання робіт по утепленню
поверхонь фасадів;
розвиваюча: розвинути практичні вміння і навички учнів з теми, створити необхідні
умови для формування правильності та послідовності при виконанні технологічних
операцій;
виховна: навчити роботі в колективі, виховувати відчуття відповідальності за
виконання поставленого завдання.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Форми організації уроку: робота в малих групах.
Мотивація навчальної діяльності: ця тема займає особливе місце в курсі технології
опоряджувальних робіт, практично більшість конструктивних елементів, так або інакше
потребує утеплення.
Матеріальне забезпечення уроку: ноутбук, мультимедійний пристрій, картки завдань,
презентація, навчальний фільм.
План розгляду теми уроку:
1. Суть та переваги скріпленої теплоізоляції фасадів, її призначення
2. Види та властивості матеріалів для виконання скріпленої теплоізоляції.
3. Матеріали для виконання скріпленої теплоізоляції.
4. Інструменти для виконання системи скріпленої теплоізоляції.
5. Підготовка поверхні конструктивних елементів будівлі до виконання системи
утеплення.
6. Закріплення перфорованих цокольних профілів.
7. Приготування клейової розчинової суміші.
8. Способи нанесення клейової розчинової суміші на теплоізоляційні плити і
приклеювання плит до поверхні.
9.Влаштування армованого захисного шару.

Міжпредметні зв’язки: математика, креслення, матеріалознавство, охорона праці,
економіка, хімія, фізика.
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Хід уроку
№
з/п
1

Час, хв.

Структура уроку

Дії викладача

3-5

Організаційна вступна

Вітання викладача та учнів,
організація уваги.

частина

Розгляд проблемних питань у формі
показу на екрані фрагмента фільму.
Перед

показом

фільму

ставлю

завдання учням, на що вони повинні
звернути увагу при перегляді фільму.

2

7-10

Актуалізація і корекція

Після перегляду фільму акцентую

опорних знань, умінь, навиків увагу учнів: « ви побачили фільм,
та мотиваційних станів.

кожний з вас може зробити висновок:
яке важливе значення має виконання
утеплювальних робіт.
Чи необхідно виконувати утеплення
їх фасадів?
Якщо так, то для чого це необхідно?
Для того щоб вміти виконувати ці
роботи, секрет простий: треба
вивчити матеріал сьогоднішньої
теми».
Задаю запитання згідно до додатку
Таблиці №1.
Оголошую тему, мету уроку, основні
питання при вивченні теми.
Запрошую учнів взяти активну участь
у повторенні матеріалу. Ставлю їм
запитання: «Хто якісніше і швидше
виконає всі завдання?»
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№
з/п
3

Час, хв.

Структура уроку

15-20

Пояснення нової теми:

1

Дії викладача

- формування нових знань,

Включаю анімацію на комп'ютері,
показую і розповідаю про утеплення

прийомів та способів дії

поверхні

фасаду

за

системою

скріпленої теплоізоляції.
Опорний конспект -Додаток №2.
2

У

– фрагмент навчального
фільму.

фільмі

показана

технологія

виконання робіт при влаштуванні
скріпленої теплоізоляції.

4

5

Закріплення вивченого на

Пропоную тести (додаток №3), при
виконанні яких учні повинні показати

уроці.

свої знання, з виконання робіт по
утепленню
вибору

фасадів,

матеріалу.

опорні конспекти

правильного
Використовую

для закріплення

вивченого матеріалу (Додаток №3).
Виставляю оцінку кожному за його
роботу.

5

3

Відзначаю кращих, звертаю увагу на

Підсумки уроку.

слабкі місця в роботі.
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3

Ставлю завдання з повторення

Домашнє завдання.

матеріалу, вивченого на уроці.
Підручник Є.К.Карапузов «Матеріали
та технології в сучасному
будівництві»
стор.80
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Додаток №1
Інструменти для виконання системи скріпленої теплоізоляці
Самостійна робота

Назвати інструменти та їх призначення?
Відповідь:
№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.

Призначення

Назва інструмента

Ручні інструменти для очищення
поверхні зовнішніх
огороджувальних конструкцій

Бучарда
Скарпель
Зубило
шкребок
Макловиця, махова щітка, валик
Зубчатий шпатель
терка, кельма
Кутник, рівень
Ручний електричний інструмент

Для нанесення грунтовки
Для нанесення та розрівнювання
розчинової суміші
Контрольно-вимірювальні прилади
Для свердліня отворів
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Таблиця №1
Матеріали Сeresit для виконання скріпленої теплоізоляції
№ п/п

Теплоізоляційний матеріал

Матеріали для підготовки закріплення
1.Клейова суміш Ceresit СТ 83
2.Клейова суміш і захисний шар Ceresit СТ 85
1.Грунтівки Ceresit СТ17, СТ17 Super
2. Грунтуюча фарба Ceresit СТ16
3. Для усунення грибків, цвілі, тощо – Ceresit
СТ99
4.Дюбелі
5.Склосітка
6.Герметики
7.Металеві перфоровані профілі

І

Пінополістирольні плити

№ п/п

Теплоізоляційний матеріал

Матеріали для підготовки та закріплення

Мінераловатні плити

Клейова суміш і захисний шар Ceresit СТ190
1.Грунтівки Ceresit СТ17, СТ17 Super
2.Грунтуюча фарба Ceresit СТ16
3.Для усунення грибків, цвілі, тощо – Ceresit
СТ99
4.Дюбелі
5.Склосітка
6.Герметики
7.Металеві перфоровані профілі

ІІ

Додаток №3
Завдання:
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Оберіть правильну відповідь
1.Грунтівку Ceresit СТ 17 використовують для зміцнення
поверхні основи
2.Грунтуюча фарба Ceresit СТ 16 забезпечує високу
адгезію декоративних штукатурок до основи
3.Грунтівку СТ 99 використовують для усунення грибків,
цвілі, тощо
4.Розмір чарунка ( вічка ) склосітки повинна бути 6 х 6 мм
5.Дюбелі в системі утеплення призначені для додаткового
закріплення плит утеплювача на фасаді
6.Грунтівку Ceresit СТ 17 Super перед використанням
потрібно розбавити
7.Суміш Ceresit СТ 83 призначена для нанесення
гідрозахисного шару на плитках утеплювача
8.Клей і захисний шар для мінераловатних плит Ceresit СТ 85
9.Клей і захисний шар для пінополістерольних плит Ceresit
СТ 190
10.Металеві перфорованими профілями кріплять зовнішні
кути системи теплоізоляції
11.Дюбелів в системі теплоізоляції використовують для її
додаткового послаблення
12.Матеріал Ceresit CL 55 застосовують для видалення висолів
та іржі на поверхні

ТАК

НІ

ТАК

НІ

ТАК
ТАК

НІ
НІ

ТАК

НІ

ТАК

НІ

ТАК
ТАК

НІ
НІ

ТАК

НІ

ТАК

НІ

ТАК

НІ

ТАК

НІ

Додаток №2.
Опорний конспект
1. Підготовка поверхні до виконання системи утеплення:
-Видалення опоряджувальних шарів
-Розчин,що виступає зрубують
-тріщини, вибоїни розчищають, грунтують
-тріщини, вибоїни заповнюють Сeresit CT29
-покриття із фарб видаляють
-грибки очищають і грунтують
-висоли, іржу видаляють CL55
2.Закріплення перфорованих цокольних профілів
Систему починають прикріплювати до зовнішніх стінових конструкцій знизу будівлі.
Для отримання прямої і рівної кромки системи, а також з метою її зміцнення і додаткового
захисту від механічних впливів передбачено застосування цокольних профілів
перфорованими полицями. Ширина полиці має відповідати товщині плит
використовуваного утеплювача і зазначається в проекті виконання робіт.
Перед прикріпленням полиці профілі обрізають пилкою-ножівкою під кутом 45*,
якщо полиця розміщуватиметься перпендикулярно до стіни, і 90* - якщо вона буде
паралельною стіни.
Профілі прикріплюють до цоколя будинку по його периметру на 300 – 400мм нижче
перекриття підземного приміщення за допомогою спеціальних розпірних сталей дюбелів
діаметром 6мм і шайб, які розміщуються на відстані 0,35 один від одного.
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Перший шар плит утеплювача встановлюють торцями на цокольний профіль і
кріплять до раніше прогрунтованої поверхні дюбеля і клейовою розчиновою сумішшю.
3. Приготування клейової розчинової суміші

Клейові розчинові суміші готують безпосередньо на будівельному об’єкті , обладнаному
пристроями для подавання води, вимірником для води й вагами Отриману суміш потрібно
використати протягом:
№

Марка матеріалу

Термін використання

1

Ceresit CT 85

Не більш ніж 2 години

2

Ceresit CT 83

Не більш ніж 2 години

3

Ceresit CT 190

Не більш як 1,5 години

Для розрідження розчинової суміші, якщо вона загусла, її перемішують низько обертовим
дрилем.
Увага! Для розрідження суміші воду використовувати не можна!!!
4.Нанесення клейової розчинової суміш на теплоізоляційні плити і приклеювання
плит до поверхні
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Пінополістирольні
плити
При нерівності стін
до 10мм

до 15мм

до 5мм

Розчинову суміш наносять способами:
смуговим

маяковим

суцільним

мінераловатні плити

суцільний спосіб

Способи нанесення розчинової суміші на піно полістирольні плити
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смуговий

відхилення
поверхні до 10мм

суміш наносять
смугами

смуги повинні
обов’язково мати
розриви

маяковий

суцільний

відхилення
поверхні до
15мм

суміш наносять
маячками по 58шт., 0,5м2

смуги повинні
мати розриви

відступаючи 20мм
від краю

відхилення до
5мм

суміш наносять
суцільно

відступаюч
и 20мм від
краю по
вcьому
периметру
плити,
потім
посередині

у вигляді
смуг по
всьому
периметру
плити

зубчастим шпателем з
розміром зуба
10х10мм

5. Закріплення плит утеплювача дюбелями
Якщо в процесі приклеювання плит виникли перепади, то для того щоб вони знаходились
в одній площині через три доби ( 72 години ) після приклеювання їх шліфують теркою
обмотаною шліфувальним папером.

14

Увага! Через 3 доби після приклеювання, плити утеплювача до основи кріплять
дюбелями.

.

