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Найбільших досягнень в розвитку будівельних технологій із 

використанням комплектних систем сухого будівництва досяг всесвітньо 

відомий німецький концерн Кнауф, яким на початку 1996 року у місті Києві 

було створено дочірнє підприємство ДФ «Кнауф Маркетинг». За результатами 

роботи цієї компанії по розвитку ринку стало можливим відкриття у 1999 році 

заводу гіпсокартонних листів у Києві. 

До 2006 року обсяги виробництва гіпсокартонного листа задовольняли 

лише 70 % зростаючого попиту на матеріал в Україні, завдяки цьому в 2006 

році в Донецькому регіоні України запрацювало нове підприємство з 

виробництва матеріалів для сухого будівництва – завод Кнауф гіпс Донбас. 

Виробництво на заводах фірми Кнауф обладнано за передовими 

досягненнями науки і техніки, що ґрунтуються на сучасній науково-дослідній 

базі, високоякісній вітчизняній сировині з використанням полімерних добавок 

від провідних світових виробників. Заводи випускають комплектні будівельні 

системи, які не лише відповідають загальноєвропейським стандартам і 

конкурентоспроможні серед подібної продукції інших виробників, а й 

дозволяють виконати точне попереднє планування, координацію технологічних 

процесів у будівництві із застосуванням відповідної продукції, інструментів і 

обладнання. Ці підприємства надали міцний імпульс вітчизняному будівництву. 

Відомо, що значну роль при зведенні будівель відіграє один з кінцевих 

його етапів – опорядження, що складається з найбільш трудомістких 

будівельних процесів із використанням сухих будівельних систем, від яких 

залежить заключна оцінка якості будівельних робіт, художня виразність 

архітектури будівлі та дизайну інтер’єру. Серед них – гіпсокартонні комплектні 

системи Кнауф. Сьогодні, використовуючи номенклатуру будівельних 

матеріалів, виробів й елементів кріплення, що входять до їх складу, можна 

досягти вирішення будь-якого будівельного завдання. 
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Тому випускник, який вміє створювати різні інтер’єри, використовуючи 

технології фірми Кнауф, буде конкурентоспроможним та мобільним на ринку 

праці. 

Тому очікуваними результатами роботи є: 

1. Високий рівень знань технології приклеювання листових матеріалів до стін 

за допомогою монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» 

різними способами  

2. Засвоєння практичні навичок по використанню традиційних і сучасних 

будівельних технологій і матеріалів. 

3. Знання властивостей сучасних будівельних матеріалів, застосування 

технологічних карт на приклеювання листових матеріалів до стін за 

допомогою монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» 

різними способами.  

4. Визначення учнями необхідних матеріалів для виконання конкретних 

виробничих завдань. 

5. Рівень володіння сучасним інструментом та обладнанням.  

6. Володіння навичками техніко-економічного обґрунтування виробничих 

завдань за інноваційними технологіями. 
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1. Характеристика теми 

 

Тема: “Приклеювання листових матеріалів до стін за допомогою 

монтажного клею «Перлфікс» та шпаклівки «Фугенфюлер» різними 

способами" має вагоме значення для підготовки кваліфікованого робітника з 

професії “Монтажник гіпсокартонних конструкцій”. Майбутній фахівець 

повинен мати уяву про свою професію, усвідомлювати її вагомість на 

сьогоднішньому ринку праці, особливо у цей кризовий період, та визначити 

місце професії серед інших.  

Вивчення даної теми розраховано на 24 години згідно з ДСПТО 7129.2 F 

45036-2006(додаток №1.1 стор. 32  ). Професійно-практична підготовка 

робітників з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» за даною 

програмою відповідає вимогам  освітньо-кваліфікаційної характеристики, що 

складена на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників (додаток №1.2 стор.35   ).Вивчаючи й 

осмислюючи цю тему, учень підходить до її розгляду різнобічно : визначає, які 

саме риси характеру людині необхідні для виконання тієї чи іншої роботи , яка 

згодом приведе його до успіху. 

