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 ПЛАН УРОКУ 

 

Тема програми: ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ       

ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ 

  

Тема уроку : ОПОРЯДЖЕННЯ ПОВЕРХОНЬ   

ДЕКОРАТИВНИМИ 

ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНИМИ  

ШТУКАТУРКАМИ 

 

 

Мета уроку:  

навчальна 

  сформувати знання про матеріали і 

технології  опорядження поверхонь 

тонкошаровими декоративними 

плімерцементними покриттями. 

розвиваюча 

  розвивати пізнавальний інтерес до вивчення 

матеріалів і технологій сучасного 

будівництва, вміння пошукової діяльності, 

вміння аналізувати, співставляти, 

порівнювати, узагальнювати, відбирати 

потрібний матеріал, застосовувати його у 

подальшій життєдіяльності. 

 

 



 

виховна 

 виховувати у учнів любов до професії, 

формувати такі якості особистості 

робітника-професіонала, як наполегливість, 

сумлінність, відповідальність, ініціативність,  

комунікативні навички при роботі в 

колективі, парі, малій групі. 

 методична 

   застосувати інтерактивні методи навчання. 

 

Тип уроку:  комбінований. 

Вид уроку:  ділова гра. 

Методи проведення: кооперативне навчання, 

спільний проект.            

Методи організації  навчальної діяльності:  

робота в парах,  групах. 

 

 

Матеріально-технічне забезпечення: 

мультимедійний проектор, екран, 

комп’ютер, презентації, технологічна карта, 

роздатковий матеріал, електронний 

кросворд. 

 

 

 

 



 

ХІД УРОКУ 

 

І. Організаційна частина уроку. (3 хв) 

     Доброго дня, шановні учні та гості!  Ми раді  

вітати вас на нашому  нерадиційному уроці з теми  

«Опорядження поверхонь декоративними 

полімерцементними  штукатурками». Він буде 

декілька незвичайним тому, що для вивчення  

даної теми ми створили дві творчі групи, які 

провели дослідницьку  роботу (виконали домашнє 

завданя) з певної теми, опрацювали матеріал, 

узагальнили   інформацію і сьогодні поділяться 

нею між собою і з нами. 

Команди вітають одна одну.  

  

ІІ Цільова настанова уроку. (2 хв)  

    Мета нашого  уроку – одержати нові знання з 

декоративного опорядження поверхонь сучасними 

матеріалами,  вміти самостійно обрати, 

систематизувати, презентувати їх  для  подальшого 

застосування в своїй діяльності . Методи 

проведення уроку дозволять також  виховувати 

комунікативні навички роботи в колективі. 

 

 

 



 

ІІІ. Актуалізація опорних знань.  (10 хв.)  

Давайте  перевіримо вашу готовність  до 

сприйняття нового матеріалу. 

Запитання до учнів Що називається штукатуркою? 

Відповідь:Штукатурка – це оздоблювальний шар 

на поверхнях, який вирівнює їх, надає певної 

форми чи фактури або спеціальні властивості. 

Тепер виконаємо  деякі  інтерактивні вправи.  

  

 «Асоціативний кущ» (між предметні зв’язки – 

укр. мова)  

    На дошку проектуються об’єкт Smart Art, в 

центрі якого напис  «Штукатурка», а також 

видаються картки- завдання на кожну творчу 

групу. Учням пропонується вписати прийменники, 

які будуть відповідати  на питання «яка?».На 

вправу дається 5 хв. 

Йде жваве обміркування в командах, кожний 

учасник вписує свій варіант відповіді. Потім групи 

обмінюються картками, після порівняння 

повертають власникам і доповнюють свої тим, 

що дізналися у протилежної сторони.Та комада, 

яка зробила менше доповнень,одержує зірку.      

Варіанти відповідей :   звичайна, декоративна, 

спеціальна,  проста, поліпшена, високоякісна, 

вапняна, глиняна, цементна, полімер цементна, 

монолітна , суха. 



 

  

           

 

.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Доповни речення» (міжпредметні зв’язки – 

матеріалознавство).  

На дошку проектуються речення, які треба 

дописати. Видаються картки-завдання.   В 

кожній групі починається справжній «мозковий 

штурм» Через 5 хв. групи по черзі видаютьь 

спільний «продукт». Зірку одержує та група, яка 

правильно доповнить більше речень. 

1. Звичайні штукатурки виконують з 

… розчинів (непофарбованих 

вапяно-гіпсоих, цементно-вапняних, 

цементних) 

2. Декоративні штукатурки виконують 

з …  ( пофарбованих розчинів з 

заповнювачами різної величини.) 

3. Рідке скло, алюмінат натрія, азотно- 

кислий кальцій використовують при 

приготуванні … ( спеціальних 

розчинів). 