Роботи щодо прикріплення плит утеплювача до зовнішніх огороджувальних
конструкцій дюбелями виконують у такій послідовності:
Ø розмічання отворів під дюбелі за схемою розміщення;
Ø свердління отворів;
Ø очищення отворів від пилу;
Ø встановлення дюбелів у отвори;
Ø забивання розпірного елемента.
Отвори свердлять електродрилем або перфоратором.
Мінімальна глибина отворів має становити не менш як:
Ø у стінах з бетону й повнотілої цегли – 50 мм;
Ø у стінах з порожнистих блоків – 90 мм;
Ø у стінах з пористих блоків (піно газобетон) – 110 мм.
Кількість дюбелів на 1м 2 у крайовій зоні
Вітровий
район(згідно із

Висота будинку, м, поверхів
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СниП 2.01.0785)
ІІ

До 5

ІІІ

5-9

9-16

16-25

6

8

10

12

8

10

12

14

Кількість дюбелів на 1 м 2 у звичайній зоні
Кількість поверхів
До 5
5 – 16
16 -25

Пінополістирольні плити
4
6
8

Мінераловатні плити
6
8
10

6. Влаштування армованого захисного шару.
Інструкційно-технологічна карта
№

Операція

Рисунок

1

Додатково кути віконних і
дверних блоків зміцнюють
армувальним елементом

Склосітка
(250х350 мм)

2

Зміцнити кути перфорованим
металевим кутником

Перфорований
металевий
кутник

3

На утеплювач наносять перший
шар розчинової суміші,
розрівнюють теркою
шар 2 мм

Ceresit CT 85
Ceresit CT 190
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Матеріал

4

5

Відразу по шару мокрої суміші
вкладають
склосітку

Склосітку втоплюють у
нанесений і вирівняний перший
гідрозахисний шар, не
розтягуючи

Увага!

6

7

Склосітка

Ceresit CT 85
Ceresit CT 190

Склосітку укладають смугами зверху вниз, накладаючи кожну
наступну смугу на попередню 100 мм.
На кутах будівлі полотнища сітки напускають
також по 100 мм на кожну стіну

І поверх на висоту 2м
продублювати додатковим
шаром сітки

Склосітка

Відразу по мокрому шару і скло
сітці наносять другий шар
розчинової суміші, щоб сітка
стала непомітною

Ceresit CT 85
Ceresit CT 190
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8

Через 3 доби після нанесення
другого шару захисної
штукатурної суміші поверхню
ґрунтують ґрунтовкою – фарбою

Ceresit CT 16
Ceresit CT 15

Методична розробка уроків
з предмету: Технологія опоряджувальних робіт, штукатур IV розряду, тема №12
«Опорядження поверхонь традиційними декоративними кольоровими штукатурками»
ЗМІСТ

1. Значення вивчення теми. Навчально-виховні завдання теми…………………

1

2. Планування теми: «Опорядження поверхонь традиційними декоративними
кольоровими штукатурками» з предмета «Технологія опоряджувальних
робіт» за професією штукатур
4розряду………………………………………………….

2

3. Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення уроків …………………..

3

4. Методика проведення уроків……………………………………………………

4

5. Методичні рекомендації з проведення уроків теми……………………………

24

1. Значення вивчення теми. Навчально-виховні завдання теми
Штукатурно-декоративне опорядження – система прикрас інтер'єрів і фасадів
будинків різними за фактурою, текстурою і кольором матеріалами.
Штукатурно-декоративне опорядження підкреслює особливу виразність,
парадність, естетичність будівлі і застосовується для опорядження будівель різного
призначення.
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Штукатурні роботи полягають не лише у замонолічуванні стиків, швів, щілин на
поверхнях основи, створенні захисного покриття, вирівнюванні поверхонь стін і стель, а
також і в декоративному їх опорядженні.
Фасадні поверхні опоряджують декоративними кольоровими, вапняно-піщаними,
теразитовими і каменеподібними штукатурками.
Лицьовий шар штукатурки оброблюють у пластичному, напівпластичному або
твердому стані.
Вивчення теми дозволить знати види декоративних штукатурок, склад і способи
приготування основних декоративних розчинів, інструменти для їх виконання.
Учні з великим захопленням вивчають декоративні штукатурки. Знання з
виконання декоративних кольорових мінеральних штукатурок відкривають великі
можливості. Всі учні повинні навчитися послідовно виконанувати підготовку поверхонь
під опорядження декоративними штукатурками, визначати необхідні інструменти,
матеріали, знати способи приготування декоративних розчинів, способи їх нанесення і
обробки, отримання заданої фактури.
Вивчення раніше декоративних розчинів з матеріалознавства дасть змогу скоріше
удосконалити знання з технології виконання всіх декоративних штукатурок.
На уроках теоретичного навчання технології штукатурних робіт всі учні матимуть
змогу повторити всі інструменти, які потрібні для виконання традиційних декоративних
кольорових мінеральних штукатурок, підготовку поверхні під виконання декоративних
штукатурок. Всі ці питання були вивчені в попередніх темах.
При проведенні уроків теми № 12: «Опорядження поверхонь традиційними
декоративними кольоровими мінеральними штукатурами» виховується особистість, що
відповідатиме усім критеріям висококваліфікованого фахівця, який буде потрібен на
ринку праці.
2 . Планування теми: «Опорядження поверхонь традиційними декоративними
кольоровими штукатурками» з предмета «Технологія опоряджувальних робіт» за
професією штукатур 4 розряду (5 год)
1 година «Види штукатурно-декоративного опорядження. Загальні положення про
традиційні кольорові мінеральні штукатурки».
2 година «Кольорова вапняно-піщана мінеральна штукатурка. Інструменти.
Технологія виконання».
3 година «Теразитова штукатурки. Інструменти. Технологія виконання».
4 година «Кам'яна штукатурка, виконання рустованої поверхні декоративних
штукатурок».
5 година « Штукатурка «Сграфіто». Загальні положення про штукатурку. Розчини
для штукатурок «Сграфіто», способи їх приготування. Виконання «Сграфіто».
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3. Матеріально -технічне оснащення та дидактичне забезпечення уроків.
Опорні конспекти для учнів.
Підручник Т. Є . Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт»,
Презентації: «Класифікація штукатурок», «Виконання «сграфіто»;
Схеми – ребуси, кросворди.
Опорні конспекти для викладача.
Фільм «Виконання опоряджувальних робіт»,
Опорні схеми.
Тестові завдання.

4 . Методика проведення уроків
План уроку№1 з теми № 12:«Опорядження поверхонь традиційними
декоративними кольоровими мінеральними штукатурами “ з предмета: «Технологія
опоряджувальних робіт»
Тема уроку: «Види штукатурно-декоративного опорядження. Загальні положення про
традиційні кольорові мінеральні штукатурки».
Мета уроку:
Навчальна: вивчити всі види традиційних декоративних кольорових мінеральних
штукатурок. Навчитися правильно використовувати інструменти, які потрібні для
виконання традиційних декоративних кольорових мінеральних штукатурок .
Розвиваюча: розвивати логічне мислення при застосуванні традиційних
декоративних кольорових мінеральних штукатурок. Розвивати вміння та навички при
підготовці поверхонь для виконання традиційних декоративних кольорових мінеральних
штукатурок.
Виховна: виховувати особистість, що відповідатиме усім критеріям
висококваліфікованого робітника, мати високий рівень кваліфікації.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Методи проведення уроку: лекція, самостійна робота з опорними конспектами і
схемами, презентація, практичне завдання, індивідуальна робота з схемою-ребусом,
перегляд фільму.
Мотивація: сьогодні на уроці ми будемо вивчати види традиційних декоративних
кольорових мінеральних штукатурок та їх призначення . Ця тема дуже важлива для
штукатура IV розряду. В будівництві дуже широко використовується опорядження
поверхонь декоративними штукатурками.
Методичне забезпечення: опорні конспекти, презентація, опорні схеми, схеми-ребуси,
Підручник: Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт».
практичне завдання.
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Міжпредметні зв' язки: предмет «Технологія штукатурних робіт» II розряд ;
«Класифікація штукатурок» і «Інструменти штукатура»;
предмет «Матеріалознавство» для штукатурних робіт II розряд; «Розчини для
штукатурних робіт».
Структура уроку засвоєння нових знань :
1. Організаційна частина - 2 хв.
2. Підготовка учнів до вивчення навчального матеріалу –2 хв.
3. Актуалізація знань – 9 хв.
4. Формування нових знань - 5 хв.
5. Первинне закріплення та поточне повторення – 5 хв.
6. Застосування знань, формування вмінь та навичок – 5 хв.
7. Узагальнююче повторення - 5 хв.
8. Контроль та оцінка знань та вмінь учнів 5 хв.
9. Підведення підсумків – 5 хв.
10. Домашнє завдання -2 хв.
І. Організація частина. Викладач організовує учнів до діяльності на уроці, перевіряє
підготовку учнів до початку уроку та наявність зошитів. Робить перекличку .
ІІ. Підготовка учнів до вивчення навчального матеріалу.
Викладач повідомляє тему програми та тему уроку, мету, мотивацію пізнавальної
діяльності учнів.
ІІІ. Актуалізація знань. Актуалізація знань, тобто повторення раніше вивченого
матеріалу, проводиться у вигляді презентації по темі: «Класифікація штукатурок».
Питання для повторення.
1 . Як поділяється штукатурка за призначенням?
2 . Які штукатурки відносяться до звичайних штукатурок?
3 . Які відомі Вам декоративні штукатурки?
ІV. Формування нових знань
Викладач після презентації теми «Класифікації штукатурок» переходить до
викладання нового матеріалу.
Вчені стверджують що техніка декоративної штукатурки зявилась цілих чотири
століття тому. В ті часи роботи виконувались штампуванням або рустуванням. У першому
випадку застосовувались трафарети або форми, що дозволяють створити візерунок, що
повторюється. У другому - на цементі, що починав тверднути, вручну нарізався візерунок.
Обидва способи вимагали від майстра високої кваліфікації. Само нанесення
декоративного шару робить поверхню красивою, захищає від негоди, механічних дій.
Промисловий випуск декоративних штукатурок було започатковано в 60-х роках
ХХ ст., декоративні суміші почали застосовувати в 90-х роках, а сьогодні ми маємо
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широкий асортимент декоративних сумішей, не тяжко і розгубитися від такої
різноманітної кількості.
Декоративні штукатурки використовуються як опоряджувальний шар для нових та
існуючих будівель, які наносяться на підготовлену поверхню.
Нарівні з естетичними властивостями декоративні штукатурки мають і технічні
характеристики, оскільки забезпечують такі переваги:
Ø однорідний колір фасаду;
Ø відсутність явищ виділення солей;
Ø незмінний стан, стійкість до появи тріщин;
Ø стійкість до механічних пошкоджень;
Ø стійкість до атмосферних опадів.
Навединня прикладів застосування декоративних мінеральних штукатурок.
Показує фрагменти фільма «Виконання опоряджувальних робіт» на яких, чітко показані
декоративні штукатурки. Після того учні записують означення штукатурнодекоративного опорядження та класифікацію декоративних штукатурок
використовуючи при цьому опорні конспекти, які видає викладач. Під час формування
нових знань викладач застосовує проблемні ситуації, опорні схеми, конспекти, попередньо
підготовлені питання та завдання.
Викладач поступово підводить учнів до того, що для виконання традиційних
декоративних кольорових мінеральних штукатурок потрібні інструменти. Викладач
застосовує проблемне ситуацію:
«Якщо Вам потрібно виконати декоративне штукатурення, що потрібно для цього крім
матеріалів?» Учні згадують, що також потрібні інструменти. Разом всі називають
інструменти штукатура. Викладач доповнює відповіді і називає які інструменти
штукатура порібні для виконання декоративного опорядження. Учні записують в зошити
використовуючи опорні схеми.
V. Первинне закріплення та поточне повторення.
Цей етап є важливим для уроку, оскільки на ньому вперше починається структурування
знань, отриманих на уроці та їх повторення для подальшого запам 'ятовування.
Викладач повторює разом з учнями основні терміни, які вивчили на сьгоднішньому уроці:
Штукатурно - декоративне опорядження. Класифікацію традиційної декоративної
кольорової штукатурки. Інструменти, які потрібні для виконання традиційної
декоративної кольорової штукатурки.
VІ. Застосування знань, формування вмінь та навичок .
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Наступний етап уроку є індикатором якісного засвоєння знань та способів дій ,
формування первинних навичок. Щоб визначити рівень знань та вмінь, а також способів
діяльності учнів викладач застосовує систему вправ у вигляді практичного завдання .
VІІ. Узагальнююче повторення.
Узагальнююче повторення дозволяє структурувати знання в свідомості учня , тобто
вміння виділити будь-які основні терміни , привести в єдину систему засвоєні на уроці
поняття, виявити їх окремі компоненти та взаємозв'язок між ними. Для цього викладач дає
учням завдання у вигляді не вирішенго ребусу.
VІІІ. Контроль та оцінка знань та вмінь учнів.
Контроль проводиться для того, щоб виявити рівень засвоєння учнями нових понять,
фактів, законів, способів дій. Контроль та оцінку знань та вмінь учнів прводять за
допомогою критеріїв оцінювання. Проблемне питання: На які види можна поділити
декоративну штукатурку? Учні відповідають індивідуально. Правильні відповіді
записують на дошці.
ІХ. Підсумки уроку.
Підсумок проводять для того, щоб зіставити мету та завданння уроку з одержаними
результатами проанулізувати діяльність учнів на уроці та обгрунтувати отримані учнями
бали. Для цього викладач називає більш активних учнів виставляє бали. А також
виставляє слабішим учням отримані оцінки. Задається домашнє завдання та
повідомляється наступна тема уроку.
Х. Домашнє завдання:
Повторити тему: «Підготовка поверхні під штукатурення»
вивчити декоративні штукатурки та їх класифікацію; читати стор. 276-280 підручник
Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт».