Ця тема не є складною для розуміння та опрацювання, тому що нові 

знання і навички нанизуються на існуючу базу, певний обсяг знань про 

конструкційні рішення та технологію обличкування стін листовим матеріалом 

(суха штукатурка) безкаркасним способом. Технологія улаштування стін 

базується на вивченому матеріалі з приготування розчинових клейових 

сумішей.  

Враховуючі вище сказане тема поділена на чотири уроки виробничого 

навчання (додаток №2 стор.37   ).  

Особливість цієї теми полягає в тому, що усі конструкції стін так або 

інакше мають подібну технологію оздоблення. Це дає змогу учням опановувати 

деякі питання самостійно. 

Приклеювання листових матеріалів до стін за допомогою монтажного 

клею „Перлфікс” – четвертий урок з теми  «Обличкування стін листовим 

матеріалом (суха штукатурка) безкаркасним способом ». 
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На попередньому уроці учні знайомилися з приготуванням розчинових 

клейових сумішей, а саме: 

- Приготування розчинових клейових сумішей клею «Перлфікс». ; 

- Приготування розчинових клейових сумішей «Фугенфюлер». ; 

- Виготовлення маякових смуг. 

Тема нашого уроку є логічним продовженням минулої, яка 

характеризує особливість обличкування стін листовим матеріалом (суха 

штукатурка) безкаркасним способом . На цьому уроці подається 

приклеювання листових матеріалів до стін за допомогою монтажного клею 

„Перлфікс” у порівнянні з показом операцій приклеювання листових 

матеріалів до стін за допомогою  клею „ Фугенфюлер ”  . 

На уроці учні будуть вивчати прийоми виконання робіт: 

- Нанесення клейових сумішей на поверхню ГКП; 

- Приклеювання листових матеріалів до стіни. 

Після вивчення матеріалу цього уроку учні повинні 

Уміти: 

 Користуватися конструктивно-технологічною документацією з  

приклеювання листових матеріалів до стін за допомогою 

монтажного клею „Перлфікс.  

 використовувати матеріали в залежності від виробничого завдання; 

 наносити клейові суміші на поверхню ГКП; 

 виконувати операції з приклеювання листових матеріалів до стін за 

допомогою монтажного клею „Перлфікс"; 

 користуватись довідкою літературою;  

 працювати в колективі; 

 бути відповідальним за виконання поставленого завдання. 

Майстер виробничого навчання повинен довести до відома учнів про 

важливість даної теми, та пояснити, що сьогодні сухі способи опорядження 

передбачають використання гіпсокартонної плити не лише в якості сухої 

штукатурки, але й в реалізації будь-якого архітектурно - конструктивного 

задуму обмеження простору, довести головну ідею щодо використання 

гіпсокартонної плити при створенні інтер’єру громадських і житлових будинків 

не в просто механічному обшиванні поверхні, а в створенні різноманітних 

тонкостінних поверхонь. Засвоєння   даного матеріалу допоможе майбутнім 
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монтажникам гіпсокартонних конструкцій - оволодіти практичними уміннями і 

навичками впровадження гіпсокартонних комплектних систем у будівельне 

виробництво, сприяючи формуванню нового покоління робітників-

будівельників, конкурентноспроможних на ринку праці. 

 При вивченні даної теми у повній мірі реалізуються міжпредметні зв'язки  

з  предметами «Матеріалознавство», «Охорона праці», «Хімія», «Математика», 

«Основи галузевої економіки», «Спеціальна технологія». При проведенні 

вступного інструктажу доцільно використовувати словесні методи навчання 

(розповідь, евристична бесіда, дискусія, фронтальне опитування, створення 

проблемної ситуації );   наочні методи (демонстрація схем, ілюстрацій, макетів, 

муляжів, використання відеоматеріалів); практичні (показ прийомів робіт, 

самостійне виконання робіт, робота в малих групах).    

При вивченні теми майстер виробничого навчання повинен сформувати в 

учнів вміння виконувати роботи самостійно, контролювати якість робіт, 

раціонально обирати методи виконання робіт і застосовувати тільки необхідні 

матеріали і інструменти для виконання індивідуального виробничого завдання. 