4. За якістю виконання штукатурку 

поділяють на … (просту, поліпшену 

та високоякісну). 

5. До основних в’яжучих матеріалів 

належать … ( вапно, глина, цемент, 

гіпс, рідке скло.) 



 

6. Назва штукатурного розчину 

залежить…( від виду в’яжуого, що 

входить  до його складу). 

7. Суха штукатурка це … 

(облицювання поверхні ГКЛ) 

8. Полімерцементні розчини 

підвищують … (експлуатаційні 

якості шукатурок). 

9. До традиційних  декоративних 

штукатурок належать … (кольорова 

вапно-піщана, тразітова, кам’яна, 

рустована. 

 

VІ .  Мотивація навчальної діяльності учнів. 

(3 хв.) 

Професія «штукатур» існує з давніх часів.  І 

може сама назва професії  де-кому здається вже не 

такою привабливою і асоціюється з тяжкою, 

брудною працею. Та будівельні професії вже 

давно набули зовсім інших барв. В життя ввійшла 

велика кількість нових оздоблювальних  

матеріалів.  

Поряд з традиційними з'явилися сучасні 

декоративні штукатурки, нові інструменти, 

механізми, технологій опорядження. 

Впровадження цих технологій  вимагають   

мати вищий кваліфікаційний розряд, вміння 

працювати новими матеріалами. 



 

І ще «вчора» під час ремонту нашого учбового 

закладу ми обходилися в основному звичайними 

розчинами, клейовими сумішами та масляними 

фарбами. Але сьогодні нам цього вже зовсім не 

достатньо. 

Зараз ми опоряджуємо  стіни  сучасними 

декоративними  штукатурами. І вивчення даного 

блоку нам необхідне для нашої подальшої роботи 

під час виробничої практики. 

 

V. Сприйняття та засвоєння учнями 

навчального матеріалу (20 хв.) 

  

Сьогодні декоративне опорядження є 

найпоширенішим видом оздоблення поверхонь. У 

сучасній будівельній галузі технології  

змінюються та удосконалюються неймовірно 

швидко і щоб  адаптуватися  на ринку праці в 

умовах постійно зростаючої конкуренції, треба 

постійно вчитися, вміти самостійно знаходити 

необхідний  для роботи  матеріал. Тому для подачі 

нової теми ми обрали пошуково-дослідницькі 

методи роботи.  

Свої матеріали нам пропонує велика кількість 

фірм-виробників.  

Для досліду та вивчення ми обрали матеріали 

TM Cerеsit компанії «Хенкель Баутехнік» 

(Україна), яка займає лідируюче місце серед 

виробників. Вона в котрий раз одержала звання 

«Лідер року». Її матеріали повністю відповідають 



 

сучасним вимогам до якості. Вони не складні в  

роботі та доступні по цінових показниках. 

 

 Ділова гра «Навчаючись вчу»..( пошуково - 

дослідницька робота)  

Учні заздалегідь розбиті на дві  домашні творчі 

групи: творча група №1 і творча група № 2  

( подальше :ТГ№1, ТГ№2), творчі груп розбиті на 

пари : ТГ№1   розбита на    П-1.1,   П - 1.2,   П-1.3,  

П-1.4.   ТГ№2   розбита  на   П-2.1,   П - 2.2,   П-

2.3,  П-2.4. 

Завдання. 

Дослідити за допомогою каталогів TM Cerеsit та 

мережі інтернет (між предметні зв’язки – 

інформатика ) матеріали:  

ТГ №1 -декоративна полімерцементну штукатурку 

СТ 35; ТГ №2  - декоративна полімерцементну 

штукатурку СТ 137.(Саме ці матеріали потім 

будуть застосовані під час ремонту закладу) 

Причому, кожна пара досліджує і вивчає свій блок. 

(формування вмінь самостійної роботи). 

 

 

 

 

 

 



 

Група Матеріал  

дослідження 

Пара Елемент 

дослідження 

ТГ№1 СТ 35 П-.1.1 Властивості, 

застосування 

П-1.2. Підотовка основи 

П-1.3. Виконання робіт 

П-1.4. Технічні 

характеристики 

ТГ№2 СТ 137 П-2.1. Властивості, 

застосування 

П-2.2. Підотовка основи 

П-2.3. Виконання робіт 

П-2.4. Технічні, 

характеристики 

 

Слабкішим учням видані більш прості завдання. 

(диференційований, індивідуальний підхід до учнів) 

Після проведеної роботи  кожна група  поєднує 

елементи дослідження в спільний матеріал  та 

презентує іншій. Якщо всі блоки досліджені в 

повному обсязі, група одержує зірку. 

 



 

Результи пошуково – дослідницької роботи 

творчих груп. 