Презентація по темі: «Класифікація штукатурок»
Штукатурні роботи – це процес нанесення розчинової суміші на поверхні будівельних
елементів. Таке покриття може бути виконане нанесенням шарів штукатурного розчину
(мокра штукатурка) або обшивання опоряджуваної поверхні штукатурними листами
заводського виготовлення (суха штукатурка).
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звичайні

Залежно від
призначення
шукатурки
класифікують

декоративні

спеціальні

Звичайна штукатурка

Декоративні
штукатурки

проста

мінеральні

поліпшена

полімерцементні

високоякісна

синтетичні
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Спеціальні штукатурки

гідроізоляційна
гідрофобна
теплоізоляційна
кислотостійка
звукоізоляційна
ренгенозахисна
біоцидна

Опорні конспекти до уроку № 1 з теми № 12: «Опорядження поверхонь
традиційними декоративними кольоровими мінеральними штукатурками»
Штукатурно–декоративне опорядження – це система прикрас інтер'єрів і фасадів
будинків різними за фактурою, текстурою і кольором матеріалів за допомогою простого
оброблення їхніх поверхонь обштукатуренням, а також складного оздоблення
орнаментами, розписом .
.
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Штукатурно – декоративне опорядження
поділяють на чотири види :

Декоративні полімерцементні штукатурки

Декоративні мінеральні штукатурки

Декоративні синтетичні штукатурки

Високодекоративні штукатурки

Опорні схеми для уроку № 1 з теми № 12: «Опорядження поверхонь традиційними
декоративними кольоровими мінеральними штукатурками» з предмета:
« Технологія штукатурних робіт IV розряду».
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Практичне завдання для застосування знань, формування вмінь та навичок.
1 .Виберіть інструменти, які потрібні для виконання декоративного опорядження
поверхонь.
1. скребачка
2. шпатель
3. штукатурна лопатка
4. штамповка
5. розшивка
6. лінійка
7. плиткоріз
8. щітка рогожна
9. подряпка
10. валик 11.циклівка
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2 . Виберіть декоративні штукатурки із заданих.
Гідроізоляційна, мінеральна на основі традиційних мінеральних в‘яжучих, проста,
високодекоративна, біоцидна, високоякісна, теразитова, сгаафіто, вапняно-піщана.

СХЕМА - РЕБУС НА УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ
(потрібно заповнити пусті фігури)

Штукатурка
сграфіто

?

Традиційна
кольорова
мінеральна на
основі
в'яжучих із вапна і
цементу

?

28

?

Високодекоративні
штукатурки

?

?

Декоративні
полімерцемент
ні штукатурки

?

Опорні конспекти до уроку № 1
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ШТУКАТУРОК
Всі роботи, пов'язані з підготовкою фасаду до штукатурення, нанесення і обробки
підготовчого шару штукатурки виконують традиційними інструментами, які вам добре
відомі. Проте для нанесення і обробки декоративних опоряджувальних шарів штукатурки
застосовують спеціальний інструмент і пристрої.

Рис1. Інструменти для нанесення декоративного розчину на поверхню і його
опорядження: а — лопатки (кельми); б - відрізачка. Лопатки (кельми) різні за розміром і
формою полотна застосовують для нанесення декоративного розчину на поверхню і його
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опорядження. Для прорізування і очистки прорізаних рустів в декоративному шарі штукатурки застосовують відрізачку спеціальної форми. Для створення додаткової шорсткості
на підготовчому шарі під декоративну штукатурку застосовують подряпки .Для виконання
рустів у пластичному шарі вапняно-піщаної штукатурки застосовують рустовки,
розшивки та інші інструменти.

Рис2. Інструменти і пристрої для виконання рустів:
а -рустовка; б- розшивка; в-розшивка зі змінними лезами; г-лінійка

Рис3. Пристрої для циклювання опоряджувального шару декоративної штукатурки: ациклі; б -цикля-подряпка; є-цвяхова щітка
Вона складається з дерев'яного бруска, на одному з кінців якого закріплено вигнуту металеву пластинку. Для виконання увігнутих рустів на шарі декоративної штукатурки
застосовують розшивку, яку під час роботи пересувають вздовж металевої лінійки з
прорізом посередині. Довжина лінійки 1 м. З цією ж метою застосовують розшивку із
змінними лезами , що дає змогу виконувати русти різної ширини і профілю. Змінне робоче
лезо цієї рустовки закріплюється на держаку спеціальним гвинтом. Для циклювання,
тобто подряпування опоряджувального шару декоративної штукатурки, застосовують
30

металеві циклі або подряпку-циклю. Подряпка-цикля складається з дерев'яної основи
розміром 120х 180 мм, на нижній площині якої рядами закріплено металеві зубці, а зверху
- ручку. З цією ж метою застосовують цвяхову щітку . Для виконання поглиблених
рисунків в пластичному шарі декоративної штукатурки застосовують штамповки . Робоча
частина штамповки з різним рисунком може бути виконана з металу, пластмаси й інших
твердих матеріалів.

Штамповка

Подряпки для створення борозен

31

Методична розробка уроку
План уроку № 2 з теми № 12 : «Опорядження поверхонь традиційними декоративними
кольоровими мінеральними штукатурами» з предмета : «Технологія штукатурних робіт»
IV розряду .