Розвивати вміння працювати самостійно і в колективі. 

При вивченні теми майстер виробничого навчання повинен сформувати в 

учнів розуміння відповідальності за суворе дотримання вимог охорони праці, 

технічної дисципліни, правильне виконання прийомів, що сприяють міцності і 

якості опорядження поверхонь гіпсокартонними листами . Потрібно розвивати  

вміння самостійно знаходити потрібну інформацію та застосовувати набуті 

знання у різних виробничих ситуаціях, приймати відповідальні рішення та 

відстоювати свою точку зору. 

Крім того майстер виробничого навчання повинен виховати в  учнів  

культуру праці, дбайливе відношення  до обладнання,   а також почуття 

колективізму та відповідальності за роботу всієї бригади. 

На уроці, сценарій якого пропонується, необхідно створити реальну виробничу 

ситуацію , обговорити її з різних сторін, застосовуючи як традиційні так і 

інноваційні технології , матеріали та інструменти для опорядження поверхонь 

гіпсокартонними листами. 
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        Після показу кількох проектів будинків з використанням різних 

архітектурних форм створених за допомогою ГКЛ (відеоматеріал), треба  

підкреслити,  що сьогодні приділяється велика увага якості виконаних робіт, а 

довговічність є чи не самою важливою проблемою сучасного будівництва. 

Майстер виробничого навчання повинен показати, як від ретельної та якісної 

підготовки матеріалів та  інструментів залежить якість виконаних робіт, 

продуктивність праці. 

        Перед вивченням нового матеріалу майстер виробничого навчання 

перевіряє рівень знань учнів з технології очищення поверхонь від різного виду 

забруднень: знання учнями методів   очищення  поверхні від пилу, бруду, 

видалення часточок основи, що втратили зчеплення з конструкцією, видалення 

розчину та  напливів розчину.  При цьому кожного разу  звертає  увагу на 

дбайливе відношення до інструментів, матеріалів, на вміння контролювати 

якість робіт, розвиваючи логічне мислення учнів . Слід звернути увагу на те, що 

конструкції мають бути стійкими, міцно закріпленими, збудованими в межах 

дозволених відхилень від вертикалі і горизонталі. Майстер виробничого 

навчання  спонукає учнів до самостійного пошуку інформації, вчить її 

обробляти, систематизувати, складати  презентації, створювати проекти та  

захищати їх. Активізувати увагу рекомендую засобом активних форм 

опитування (логічний ланцюжок, кросворд, частково-пошуковим методом 

вирішення проблемної ситуації, мозковий штурм, тощо). Звернути увагу на  

дотримання правил техніки безпеки на кожному етапі уроку, навести приклади, 

як порушення техніки безпеки приводить до травматизму. На уроці учні 

повинні самостійно оцінювати рівень своїх знань та вмінь, шляхом аналізу і 

порівняння знаходити власні рішення, майстер спонукає учнів до творчого 

пошуку . 

     Закінчити урок потрібно аналізом типових помилок, а також потрібно 

відзначити  кращі результати роботи учнів на уроці.  
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2. Методичні рекомендації  

проведення уроку з виробничого навчання 

Урок «Приклеювання листових матеріалів до стін за допомогою 

монтажного клею «Перлфікс» та шпаклівки «Фугенфюлер» різними 

способами» з предмету «Виробниче навчання (3 розряд)» проводитися під час 

вивчення теми № 1.4 «Обличкування стін листовим матеріалом (суха 

штукатурка) безкаркасним способом».  

До початку уроку виробничого навчання, майстер повинен підготувати 

комплексно-методичне забезпечення уроку виробничого навчання(Додаток 6 

стор. 42), проаналізувати рівень навчальних досягнень учнів і їх професійних 

здібностей, спираючись на отримані результати обирає раціональні форми і 

методи роботи в групі.  

Мотивація навчальної діяльності повинна відбуватися з застосуванням методів 

евристичної бесіди і показу відеоматеріалу. Учні повинні зрозуміти важливість 

цієї теми для формування їх професійних здібностей.  