Презентація творчої групи № 1 (ТГ№1) 

з теми: «Декоративна полімерцементна 

штукатурка СТ 35» 

 

 

 

  

 

 

L/O/G/O

СТ-35
Штукатурка декоративна 

«Короїд»

Зміст

1 Властивості

2 Галузь застосування

3 Підготовка основи

4 Виконання робіт

Штукатурка декоративна «Короїд»

45 Технічні характеристики

6 Упаковка, зберігання і утилізація

Слайд 1 

Слайд 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 3 

Слайд 5 

Слайд 4 

Слайд 6 



 

 
 

  

Слайд 7 

Слайд 8 

Слайд 9 



 

Презентація творчої групи № 2 (ТГ№2) 

з теми: «Декоративна полімерцементна 

штукатурка СТ 137» 

 

 

VI. Закріплення матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слайд 1 

Слайд 2 

Слайд 3 

Слайд 4 



 

 

  

Слайд 5 

Слайд 6 

Слайд 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Слайд 9 

 

 

 

 

 

Слайд 8 Слайд 8 



 

Для закріплення матеріалу розглянемо метод 

діаграми Ішикави для визначення основної 

причини проблем які виникають при використанні 

декоративної штукатурки. 

Практично в будь-якій сфері життя людина час 

від часу стикається з тим, що на її шляху 

виникають певні перешкоди і проблеми. І щоб 

зрозуміти основні причини виникнення проблем та 

усунути їх дуже зручно вдатися до використання 

розробленого спеціально для цього прийому - 

діаграми Каору Ішикави - професора Токійського 

університету і найбільшого фахівця з управління 

якістю. Ця діаграма також відома під назвами 

«Діаграма аналізу кореневих причин», «Причинно-

наслідкова діаграма» і «Діаграма риб'ячої кістки». 

Як і інші інструменти, діаграма Ісікави вважається 

чудовим засобом візуалізації та організації знань, 

що спрощують розуміння і діагностику проблем і 

процесів. 

 

1. Загальні правила побудови: 

Формулюються проблеми - в голові 

«риб'ячого скелету»,. 

2. Визначаються і наносяться головні причини 

(причини рівня 1), що впливають на 

проблему, - Вони полягають в рамки і 

з'єднуються похилими стрілками. 



 

3. Визначаються і наносяться вторинні 

причини (причини рівня 2), які впливають на 

головні причини і причини рівня 3, які 

впливають на причини рівня 2 

4. При аналізі повинні виявлятися і 

фіксуватися всі фактори. 

5. Причини (фактори) оцінюються і 

ранжуються за значенням, виділяючи 

особливо важливі, які імовірно мають 

найбільший вплив на проблему. Кожен 

учасник має 1 голос. 

6. У діаграму вноситься вся необхідна 

інформація: її назва; формуювання 

проблеми; імена учасників; дата і т. д. 

 



 

 
 

 «Діаграма Ішикави» 

Командам роздають шаблони Діаграми 

Ішикави, з проблемою «Після нанесення 

декоративної штукатурки на поверхню не вдалося 

сформувати фактуру»  

ТГ№1 -   декоративна полімерцементна 

штукатурка СТ 137; 

ТГ№2  - декоративна полімерцементна 

штукатурка СТ 35 

Необхідно побудувати Діаграми Ішикави та 

знайти основну причину методом групового 

прийняття рішення .На вправу 10 хв.  

Зірку одержує група, яка визнчить більше причин.  



 

8.

1. 10.

2.

3. 9.

4.

5.

6.

7.

                    
«Кросворд» 

Командам необхідно розгадати кросворд. 

Відповідь надається випадковому учаснику любої з 

команд, який першим  піднімає руку: 

1.Інструмент для накидання розчину 

2.Інсрумент для формування фактури 

3.Швейцарський … 

4.Ним можна наносити декоративну 

штукатурку 

5.Відома торгова марка будівельних матеріалів 

6.Фактура СТ 35 

7.Матеріал для укріплення основи 

8.Декоративна … 

9.Інструмент для розрівнювання 

10.У СТ 35 короїдна…  

Та група,яка відгадає більше слів одержує зірку. 



 

 

VIІ. Підбиття підсумків уроку.  (5 хв.) 

В кінці уроку зірки підраховуються.  

Повідомлюється  команда -переможець. 

За проведену  дослідницьку роботу команди 

одержують сертифікати .Робота кожного учня 

оцінюється за його активністю і визначається 

членами  команди. Оцінки виставляються до 

журналу. 

 

Рефлексія.  

 

Питання до всіх учнів: 

 А чи сподобався вам урок? 

 А що найбільше вам сподобалось? 

 Що нового дізнались? 

 З якими труднощами зустрілись? 

 

VІIІ.  Домашнє завдання. (2 хв.)  

Опорядження поверхонь декоративною 

полімер цементною штукатуркою СТ 36. 



 

 

 