Тема уроку: «Кольорова вапняно-піщана мінеральна штукатурка.
Інструменти. Технологія виконання».
Мета уроку:
Навчальна: навчитися правильно виконувати опорядження поверхонь кольоровою
вапняно - піщаною штукатуркою, вивчити всі способи обробки
поверхонь кольоровою вапняно-піщаною штукатуркою.
Розвиваюча: Розвивати вміння та навички при застосуванні кольорової вапнянопіщаної штукатурки. Розвивати логічне мислення при виборі фактур для оброблення
поверхонь .
Виховна: Виховувати особистість, що відповідатиме усім критеріям всебічно
розвиненої людини.
Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.
Методи проведення уроку: лекція - бесіда, метод: «Записування та замальовування
ідей», самостійна робота з опорними конспектами, індивідуальне опитування.
Мотивація: Сучасний штукатур повинен вміти виконувати традиційну
декоративну кольорову мінеральну вапняно - піщану штукатурку.
Методичне забезпечення: опорні конспекти,
завдання для методу «Записування та замальовування ідей»,
підручник Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт»,
завдання для індивідуального опитування.
Міжпредметні зв'язки: предмет «Технологія штукатурних робіт» Класифікація
штукатурок і «Інструменти штукатура»; предмет «Матеріалознавсво» тема : «Розчини для
декоративних штукатурок».
Структура уроку :
1. Організаційна частина –2 хв.
2. Актуалізація опорних знань – 10 хв.
3. Викладання нового матеріалу – 20 хв.
4. Закріплення нового матеріалу – 11 хв.
5. Завдання до наступного уроку –2 хв.
І . Організаційна частина.
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Викладач організовує учнів до діяльності на уроці, перевіряє підготовку учнів до початку
уроку та наявність зошитів. Робить перекличку. Викладач повідомляє тему програми
та тему уроку, мету, мотивацію пізнавальної діяльності учнів.
ІІ . Актуалізація опорних знань .
Викладач задає питання з метою перевірки базових знань учнів, корегує відповіді учнів.
Запитання:
1) Як поділяється штукатурне декоративне опорядження?
(Відповідь: На опорядження декоративними мінеральними, полімерцементними,
синтетичними, високодекоратвними штукатурками).
2) Які декоративні штукатурки відносяться до традиційних декоративних кольорових
мінеральних штукатурок?
(Відповідь: Вапняно-піщана кольорова , теразитова , кам ‘яна, сграфіто).
3) Які інструмети потрібні для виконання декоративних штукатурок?
(Відповідь: кельми, подряпки, штамповка, рустовка, розшивка, лінійка, циклі,
цвяхова щітка, цикля–подряпка).
4) Як підготовити поверхню під декоративне опорядження?
(Відповідь: Треба поверхню поштукатурити).
5) Для чого потрібне штукатурно – декоративне опрядження?
(Відповідь: штукатурно – декоративне опорядження дає можливість надати
будинкам виразності, естетичності, парадності).
Віповіді оцінюються, але бали ставляться в кінці уроку, після закріплення нового
матеріалу .
ІІІ . Викладання нового матеріалу.
План викладання нового матеріалу.
1 . Кольорова вапняно-піщана штукатурка .
2 . Послідовність виконання кольорової вапняно- піщаної штукаутрки.
3 . Види обробки.
Кольорова вапняно -піщана штукатурка - найекономічніший спосіб кольорового
обштукатурювання, який виконють на розчині з вапняного тіста без домішок. Вони
призначені переважно для обштукатурювання фасадів і значно рідше застосовують для
внутрішнього опорядження будинків.
Послідовність виконання кольорової вапняно - піщаної штукатурки .
Декоративна штукатурка складається з таких шарів: підготовчого (обризк і грунт),
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котрий виконується звичайним розчином, і опоряджувального (накривки), який
виконують декоративним кольоровим розчином. Товщина декоративного шару
штукатурки залежить від вибраного виду опорядження (рустовка, рваний камінь тощо) і
зернистості заповнювачів, що входять до складу розчину. Товщина накривного
декоративного шару може бути від 6 до 25 мм, а то і більше.
На підготовлену поверхню фасаду в необхідній послідовності наносять
підготовчий шар штукатурки (грунт) і розрівнюють його. Після цього на всій поверхні,
користуючись подряпкою, надряпують хвилеподібні горизонтальні або похилі взаємно
перпендикулярні борозни глибиною до 5 мм на відстані 20-30 мм одна від одної . Це
робиться для кращого зчеплення грунту з накривним опоряджувальним шаром. Через 2-З
год всю поверхню змочують водою. Коли розчин повністю затвердне, поверхню
поливають струменем води зі шланга по 3 - 5 разів на добу, протягом 5-7 днів. Коли
підготовчий шар штукатурки витримано потрібний строк, можна наносити декоративний
розчин. Штукатурять фасад попередньо вибраними ділянками так, щоб ділянка
знаходилась у межах вертикальних і горизонтальних архітектурних елементів фасаду
(пілястр, карнизів тощо). Така ділянка має бути поштукатурена за один прийом. Це
робиться для того, щоб на місцях стику не було вертикальних або горизонтальних смуг
від кольорової води з розчину, яка буде заходити на вже висохлу ділянку поверхні,
зафарбовуючи її.
Декоративний шар штукатурки наносять у 2-3 прийоми, залежно від його товщини,
за допомогою звичайної штукатурної кельми або лопаток. Спочатку наносять перший
декоративний шар обризку, який не розрівнюють, а витримують 1-2 год, щоб він частково
затужавів. Після цього наносять наступні шари розчину, які розрівнюють і ущільнюють
півтерками або правилами. Якщо декоративна штукатурка має бути рівною, то
поштукатурену поверхню затирають терками або згладжують гладилками. Для надання
штукатурці міцності поверхню протягом 6-8 днів змочують водою.

Рис4. Шар штукатурки, підготовлений для нанесення накривного декоративного шару
Види обробки.
Викладач переходить із лекції в бесіду. Разом з учнями наводить приклади із
життя застосування вапняно - піщаної штукатурки. Дає змогу учням самостійно навести
34

приклади. З навединих прикладів роблять висновок, що обробка вапняно – піщаної
штукатурки різноманітна. Дає опорні конспекти для записування обробки. Під час бесіди
учні запам 'ятовують нові терміни, тому що деякі будівельні назви вони чують вперше.
Викладач постійно повторює такі терміни: обробка, кольорово - піщана штукатурка,
цикля, штамповка, борозни і інші.
ІV.Закріплення нового матеріалу.
Для закріпленння нового матеріалу викладач використовує нетрадиційний метод
«Записування та замальовування ідей». Цей метод потрібен тому, що на цьому уроці дуже
багато нового матеріалу і для кращого закріплення його учнями потрібне детальне
повторення. Метод полягає, в тому що учні записують послідовність виконання кольрової
вапняно-піщаної штукатурки, при цьому вибираючи фактурне оброблення, яке їм
сподобалось. Наприклад можлива відповідь:
- Виконують підготовчий шар під декоративну штукатурку;
- Наносять вапняно - піщаний розчин товщиною 6-25 мм;
- Після тужавлення затирають або загладжують;
- Для получення фактури « під шубу» виконують набризк за допомогою віника.
Після цього викладач оцінює відповіді учнів і враховує відповіді на актуалізації
опорних знань. Проводить аналіз роботи на уроці. Закінчує урок повторенням мотивації:
«Сучасний штукатур повинен вміти виконувати традиційну декоративну кольорову
мінеральну вапняно-піщану штукатурку» .
V. Завдання до наступного уроку .
- Читати стор . 280-287 Т . Є . Остапченко «Технологія опряджувальних робіт»;
- Вивчити технологію виконання кольорової вапняно- піщаної штукатруки;
- Підготувати реферат на тему : «Види обробки кольорової вапняно-піщаної
штукатруки».
Опорні схеми для уроку № 2
з теми № 12 : «Опорядження поверхонь традиційними декоративними кольоровими
мінеральними штукатурками» з предмета : «Технологія штукатурних робіт IV
розряду».
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Види обробки колоьорової вапняно- піщаної штукатурки

Оброблення штукатурним валиком

Оброблення борознами

Оброблення штампом

Оброблення циклями

Оброблення набризком

Рис5. Опорядження декоративного шару штукатурки у пластичному шарі:
а — валиком; б — штамповкою.
Для створення рисунка або рельєфної фактури, схожої на камінь, зовнішній шар
кольорової вапняно-піщаної штукатурки обробляють у пластичному чи напівтвердому
стані або наносять набризк. Для створення рисунка опоряджувальний шар штукатурки
зразу ж після його нанесення і розрівнювання, тобто коли розчин знаходиться ще у
пластичному стані, обробляють рельєфними валиками або штампами. Працюючи з
валиком , до поверхні прикладають рейку або півтерок і пересувають валик вздовж них, як
по напрямній. При цьому необхідно слідкувати за тим, щоб тиск на валик весь час був однаковим. Обробляючи поверхню штамповками, на ній здебільшого виконують рисунок у
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вигляді рельєфного фриза. Якщо штамповка не має певного рисинку, то нею можна
оздобити всю поверхню під рельєфний камінь. Щоб валики і штамповки під час роботи
не забивались розчином, їх періодично змащують мильною водою, гасово-стеариновою
сумішшю тощо.
Коли опоряджувальний шар декоративної штукатурки частково затвердне, його
можна циклювати, тобто надряпувати циклями. Після циклювання опоряджена поверхня
набирає шорсткості або штрихової фактури і стає подібною до природного каменю. Крім
того, опоряджена таким чином поверхня стає блискучою за рахунок того, що зерна
кварцевого піску і слюди під час циклювання очищаються від плівки цементу і їхній
блиск відновлюється . Цю роботу можна виконувати на всій поверхні або на окремих її
ділянках, котрі розбивають на камені (Рис. 10). Кожен прямокутник каменю циклюють
окремо, пересуваючи циклю на сумісних каменях у взаємно перпендикулярних
напрямках.

Рис6. Поверхня розбита на камені і опорядженна циклями.
І нарешті, найбільш поширений спосіб оздоблення кольорової вапняно-піщаної
штукатурки це набризк. Набризк можна виконувати з віника, жорсткої малярної чи
щетинної одежної щітки, через сітку. Набризком можна опорядити поверхню, поштукатурену не тільки кольоровим, а й звичайним розчином.
При набризку на опоряджувальний шар штукатурки наносять кольоровий розчин у
вигляді бризок. Розчин для набризку має бути більшої рухомості. Виконуючи набризк,
віник або щітку змочують у розчині і, наблизившись до поверхні, ударяють ними по
металевій або дерев'яній паличці. При цьому на поверхні створюється своєрідна рельєфна
фактура, так звана «шуба». Під час роботи паличку слід весь час тримати на однаковій
відстані від поверхні і набризкувати суміш однаковими рухами щітки. Глибина рельєфу
набризку залежить від густоти розчину: чим густіше розчин, тим рельєф фактури буде
глибшим, грубішим і навпаки.
Виконуючи набризк з одежної щітки, її змочують у розчині, наближують до
поверхні і проводять по ній дерев'яну паличку рухом на себе. При цьому пружна волосінь
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щітки буде відкидати краплини розчину на поверхню. У процесі роботи щітку необхідно
весь час тримати на однаковій відстані від поверхні.

Рис7. Способи нанесення набризку: а—з віника; б— з щетинної щітки

Рис8. Виконання набризку через сітку
Для набризкування розчину можна використати сітку, через яку його накидають
кельмою. Розмір отворів сітки вибирають залежно від вибраної грубини фактури. Чим
більший розмір отворів сітки, тим грубіша фактура буде створюватись на поверхні. Сітку
здебільшого застосовують з розмірами отворів від 2,5x2,5 до 10*10 мм. Накидають розчин
через сітку рівномірними рухами лопатки з сокола або безпосередньо з ящика.
Набризкувати розчин на поверхню можна механізованим способом, користуючись
пневматичною форсункою. У цьому випадку форсунку слід спочатку відрегулювати так,
щоб на поверхні створювалась фактура така, яка нам потрібна. Викладач роздає опорні
конспекти, всі учні працють і записують в зошити потрібні визначення.
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Методична розробка уроку
План уроку № 3 з теми №12: «Опорядження поверхонь традиційними
декоративними кольоровими мінеральними штукатурами».