Майстер доводить до відома учнів важливість даної теми, показавши 

явища, що викликають необхідність ретельного дотримання технології при 

приклеюванні листових матеріалів до стін за допомогою монтажного клею 

«Перлфікс» та шпаклівки «Фугенфюллер» різними способами (наприклад, якщо 

не поґрунтована поверхня ґрунтовкою, як наслідок - не міцне приклеювання 

ГКП і відшарування ГКП від основи. Адже якість приклеювання ГКП до 

поверхні залежить від якості підготовки поверхонь, приготування суміші, 

дотримання технологічної послідовності при виконанні робіт та інших 

факторів. На початку уроку необхідно привітатися з учнями і перевірити їх 

готовність до уроку виробничого навчання, всі повинні бути у спецодязі, 

окуляри для роботи з ріжучими інструментами. Учні повинні розуміти всю 

відповідальність за життебезпеку і свого життя і життя своїх товаришів, якщо 

майстер буде неуважно відноситися до кожного етапу навчання і учні стануть 

не зібраними, будуть порушувати порядок денний у майстерні. Учні 

розташовуються в майстерні для прослухування вступного інструктажу. 

Майстер чітко повідомляє учням тему і мету заняття, мотивує їх навчальну 



 11 

діяльність, доводить до відома учнів що вони будуть вміти і знати по 

закінченню заняття. Обирати методи і засоби навчання дуже відповідальний 

процес який вимагає від майстра практичного і педагогічного досвіду.  

Майстер на початку навчального уроку проводить аналіз навчальних 

здібностей учнів. При аналізі виявляє, якими методами і засобами він буде 

керувати для найбільш ефективного навчання учнів різних груп. У групах де 

основна частина учнів свідомо обрали професію і бажають отримати 

максимальні знання і навички майстер може застосувати традиційну форму 

уроку виробничого навчання. 

При традиційній формі необхідно показати операції приклеювання листових 

матеріалів до стін за допомогою монтажного клею «Перлфікс» та шпаклівки 

«Фугенфюллер» різними способами. 

Розповісти, як від їх сумлінної праці залежить якість, продуктивність 

праці (привести приклади), показати натуральні зразки ГКП та сухих сумішей, 

організувати виставку традиційних і сучасних матеріалів для приклеювання 

листових матеріалів до стін за допомогою монтажного клею «Перлфікс» та 

шпаклівки «Фугенфюллер» різними способами.  

Після показу інструмента, майстер демонструє, як необхідно робити цим 

інструментом, розбивати на окремі захватки стіну, встановлювати ГКП на 

розчин та заповнювати шви, при цьому кожен показ коментується звертаючи 

увагу на дбайливе відношення та правильний догляд за інструментом. Закінчив 

показ, майстер викликає декілька учнів для повторення прийомів з 

приклеювання листових матеріалів до стін за допомогою монтажного клею 

«Перлфікс» та шпаклівки «Фугенфюллер» різними способами. Під час вправ 

майстер слідкує, щоб всі учнів виконували роботи в необхідній послідовності, 

дотримували технологічні перерви між операціями. Закінчує урок аналізом 

типових помилок, відзначає кращі результати. При пояснюванні матеріалу слід 

використовувати натуральні зразки інструкційно-технологічні картки, каталоги, 

макети. 

При вивченні даної тими у повній мірі реалізуються між предметні зв'язки 

з предметами «Технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій», 
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«Матеріалознавство», «Будівельне креслення», «Охорона праці», «Хімія», 

«Математика», «Біологія та основи екології». Доцільно використовувати 

словесні методи навчання (розповідь, евристична бесіда, дискусія, ділова або 

рольова гра, фронтальне опитування, створення проблемної ситуації); наочні 

методи (демонстрація схем ілюстрацій, макетів, муляжів, використання відео 

матеріалів); практичні (написання рефератів, робота з додатковою літературою, 

складання технологічних карт, виконання творчих завдань, відпрацювання 

практичних навичок). 