Тема уроку: «Теразитова штукатурка. Інструменти. Технологія
виконання».
Мета уроку:
Навчальна: Навчитися правильно виконувати опорядження теразитовою
штукатуркою .
Розвиваюча: Розвивати логічне мислення при застосуванні теразитової
штукатурки . Розвивати вміння при виборі фактури.
Виховна: Виховувати особистість,що відповідатиме усім критеріям всебічно
розвиненої людини .
Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.
Методи проведення уроку: лекція - бесіда, інтерактивні методи: «Вивчення конкретних
ситуацій», самостійна робота з опорними конспектами.
Мотивація: Штукатур IV-розряду повинен вміти виконувати теразитову та
кам’яну штукатурки.
Методичне забезпечення: опорні конспекти, завдання для методів:
«Вивчення конкретних ситуацій»; «Імітація», підручник Т. Є . Остапченко «Технологія
опоряджувальних робіт».
Міжпредметні зв‘язки: предмет «Технологія штукатурних робіт» теми : «Класифікація
штукатурок» і «Інструменти штукатура» ; предмет «Матеріалознавсво» тема: «Розчини
для декоративних штукатурок», фізика.
Структура уроку :
1.Організаційна частина –2 хв.
2.Актуалізація опорних знань – 10 хв.
3.Викладання нового матеріалу – 20 хв.
4.Закріплення нового матеріалу – 11 хв.
5.Завдання до наступного матеріалу –2 хв.
І . Організаційна частина.
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Викладач організовує учнів до діяльності на уроці, перевіряє підготовку учнів до початку
уроку та наявність зошитів. Робить перекличку. Викладач повідомляє тему програми та
тему урок, мету, мотивацію пізнавальної діяльності учнів.
ІІ . Актуалізація знань.
У ході актуалізації накопичених знань учнями, зясовуються ті, що потрібні для
засвоєння нових знань. Якщо в ході актуалізації знань виявляються неточності, то
проводять корекцію знань, засвоєних учнями.
Для актуалізації знань викладач
використовує інтерактивний метод «Вивчення конкретних ситуацій».
Цей метод дає змогу учням самостійно вирішувати проблеми та приймати
рішення. Рішення проблеми можуть бути різні, що розвиває навички відбору
оптимального варіанта вирішення ситуацій.
Проблема: «Як виконати опорядження поверхні вапняно -піщаною штукатуркою?“
Учні всі готуються, при чому кожен вибирає свій вид опорядження.
Викладач дає на підготовку 3 хвилини,
потім опитує декілька учнів, оцінюючи їх відповіді після закріплення нового матеріалу..
ІІІ . Викладання нового матеріалу - 20 хв.
План викладання нового матеріалу.
1 . Теразитова штукатурка.
2. Виконання теразитової штукатурки.
1. Викладач веде лекцію – бесіду з учнями. З навединих прикладів визначає, що таке
теразитова штукатурка і де вона застосовується. Теразитова штукатурка застосовується
переважно для опорядження бетонних або обштукатуренних поверхонь фасадів. Їх
виконують із спеціальних приготовлених сухих сумішей, які містять гідратне вапно,
цемент, заповнювач у вигляді кварцового піску, мармурової крихти. Учням видаються
опорні конспекти.
2 . Виконання теразитової штукатурки.
Підготовчий шар штукатурки до нанесення теразитового розчину повинен бути
підготовлений. Декоративний шар теразитової штукатурки наносять на поверхню за 2-3
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рази. Спочатку на підготовлений грунт наносять обризк з рідкого теразитового розчину.
Через 1-2 год, коли нанесений розчин почне тверднути, наносять наступні шари штукатурки і зразу ж розрівнюють і ущільнюють їх ударами півтерка або правила. Іноді, при
застосуванні розчину з дрібним заповнювачем, опоряджувальний шар затирають терками
або згладжують гладилками.
Для створення дрібнозернистої рельєфної фактури, подібної до каменю,
опоряджувальний шар штукатурки циклюють. До циклювання приступають через 3-6 год
після нанесення і обробки останнього шару розчину. Для циклювання застосовують
циклю, вибрану залежно від потрібної фактури, або цвяхову щітку. Працюючи з циклею,
штукатур пересуває її по прямих горизонтальних або вертикальних лініях так, щоб вона
плавно і рівномірно пересувалась по поверхні. За циклею не повинні залишатись глибокі
подряпини і западини у шарі розчину. Циклю слід весь час пересувати в тому самому
напрямку. Коли вся поверхня поцикльована, її за допомогою щітки або просяного віника
очищають від пилу і зернин заповнювача, що відшарувався від поверхні під час
циклювання. Після цього опоряджену поверхню протягом З-4 днів змочують водою по 3-6
разів на день.
Крупнозернисту фактуру теразитової штукатурки одержують, застосовуючи суміш
з більшою зернистістю (2,5-5 мм) заповнювача. При цьому опоряджувальний шар
штукатурки не циклюють, а обробляють бучардою, троянкою й іншим ударним
інструментом. Слід пам'ятати, що цей спосіб можна застосовувати лише у тому разі, якщо
ви впевнені, що підготовчий шар штукатурки міцний, а опоряджувальний повністю
затвердів. Працюючи з ударним інструментом, потрібно вибрати таку силу удару, щоб
фактура на всій оброблювальній поверхні утворювалась однакова. Після закінчення цієї
роботи поверхню очищають від пилу.
Опорні схеми для уроку № 3 теми № 12: « Опорядження поверхонь традиційними
декоративними кольоровими мінеральними штукатурками».
ТЕРАЗИТОВА РОЗЧИНОВА СУМІШ (ТЕРАЗИТ)
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Марка К – використовується для обштукатурення цоколю

Марка С – використовується для поверхонь стін

Марка Д – для витягування архітектурних деталей

ІV . Закріплення нового матеріалу – 11 хв.
Для закріплення нового матеріалу викладач застосовує інтерактивний метод
«Імітація». Цей метод полягає в організації педагогом процесу відтворення максимально
наближених до реальних умов виконання теразитової штукатурок. Кожен із учнів вибирає
опорядження поверхні фасаду ліцею кам яною або іншою штукатуркою. Різноманітність
цих штукатурок дає змогу вибрать кожному із учнів. Після підготовки -5 хвилин, учні
вдповідають. Викладач проводить оцінювання учнів .
V.Завдання до наступного матеріалу -2 хв.
1 . Вивчити технологію виконання теразитової штукатурки.
2 . Читати стор. 288-295 підручник Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт»
3 . Повторити конспект.
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Методична розробка уроку
План уроку № 4 з теми №12: «Опорядження поверхонь традиційними
декоративними кольоровими мінеральними штукатурами».

Тема уроку: «Кам'яна штукатурка, виконання рустованої поверхні
декоративних штукатурок»
Мета уроку:
Навчальна: вивчити кам'яні штукатурки та їх фактури.
Розвиваюча: Розвивати вміння та навички при підготовці поверхонь для
виконання технологічних операцій та як їх практично виконувати.
Виховна: виховувати особистість високого рівеня кваліфікації.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Методи проведення уроку: лекція, самостійна робота з опорними конспектами і
схемами, презентація, практичне завдання, індивідуальна робота з тестами.
Мотивація: сьогодні на уроці ми будемо вивчати види кам'яних
штукатурок та їх призначення.
Методичне забезпечення: опорні конспекти, презентація, опорні схеми.
Підручник: Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт»,
Міжпредметні зв' язки:
предмет «Матеріалознавство», «Охорона праці», «Креслення».
Структура уроку засвоєння нових знань :
1. Організаційна частина - 2 хв.
2. Підготовка учнів до вивчення навчального матеріалу –3 хв.
3. Актуалізація знань – 5 хв.
4. Формування нових знань - 15 хв.
5. Узагальнююче повторення -15 хв.
6. Підведення підсумків –3 хв.
7. Домашнє завдання -2 хв.
І . Організація частина. Викладач організовує учнів до діяльності на уроці, перевіряє
підготовку учнів до початку уроку та наявність зошитів. Робить перекличку .
ІІ. Підготовка учнів до вивчення навчального матеріалу.
Викладач повідомляє тему програми та тему урока, мету, мотивацію пізнавальної
діяльності учнів.
ІІІ. Актуалізація знань: повторення раніше вивченого матеріалу, проводиться у вигляді
тестового завдання.
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ІV.Викладання нового матеріалу
План викладання нового матеріалу.
1. Кам'яна штукатурка, виконання кам'яної штукатурки, форми декоративних
каменів.
2. Профілі рустів.
3. Способи виконання рустів.
Викладач веде лекцію – бесіду з учнями . З навединих прикладів визначає , що таке
рустована штукатурка і де вона застосовується. Наводить приклади.
Кам'яна штукатурка. Викладач переходить до пояснення переваг та недоліків кам'яної
штукатурки. Кам'яна штукатурка - це найбільш трудомісткий і складний вид штукатурки.
Їх застсовують переважно для опорядження цоколів і фасадів, імітуючи облицювання
природним каменеем - мармуром, гранітом, туфом. Ця штукатурка більш міцна,
довговічна. Виконання камяної штукатурки. Кам'яна штукатурка найбільш міцна,
довговічна ніж інші види декоративних штукатурок. За рахунок того, що в розчині
кам'яної штукатурки основним заповнювачем є дрібняк декоративних гірських порід
(мармуру, граніту, лабрадориту тощо), декоративний шар штукатурки після обробки виглядає як природний камінь. Щоб надати поверхні ще більшої виразності, кам'яну
штукатурку здебільшого виконують у вигляді каменів прямокутної форми, розміщених
горизонтальними рядами з перекриттям вертикальних швів так, як це роблять під час
кладки штучного каміння муляри. Між каменями роблять так звані русти - це заглибини
різного профілю, що оперізують камінь. Кам'яною штукатуркою опоряджують цоколі і 1-2
поверхи багатоповерхових будинків. Підготовчий шар під кам'яну штукатурку повинен
бути підготовленим так само, як і під інші види декоративних штукатурок. Кольоровий
розчин наносять лопаткою у 2-3 шари, витримуючи певний проміжок часу перед
нанесенням наступного шару. Кожний наступний декоративний шар розчину, крім
першого, розрівнюють і ущільнюють півтерками. Якщо поверхня буде опоряджуватись
рустами, то їх виконують зразу ж по

пластичному розчину. Русти можна виконувати

різними способами. Це залежить від складності їхнього профілю. Прості русти трикутної,
прямокутної, напівкруглої форми набивають лінійкою, прорізають пилкою чи роблять,
користуючись рейками, відповідної форми. Русти складного профілю виконують за
допомогою профільних рейок або витягують шаблонами як прямолінійні витягнуті
архітектурні деталі. Декоративні камені за формою, розміром і фактурою можуть бути
різними. Розмір каменю вибирають залежно від величини будівлі і площини, яку
розмічають на камені. Слід пам'ятати, що розмір каменю залежить також від глибини і
розміру його рельєфу. Якщо ми хочемо опорядити зовнішню площину каменю під дрібну
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фактуру (набризк, штрихи, борозни), то розмір каменю в цьому випадку не має суттєвого
значення. Такими способами можна опоряджувати камінь будь-якого розміру. Якщо є
бажання опорядити частину фасаду будівлі під рване каміння, то у цьому випадку розмір
каменю повинен бути значно більшим. Спочатку поштукатурену поверхню розмічають у
відповідності до вибраного розміру каменю. Користуючись шнуром, натертим сухим
пігментом (краще крейдою), і лінійкою на поверхню наносять лінії, по яких у подальшому
будуть зроблені русти. Для набивання рустів виготовляють дві металеві лінійки, товщина
яких повинна відповідати ширині майбутнього русту. Одну лінійку роблять завдовжки
50-60 см, а довжина другої повинна відповідати довжині вертикального русту. Спочатку
набивають горизонтальні русти. Притиснувши довгу лінійку до лінії горизонтального
русту, вдаряють по ній молотком так, щоб вона заглибилась у штукатурний шар на
вибрану нами глибину русту (5-15мм). Потім,трохи посунувши лінійку вздовж русту,
обережно виймають її так, щоб не пошкодити його кромок. Коли горизонтальні русти на
певну відстань зроблені, так само набивають вертикальні, користуючись короткою
лінійкою. Місця, де русти мають дефекти, особливо це буває там, де вони стикуються,
підправляють відрізачкою.
Для виконання більш широких рустів простого профілю і рустів складного профілю з
кількома обломами, користуються дерев'яними рейками відповідного профілю. Рейки
заготовляють заздалегідь у кількості, яка б забезпечила виконання робіт на вибраній
ділянці поверхні. Вони повинні бути добре обструганими, гладенькими. Перед тим як
рейки будуть застосовуватись в роботі, їх змащують масною мінеральною сумішшю
(мастилом). Залежно від глибини русту рейки встановлюють у підготовчому або
опоряджувальному шарі штукатурки, але обов'язково тоді, коли розчин, нанесений на
поверхню, ще не втратив пластичності. Розмітивши поверхню, спочатку послідовно
встановлюють перший нижній ряд рейок, закріплюючи їх по боках розчином, який
накидають лопаткою. Потім встановлюють вертикальні короткі рейки, які перекривають
другим поздовжнім рядом рейок і так далі. Необхідно слідкувати за тим, щоб вертикальна
рейка ніде не розміщувалась на стику двох кусків горизонтальних рейок.
Коли на всій вибраній ділянці рейки встановлено і розчин, яким вони закріплювались,
частково затверднув, усі проміжки між рейками закидають розчином і зрівнюють його
півтерком до рівня рейок. Рекомендується навіть трохи втрамбувати розчин,
користуючись теркою або гладилкою. Через деякий час, коли розчин повністю затверднув,
рейки послідовно виймають.
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Поштукатурену поверхню з розбивкою на камені або без неї витримують 6-8 діб,
періодично змочуючи водою. В перший день поверхню змочують водою 3-4 рази, а в
наступні – 5-6 разів на день. Потім штукатурний шар має висихати ще не менше двох діб,
після чого його можна обробляти ударними інструментами.
Одним із способів виконання рустів є такий, за яким русти прорізують пилкою в повністю
затверділому шарі штукатурки. Для цього від дворучної пилки відрізають кусок
завдовжки 30-40 см. Зверху нього закріплюють дерев'яну ручку, а зубці розводять
відповідно до ширини русту. Приклавши лінійку до лінії розмітки на поверхні
штукатурки, пересувають вздовж неї пилку, як по напрямній, пропилюючи руст. Коли робота

завершена, поверхню очищають від пилу.

Остаточно обробляють кам'яну штукатурку різними інструментами: бучардою, троянкою,
скарпелем, зубилом тощо.
Для створення дрібної фактури поверхні її обробляють бучардою. Працюючи бучардою,
штукатур короткими легкими рівномірними ударами насікає верхній шар штукатурки.
При цьому руйнується тонкий шар розчину, який обволікав кам'яну крихту, і вона починає
виглядати на поверхні в натуральному вигляді з власним кольором і блиском.
Працюючи троянкою або зубилом, інструмент тримають в лівій руці під кутом 45° до
рівня поверхні і злегка вдаряють по ньому молотком. При цьому на поверхні буде
створюватись борозчаста фактура подібна до тесаного каменю. Користуючись тим чи
іншим інструментом, змінюючи напрямок насічки, глибину фактури, поверхню можна
опорядити «під шубу», штриховкою, борознами, під рваний, тесаний камінь .
V. Первинне закріплення та поточне узагальнююче повторення.
VІ. Підведення підсумків, видача домашнього завдання: розробити криптограму
відповідно теми.

Опорні схеми для уроку №4 з теми № 12: «Опорядження поверхонь традиційними
декоративними кольоровими мінеральними штукатурками».
,
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Рис.9

Профілі рустів: а- трикутний;
б- прямокутний;

в -півциркульний;

г- складний

Рис. Форми декоративних каменів

Рис.10. Способи виконання рустів:
а - у пластичному стані розчину - лінійкою;
б - у затверділому шарі штукатурки - пилкою;
1- металева лінійка; 2- молоток; 3 - пилка; 4- рейка
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Методична розробка уроку
План уроку № 5 з теми № 12: «Опорядження поверхонь традиційними
декоративними кольоровими мінеральними штукатурами».

Тема уроку: «Штукатурка «Сграфіто». Загальні положення про
штукатурку. Розчини для штукатурок «Сграфіто», способи їх
приготування. Виконання «Сграфіто».
Мета уроку:
Навчальна: Навчитися технології виконання штукатурки сграфіто. Вивчити способи
виконання штукатурки «сграфіто».
Розвиваюча: Розвивати логічне мислення при застосуванні штукатурки «сграфіто».
Розвивати вміння при виконанні цієї штукатурки .
Виховна: Виховувати особистість, що відповідатиме усім критеріям всебічно
розвиненої людини .
Тип урок: Урок засвоєння нових знань.
Методи проведення уроку: лекція - бесіда, інтерактивний метод: «Мікрофон»;
самостійна робота з опорними конспектами, індивідуальне опитування у вигляді тестів,
ознайомлення з презентацією .
Мотивація: Декоративне опрядження не може бути без штукатурки «сграфіто» .
Методичне забезпечення: опорні конспекти, завдання для методу:
«Мікрофон», підручник Т.Є. Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт»,
тести, презентація «Опорядження сграфіто».
Міжпредметні зв‘язки: предмет «Матеріалознавство» тема : «Розчини для
декоративних штукатурок».
Структура уроку :
1.Організаційна частина - 2 хв.
2 . Актуалізація опорних знань – 10 хв.
3 . Викладання нового матеріалу- 20 хв.
4 . Закріплення нового матеріалу -11 хв.
5 . Завдання до наступного уроку -2 хв.

І . Організаційна частина.
Викладач організовує учнів до діяльності на уроці, перевіряє підготовку учнів до початку
уроку та наявність зошитів. Робить перекличку. Викладач повідомляє тему програми та
тему уроку, мету, мотивацію пізнавальної діяльності учнів.
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ІІ . Актуалізація знань.
Актуалізація знань проходить у вигляді індивідуального опитування. Для цього викладач
використовує тести, на які учні відповідають за допомогою комп’ютерів.
Оцінювання обговорюється на слідуючом уроці. Всі учні повинні отримати оцінки.
Тести для уроку № 5
з теми № 12 : «Опорядження поверхонь традиційними декоративними кольоровими
мінеральними штукатурками».
Виберіть правильну відповідь. Кожне питання 2 бала.
ü Як поділяються декоративні кольорові мінеральні штукатурки?
1. На гідроізоляційну, кам‘яну, теразитову, просту.
2. На сграфіто, кам ‘яну, теразитову, просту.
3. На сграфіто, кам‘яну, теразитову, вапняно-піщану.
ü З яких шарів складається декоративна штукатурка?
1. З підготовчого, декоративного.
2. З накривки, піготовчого.
ü Які марки теразитових сумішей використовують для опорядження?
1. К, С, Д.
2. Б, С, Д.
3. С, П, Д.
ü Де застосовується кам’ яна штукатурка?
1 . Для кімнат.
2 . Для стель.
3. Для фасаду.
ü Які види обробки застосовується для кам’ яної штукатурки?
1. «Під шубу«, «під м’яч», «під рваний камінь», «під пісковик»
2. «Під рваний камінь», «під шубу», «під пісковик».
3. «Під шубу», «під дуб», «під рваний камінь», «під пісковик».
ü Яка сама економічна кольорова мінеральна штукатурка ?
1. Вапняно-піщана.
2. Кам’яна.
3. Теразитова.
ІІІ. Викладання нового матеріалу - 20 хв.
План викладання нового матеріалу.
1. «Сграфіто» - спосіб декоративного оздоблення.
2. Нанесення кольрових шарів .
3. Види виконання «сграфіто».
4. Інстументи для «сграфіто».
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1. «Сграфіто» – спосіб декоративного оздоблення.
Викладач показує презентацію: «Приклади опорядження сграфіто».
2. Нанесення кольрових шарів.
Викладач проводить лекцію.
Цю багатокольорову вапняно-піщану штукатурку виконують
нанесенням 3-4 тонких шарів кольорового розчину з наступним
продряпуванням верхніх шарів до нижніх. Звідси і назва «сграфіто» - слово італійського
походження, що означає «видряпування». Цю обробку часто називають різьбленням на
штукатурці, оскільки під час роботи доводиться зрізати один чи кілька шарів розчину,
внаслідок чого отримують декоративний орнаментальний рисунок різної складності.
«Сграфіто» можна отримати не тільки продряпуванням верхніх шарів, а й нанесенням
розчину за шаблонами-трафаретами.
Для штукатурки «сграфіто» застосовують лише вапняні розчини. Під час виконання
зовнішніх робіт до складу розчину додають до 5 % портландцементу, що підвищує
міцність і водостійкість штукатурки. Поверхні під штукатурку «сграфіто» підготовлюють
так само, як і під інші види штукатурок.
Штукатурка «сграфіто» складається з двох шарів: підготовчого і опоряджувального.
Підготовчий шар, у свою чергу, також наносять двома шарами (набризк і ґрунт) і
виконують із звичайного вапняного розчину. Після нанесення ґрунту розчин
ущільнюють і розрівнюють півтерками, а рівність поверхні перевіряють контрольним
правилом. Якщо штукатурку виконували по попередньо встановлених маяках, то розчин
розрівнюють малками. Після вирівнювання підготовчого шару на поверхні за
допомогою подряпки відразу надряпують горизонтальні хвилеподібні борозни. Борозни
роблять 3,,.5 мм завглибшки на відстані 20..30 мм одна від одної для створення
додаткової шорсткості на підготовчому шарі штукатурки, що сприяє кращому зчепленню
з ним зовнішнього шару.
3. Види виконання «сграфіто».
Нанесення кольорових шарів. Перед нанесенням першого опоряджувального шару
висохлий підготовчий шар штукатурки змочують водою, яку набризкують із щітки або за
допомогою шланга, приєднаного до водопровідної мережі. Як тільки вода всмоктується в
ґрунт, приступають до нанесення накривних шарів. Наносять опоряджувальний шар з
кольорових розчинів на ті ділянки поверхні, на яких виконуватимуться рисунки. Всі інші
ділянки штукатурять звичайним вапняним розчином сірувато-білого кольору. Товщина
накривного шару на цих ділянках має відповідати сумарній товщині багатокольорового
опоряджувального шару на ділянках розміщення рисунків.
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Перший кольоровий шар штукатурки наносять на підготовчий шар (ґрунт) кельмою з
сокола шаром 6...8 мм завтовшки і відразу розрівнюють і ущільнюють напівтерком, щоб
уникнути утворення раковин-порожнин. Так само наносять наступні шари із розчинів
потрібних кольорів, коли розчин частково підсохне, і після розрівнювання затирають
дерев'яною або повстяною теркою. Товщина цих шарів має бути 2..З мм. Як правило,
останній шар штукатурки роблять до 1 мм завтовшки, застосовуючи рідший розчин, який
наносять на поверхню маховою щіткою і розрівнюють кельмою або сталевою гладилкою.
При виконанні рисунка на загальному сірувато-білому фоні обштукатуреної поверхні для
останнього опоряджувального шару застосовують вапняний розчин без пігментів, який
наносять одночасно з виконанням накривного шару на інших ділянках поверхні.
При виконанні рисунка на кольоровому фоні поверхні останній шар виконують
кольоровим розчином, у якому замість піску застосовують мармурове борошно, або
звичайним розчином з наступним фарбуванням поверхні водною лугостійкою фарбою за
допомогою щітки або фарбопульта. Простішим методом штукатурки «сграфіто» є такий,
за яким усі шари штукатурки виконують звичайним вапняним розчином. Після цього на
відповідні ділянки поверхні «по припороху» переносять контури рисунка, видряпують
його на певну глибину і фарбують окремі елементи його мінеральними, вапняними або
іншими фарбами.
Виконання «сграфіто» нанесенням розчину за шаблонами-трафаретами. Цей спосіб
виконання штукатурки називають імітацією. Прості, окремо розміщені на поверхні
рисунки з кольорових розчинів можна виконувати за шаблонами, що поділяються на
форми і лекала. Залежно від застосування шаблонів вони можуть бути опуклі або
заглиблені. Шаблони виготовляють із фанери або цупкого товстого картону і
прооліфлюють їх. Товщину матеріалу для шаблона підбирають залежно від потрібної
опуклості або заглибленості кольорового рисунка. Кількість шаблонів для виконання
одного рисунка залежить від кількості кольорів у ньому. Це пояснюється тим, що
кожний елемент рисунка певного кольору виконують за окремим шаблоном. Обробка
цим способом продуктивніша, ніж способом видряпування, і може бути виконана менш
кваліфікованими штукатуром.
Історія «сграфіто».
Первісна людина видряпувала каменем на стіні печери примітивний малюнок. Це
не що інше, як один з найдавніших видів сграфіто. Відомі малюнки, виконані
просто пальцем по вологому шару глини, нанесеному на стіну печери. Цей
спосіб стінопису - теж сграфіто.
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Грецькі майстри використовували сграффіто для декорування глиняного посуду.
Видряпані малюнки можна зустріти також на керамічній посуді стародавніх народів
Латинської Америки - інків і майя.
У XV-XVII століттях «сграффіто» широко застосовували в Італії для прикрашання
зовнішніх стін архітектурних споруд. Завдяки порівняльній простоті технічних прийомів і
високої міцності сграффіто незабаром поширилося в багатьох інших країнах Європи.
Знали і вдало застосовували сграффіто майстри Стародавньої Русі. «Сграффіто» все
ширше застосовали і в радянському декоративному мистецтві. З плином часу змінювалися
прийоми «сграффіто», вводилися нові матеріали, удосконалювалися інструменти.