При вивченні теми майстер виробничого навчання повинний сформувати 

в учнів розуміння відповідальності за суворе дотримання вимог охорони праці, 

технологічної дисципліни, правильне виконання прийомів, що сприяють 

міцності і якості облицювання ГКП.  

Потрібно розвивати вміння самостійно виконувати різноманітні 

виробничі завдання та застосовувати набуті знання і навички у різних 

виробничих ситуаціях, приймати відповідальні рішення та відстоювати свою 

точку зору. 

Крім того, майстер виробничого навчання повинний виховувати у учнів 

культуру праці, дбайливе відношення до інструменту і матеріалу, а також 

почуття колективізму та відповідальності за роботу всієї бригади. 

Якщо при аналізі навчальних здібностей виявлено, що учні групи мають 

різні рівні навчальних здібностей - традиційну форму уроку застосовувати 

неможна: вона буті не ефективна. 

Якщо при аналізі навчальних здібностей виявлено, що учні групи мають 

середній або високий рівень навчальних здібностей - традиційна форма уроку 

буде доцільна і ефективна. 

На уроці, сценарій якого пропонується, необхідно створити реальну 

виробничу ситуацію (наприклад, ви виконали роботу, а вже через рік замовник 

пожалівся що гіпсокартонні плити відшарувалася від поверхні, в чому 

причина?), обговорити її з різних боків, застосовуючи як традиційні так і 

інноваційні технології, матеріали та інструменти для влаштування покриття з 

ГКП. 
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Далі майстер підводить учнів до наукової організації праці і пропонує 

відпрацювання робіт у малій групі: учням пропонується виконання прийомів 

робіт з різними показниками відхилення поверхонь від вертикалі (5мм, 

10мм,20мм,30мм), розвиває вміння приймати рішення, спостерігає за учнями і 

корегує їх організаторські здібності (пропонує розподілити обов’язки в бригаді, 

підготувати повідомлення, проконтролювати якість робіт товаришів тощо), 

майстер підкреслює, що сьогодні приділяється велика увага якості виконаних 

робіт, а довговічність є чи не самою важливою проблемою сучасного 

будівництва. Майстер виробничого навчання повинний показати, як від 

ретельної та якісної підготовки основи та інструментів залежить якість 

виконаних робіт, продуктивність праці, кінцева вартість покриття ГКП. 

Перед самостійним виконанням робіт учнями, майстер перевіряє рівень 

знань учнів з технології розмічування ГКП, нанесення клею на ГКП, 

вирівнювання ГКП на стіні, заповнення швів шпаклівкою з армуючою стрічкою 

і без неї, перевірці якості виконаних робіт. Крім цього майстер перевіряє рівень 

засвоєння знань з предмету «Матеріалознавство», а саме види штукатурних 

сумішей, види ГКП, види ґрунтовок, з предмету «Технологія монтаж 

гіпсокартонних конструкцій» вміння учнів застосовувати отримані знання в 

різних виробничих ситуаціях, з предмету «Математика» - вміння виконувати 

розрахунки кількості ГКП, сумішей для виконання робіт, з предмету «Хімія» - 

процеси, які відбуваються в період затвердіння розчинів, з предмету «Біологія 

та основи екології» - охорона довкілля. При цьому кожного разу звертає увагу 

на дбайливе відношення до інструментів, матеріалів, на вміння контролювати 

якість робіт, розвиваючи логічне мислення учнів. Звертає увагу на те, що 

товщина прошарку повинна відповідати технічним вимогам, шви між ГКП - 

повинні бути прямолінійними. Майстер виробничого навчання спонукає учнів 

до самостійного розв'язання виробничих завдань, вчить їх працювати 

самостійно і у бригаді, приймати рішення щодо вибору конструктивних рішень, 

вміння контролювати якість робіт, під час виконання завдань, після їх 

виконання, а також контролювати роботи які виконують його товариші. На 

уроці учні мають право користуватися технологічними картами (Додаток 9 
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стор. 57). Для учнів з низькими навчальними здібностями додатково 

розробляються пам'ятки (Додаток 11, стор.70), для учнів з середніми 

навчальними здібностями додатково розробляються інструкційні карти 

(Додаток 12 стор. 73), учні з високими навчальними здібностями самостійно 

виконують роботи , грають роль бригадирів і контролерів ОТК користуючись 

критеріями оцінювання  допомагають майстру і товаришам. (Додаток 10, стор. 