Приклади «сграфіто»
Farm House" у Сант

Джоан Деспі,

Каталонія, Іспанія.

«Сграффіто» на південно-східній стіні на вокзалі Баутцен в Саксонії, Німеччина

Двухкольорове «сграфіто», Брезніс,Ч
«Сграффіто» (італ. sgraffito) або графіто (італ. graffito) - техніка створення настінних
зображень, перевагою яких є їх велика стійкість.
Найпростіший випадок двоколірного «сграфіто» - нанесення на стіну одного шару
штукатурки, що відрізняється за кольором від основи. Якщо в деяких місцях зіскребти
штукатурку, то вийде двоколірний малюнок

52

Для отримання багатобарвного «сграфіто» на стіну наносять кілька шарів штукатурки, що
відрізняються за кольором (штукатурку забарвлюють різними пігментами); потім
штукатурку зіскрібають на різну глибину, щоб оголити шар з потрібним кольором.
У техніці «сграффіто» розписані зовнішні стіни багатьох ренесансних садибних будинків
Центральної Європи, таких, як Літомішльскій замок (Чехія) і замок Красицький (Польща).
«Сграфіто» - спосіб декоративного оздоблення стін продряпуванням шарів
штукатурки.

4 . Інстументи для «сграфіто».
Викладач дає опорні конспекти. Можно використувати підручник Т.Є.Остапченко
«Технологія опоряджувальних робіт» стор. 298. Всі учні ознайомлюються з
інструментами для видряпування рисунка штукатурки «сграфіто».
ІV . Закріплення нового матеріалу – 11 хв.
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Для закріплення нового матеріалу викладач застосовує інтерактивний метод «Мікрофон»
Цей метод дає змогу кожному учню мати свою думку. Питання для «Мікрофона»:
Що ж таке штукатурка «сграфіто»? Учні відповідають. Викладач дає змогу всім
відповісти.
V. Завдання до наступного уроку -2 хв.
1 . Вивчити технологію виконання штукатурки сграфіто;
2 . Читати стор.295-301 підручник Т.Є .Остапченко «Технологія опоряджувальних робіт»
3 . Відповідати на запитання на стор.301 .
Опорні схеми для уроку № 5 з теми № 12:«Опорядження поверхонь традиційними
декоративними кольоровими мінеральними штукатурками».
Інструменти для виконання штукатурки «сграфіто».

5 . Методичні рекомендації з проведення уроків.
Тема № 12: «Опорядження поверхонь традиційними декоративними кольоровими
мінеральними штукатурами» має своє важливе значення. На цю тему відведено відносно
мало годин по стандартам, тому учням іноді тяжко сприймати матеріал, якого дуже
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багато. Для покращення вивчення я рекомендую презентації. Для полегшення
сприйняття вище названої теми даю в допомогу учням опорні конспекти, які також
збережуть час. На протязі всієї теми зустрічаються багато нових будівельних термінів,
щоб їх краще запам’ятовували учні, треба частіше повторювати, та давати повторювати
учням. Уроки повинні бути не тільки продуктивними, але й цікавими. Для обдарованих
учнів я для поглибшого вивчення теми даю реферати, які вони повинні виконати з
презинтаціями, кросворди. Для учнів, які потребують більшої уваги даю завдання у
вигляді малюнків інструментів для виконання декоративних штукатурок , окремі вправи,
вправи-ребуси, це дає змогу краще запам’ ятовувати матеріал та досягти позитивного
результату.
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Горлінська Вікторія Георгіївна
Майстер виробничого навчання – 10тарифний розряд
У 1988 році Київський будівельний технікум
Педагогічний стаж – 16 років
Кредо: «Щоб мати право вчити інших, потрібно
постійно вчитися самому»
За час роботи у КПБЛ проявила себе як творчо
працюючий майстер в/н, що володіє ґрунтовними
теоретичними та практичними знаннями та методикою викладання уроків
виробничого навчання. Горлінська Вікторія Георгіївна значну увагу приділяє
вихованню учнів, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей.
Достатньо володіє методами і прийомами навчання, і виховання учнів.
Багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, сприяє становленню
учнів, як особистостей, розвитку їх здібностей.
Добре знає матеріал, що викладає, постійно вдосконалює педагогічну
майстерність.
Пропагує здоровий спосіб життя, знаходить міжпредметні зв’язки практики
та теорії.
Остання методична розробка:
· Відкритий урок на тему: “Підготовка поверхонь під фарбування
водними сумішами” (2012)
Особисті досягнення:
· 2006, 2010 – Подяка КПБЛ
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Методична розробка теми
«Флізелінові шпалери»
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Матусевич Ірина Ігорівна
Майстер виробниого навчання – 10 тарифний
розряд
У 2001 році закінчила Київський професійний
будівельний ліцей
У 2004 році закінчила Київський професійний
педагогічний коледж імені А. С. Макаренка.
Педагогічний стаж – 13 років
Девіз: «Особиста гідність, повага до інших,
відповідальність за всі свої дії»
За час роботи у КПБЛ проявила себе як творчо
працюючий майстер виробничого навчання, що володіє ґрунтовними
теоретичними та практичними знаннями та методикою викладання уроків
виробничого навчання. Матусевич Ірина значну увагу приділяє вихованню
учнів, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей.
Достатньо володіє методами і прийомами навчання, і виховання учнів.
Багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, сприяє становленню
учнів, як особистостей, розвитку їх здібностей.
Добре знає матеріал, що викладає, постійно вдосконалює педагогічну
майстерність.
Пропагує здоровий спосіб життя, знаходить міжпредметні зв’язки практики
та теорії.
Методичні розробки:
«Ремонт пошкоджених та відновлення гіпсокартонних конструкцій» (2014)
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Матусевич Ірина Ігорівна
Методична розробка теми
«Укладка плитки на підлогу»
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Невмержицька Алла Василівна
Голова методичної комісії педагогічних
працівників
загально-будівельних професій
Викладач матеріалознавства та обладнання і
технологій зварювальних робіт
Кваліфікаційна категорія – «Спеціаліст другої
категорії»
У 2001 р. закінчила Київський металургійний
технікум
У 2007 р. закінчила Ніжинський Державний університеті
ім.М.В.Гоголя.
Педагогічний стаж – 12 років.

Кредо: «Ніколи не зупинятись на досягнутому»
За час роботи у КПБЛ проявила себе як творчо працюючий викладач,
що володіє ґрунтовними теоретичними знаннями та методикою викладання
матеріалознавста. Викладач значну увагу приділяє вихованню учнів,
розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей.

Пропагує здоровий

спосіб життя , знаходить органічні зв’язки матеріалознавства з предметами
природничо-математичного циклу та профциклу, чим вносить мотивацію до
вивчення матеріалознавства.
У 2013 році провела відкритий урок на тему «Цементи» в рамках
комплексної перевірки навчального закладу, відкритий урок на тему
«Класифікація сталей» під час проведення «Педагогічної хвилі» у КПБЛ.
Методичні розробки :
· Збірник тестів і кросфордів з предмету матеріалознавства – 2012 р.;
· Методична розробка відкритого уроку «Класифікація та застосування
вуглецевих сталей»
· Методична розробка відкритого уроку «Цементи».
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Невмержицька Алла Василівна
Методична розробка теми
«Будівельні матеріали»
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Cенчук Оля Миколаївна
майстер виробничого навчання
Педагогічний стаж – 6 років
Педагогічне кредо : “Знання – сила”
Сенчук

Ольга

Миколаївна

працює

майстром

виробничого навчання в Київському професійному будівельному ліцеї.
Старанно виконує посадові обов’язки, досягла певних результатів у
вирішенні навчально-виробничих та виховних завдань.
Сенчук О.М. достатньо володіє методами і прийомами навчання, і
виховання учнів. Багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями,
сприяє становленню учнів, як особистостей, розвитку їх здібностей. Добре
знає матеріал, що викладає, постійно вдосконалює педагогічну майстерність.
У жовтні 2011 року одержала грамоту від Київського професійного
будівельного ліцею за сумлінну, творчу працю у підготовці кваліфікованих
робітників з нагоди Дня працівника освіти.
Сенчук О.М. приділяє особливу увагу позакласній роботі, проводить
вікторини конкурси, завдяки чому прививає любов учнів до навчання.
Методичні розробки:
Ø Накидання

розчину

на

поверхню

ковшем

(Методична

розробка,2010)
Ø Уроку виробничого навчання для школи молодого майстра
(методична розробка, 2011)
Ольга Миколаївна володіє високою культурою спілкування, вміє
зацікавити учнів, приділяє велику увагу вихованню учнів, сприяє розвитку їх
творчих здібностей. Дотримується педагогічної етики, користується повагою
серед колег, батьків та учнів.
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Cенчук Оля Миколаївна
Методична розробка відкритого уроку
виробничого навчання
Професія: Опоряджувальник будівельний.
Кваліфікація: штукатур ІІІ-ІV розряду
Тема: Опорядження поверхонь штуктурками на основі сухих сумішей.
Тема уроку: Опорядження поверхонь декоративними сухими
штукатурками «Ceresit СТ-35», «Короїд».
Мета уроку:
Навчальна мета: Навчити учнів правильно наносити розчин
поверхню і формувати фактуру «Ceresit СТ-35», «Короїд».

на

Розвиваюча : сприяти розвитку мислення, уяви, спостереження та
самостійності при виконанні виробничих завдань, перенесення знань у нові
виробничі ситуації.
Виховна мета: виховувати почуття відповідальності за колективну
працю та бережливе використання матеріалів.
Тип заняття: урок вдосконалення вмінь та формування навичок.
Матеріально-технічне обладнання:зразки декоративних штукатурок,
суха декоративна штукатурна суміш «Ceresit СТ-35», «Короїд», мірка для
води, кельма, валик, щітка, терка пластикова, терка з неіржавіючої сталі,
шпатель металічний, міксер з насадкою, ємкість для змішування розчину,
відро.
Технічні документи:
Технологічна карта.
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Хід уроку:
Структура уроку:
І.Організаційна частина (5хв.)
ІІ.Вступний інструктаж(40хв.)
ІІІ.Поточний інструктаж(4год.45хв.)
VІ.Заключний інструктаж(30хв.)
І. Організаційна частина – 5 хв.
Перевірка наявності учнів та їх самопочуття.
Перевірка зовнішнього вигляду учнів, відповідність вимогам,
санітарний стан спецодягу, допуск з охорони праці.
ІІ. Вступний інструктаж – до 40 хв.
1. Повідомлення теми – Опорядження поверхонь декоративними
сухими штукатурками «Ceresit СТ-35», «Короїд».
Уроки виробничого навчання в групі ТУ-1

2. Перевірка знань учнів по вивченому матеріалу:
1. Яка підготувати поверхня для нанесення декоративної штукатурки?
2. Яка повинна бути температура для нормальних умов нанесення
декоративної штукатурки?
3. При яких умовах небажано наносить декоративну штукатурку?
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4. Які застосовуються інструменти для нанесення декоративної
штукатурки?
5. Як довго перемішують сухі будівельні суміші?
6. Протягом якого часу використовують розчинові суміш «Ceresit СТ35»?
7.Які види формування фактури ви знаєте ?
8.Якіх правил ОП дотримуються при виконанні кожної операції?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. Пояснення учням нового матеріалу:
Підготовка поверхні під опорядження.
Обробка поверхонь грунтівкою.
Приготування розчину.
Нанесення розчину на поверхню.
Створення фактури.
Перевірка якості робіт.

КОНСПЕКТ
При виконанні полімерцементної штукатурки слід звернути увагу на
дотримання безпечних прийомів виконання робіт.
Розпаковуючи та дозуючи сухі будівельні суміші, а також
приготовляючи розчинові суміші, слід уникати пиління та розсипання їх і
працювати в респіраторі. Під час виконання штукатурних робіт ручний
інструмент має бути справним. Категорично забороняється брати руками
розчин, так як до складу суміші входить цемент, який в сполученні з водою
виділяє луги. Тому необхідно запобігати попаданню розчину на шкіру та
слизові оболонки.
Ceresit СТ 35 – суміш, призначена для декоративного опорядження
всередині і зовні будинку бетонних, цегляних, поштукатурених поверхонь і в
системах теплоізоляції фасадів. Розмір зерна наповнювача є в наявності
2,0мм, 2.5мм, 3,5 мм. Можливе створення різноманітних короїдних фактур.
Підготовку основ для нанесення полімерцементних штукатурок
здійснюють згідно ДБН В.2.6-22-2001.
Основа має бути сухою, міцною та без пошкоджень. Перед
використанням розчинової суміші Ceresit СТ- 35 основу очищають від пилу,
бруду, жирних плям та інших речовин, які знижують адгезію розчину до
основи.
Міцні основи (цементно – вапняні та цементно – піщані штукатурки,
цегляні та бетонні поверхні) обробляють ґрунтувальною фарбою Ceresit СТ
16.
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Неміцні основи, а також основи з великим водопоглинанням
обробляють грунтовкою Ceresit СТ -17, а потім ґрунтувальною фарбою
Ceresit СТ -16.
Для виконання робіт штукатури повинні мати такі інструменти : щітка–
макловиця призначена для нанесення ґрунтовки на поверхню, набір шпателів
із нержавіючої сталі – для нанесення розчинової суміші; пластикова терка
для формування фактури.
Після підготовки поверхні готують розчинову суміш. Для цього до
сухої суміші Ceresit СТ- 35 додають чисту воду ( температура води +15 + 20
С) із розрахунку 0,2 – 0,21 л води на 1 кг сухої суміші і перемішують до
однорідної маси вручну або за допомогою дриля з насадкою.
Розчинову суміш витримують 5 хвилин для «дозрівання» і знову
перемішують. ЇЇ можна використовувати протягом 60 хвилин.
Розчинову суміш Ceresit СТ- 35 наносять шаром завтовшки 5-6 мм,
після чого формують товщину шару покриття, що відповідає розміру зерна
наповнювача штукатурки.
При цьому інструмент слід тримати під кутом 50 до поверхні, знімаючи
розчинову суміш до появи численних розривів. У момент початку
тужавлення (від 5 до 30 хвилин в залежності від основи і умов використання)
приступають до формування фактури покриття (вертикальний короїд,
горизонтальний короїд, перехресний короїд, круговий короїд).
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4. Закріплення матеріалу:
-

характеристика інструментів для кожної операції;
характеристика матеріалів;
можливий брак при виконанні робіт;
ОП при виконанні кожної операції.

ІІІ. Поточний інструктаж (4год.45хв.)
1.
Завдання на урок: Оштукатурити поверхню декоративною
штукатуркою і створити поверхню – фактуру «Короїд» за допомогою терки
(навчально-виробничі роботи).
2. Вправи учнів:
порядок виконання операцій;
підбір інструментів;
перевірка якості операцій;
3. Цільові обходи:
перевірка правильності організації робочого місця;
перевірка правильності формування фактури;
перевірка дотримання правил ТБ;
індивідуальна робота учнів.
ІУ. Заключний інструктаж
1. Аналіз діяльності учнів під час виконання навчально-виробнтчих
завдань.
2. Аналіз дотримання вимог охорони праці.
3.Демонстрація кращих робіт.
4.Аналіз та обговорення типових помилок та методи їх усунення.
5.Оголошення оцінок учням.
6. Домашнє завдання:
Повторити тему: «Опорядження поверхонь декоративними
сухими штукатурками «Церезіт СТ-35», «Короїд ».
Підготувати презентації на тему:«Опорядження поверхонь
декоративними сухими штукатурками «Церезіт СТ-35», «Короїд ».
7.Прийом інструменту.
8.Прибирання робочого місця.
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Інструкційно-технологічна карта
Тема: Опорядження поверхонь декоративними сухими штукатурками
«Ceresit СТ-35», «Короїд».
Мета: Навчити учнів правильно наносити розчин на поверхню і
формувати фактуру «Ceresit СТ-35», «Короїд».
Відведений час: 6 год.
Вимоги охорони праці: Користування засобами захисту, справним
інструментом, інвентарем
.
Малюнок (схема)
Технічні
Обладнан
Зміст
умови,
ня,
завдання,
визначення,
послідовніс інструме
вказівки щодо
нт,
ть
виконання
виконання пристосу
вання
1

2

1.Підготовка Щітка,
шпатель
основи під
опорядженн
я

2.Обробка
поверхні
ґрунтовкою

Валик,
щітка

3

4

Очищення
поверхні від
пилу, бруду та
відшарувань

Наносимо
ґрунтувальною
фарбою Ceresit
СТ- 16 щіткою,
валикрм
.Неміцну
основи, а також
основи з
великим
водопоглинання
м обробляють
грунтовкою
Ceresit СТ -17, а
потім
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3.Приготува Мірна
ння розчину чашка,
міксер з
насадкою

4.Нанесення Кельма,
сталевий
розчину на
шпатель.
поверхню

ґрунтувальною
фарбою Ceresit
СТ 16.
В суху суміші
Ceresit СТ -35
додають чисту
воду (
температура
води +15 – 20
С) із
розрахунку 0,2
– 0,21 л води на
1 кг сухої
суміші і
перемішують до
однорідної маси
вручну або за
допомогою
дриля з
насадкою.
Готовий
штукатурний
розчин наносять
на поверхню
через 5хв.
після
замішування.
Розрівнюють і
ущільнюють
розчин рухами
знизу вгору.
Після
ущільнення
розчину
глибину
рельєфу
доводять до
потрібного
розміру.
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За допомогою
ручних
5.Створення Терка
інструментів
фактури
пластиков створюється
а
відповідна
фактура.

Контрольні питання :
1 Як класифікуються сухі будівельні суміші за призначенням?
2 З яких будівельних компонентів складаються сухі будівельні суміші?
3 Що таке «метилцелюлоза» і які функції вона виконує в сухих сумішах?
4 Що впливає на якість сухих сумішей під час їх приготування?
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