68). Закінчити урок потрібно аналізом типових помилок, а також потрібно 

відзначити кращі результати роботи учнів на уроці виробничого навчання. 
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Сценарій уроку 

(з використанням інтерактивних методів навчання) 

 

Тема уроку: 

 «Приклеювання листових матеріалів до стін за допомогою монтажного 

клею „Перлфікс” та шпаклівки "Фугенфюллер" різними способами» 

 

Мета уроку:  

 ознайомити учнів з сучасними матеріалами для приклеювання 

листових матеріалів до стін за допомогою монтажного клею 

„Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» різними способами:, їх 

технічними характеристиками та технологіями застосування; 

повторити та систематизувати знання учнів, підготувати учнів до 

самостійного виконання завдання; 

 формувати вміння правильно організовувати робоче місце, вчити 

раціонально використовувати робочий час та будівельні матеріали, 

самостійно знаходити рішення та застосовувати знання на практиці у 

різних виробничих ситуаціях; розвивати логічне мислення та творчі 

здібності учнів; 

 виховувати почуття відповідальності за якість своєї роботи, 

виховувати культуру праці, дбайливе ставлення до інструменту, 

обладнання, до суворого дотримання вимог охорони праці, формувати 

вміння працювати у колективі. 

Дидактичне забезпечення уроку: макети приклеєних листових матеріалів до 

стін за допомогою монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» 

різними способами:, зразки матеріалів для виконання приклеювання листових 

матеріалів до стін за допомогою монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки 

«Фугенфюллер» різними способами:, слайди презентації уроку, навчальний 

фільм, картки-завдання до самостійної роботи, технологічні карти. 

Тип уроку: формування професійних умінь та навичок. 

Методи навчання, що використовуються на уроці: 



 16 

 словесні (фронтальне  опитування, бесіда, розповідь); 

 наочні (слайди презентації, макети, фрагменти навчального фільму); 

 практичні (самостійна робота під час уроку, відпрацювання прийомів 

виконання робіт з приклеювання листових матеріалів до стін за 

допомогою монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» 

різними способами). 

Випереджувальні завдання до уроку: дати завдання учням в групі 

підготувати доповнення по темі «Приклеювання листових матеріалів до стін за 

допомогою монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» 

різними способами», «Види шпаклівок» у вигляді коротких повідомлень з 

метою поглиблення навичок з застосування сучасних і традиційних матеріалів. 

Підготувати трьох учнів для самостійної демонстрації прийомів робіт при 

роботі в бригаді. Дати завдання підготувати до наступного уроку стіннівку 

«Історія виробництва та застосування гіпсокартону», а майстер організує 

відвідування регіонального центру «Кнауф». 

Матеріально – технічне оснащення уроку : 

Приклеювання листових матеріалів до стін за допомогою монтажного 

клею „Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» різними способами: 

виконують з допомогою нормокомплекту, в який входять ручні 

інструменти, контрольно-вимірні інструменти й прибори, а також інвентар.  

В набір ручних інструментів включають:  

  Ручки для перенесення ГКП  

  Ніж для різки ГКП;  

 Відбійний шнур;  

 Різак зубчастий вузький;  

 Різак широкий;  

 Затирка ручна;  

 Шліфувальний наждаковий папір;  

 Рубанок для обрізки кромок ГКП; 

 Запасні леза для рубанка; 

 Пила для розрізування ГКП; 
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 Фреза для круглих отворів 60, 67 і 74 см; 

 Рашпіль для шліфування; 

 Запасний рашпіль; 

 Шпатель-викрутка 15 см; 

 Шпатель 30 см. 

В набір контрольно-вимірних інструментів входять:  

 Складений метр із поділками;  

 Рівень 2 м;  

 Рівень 0,5 м;  

В інвентар і пристосування для приклеювання листових матеріалів до стін 

за допомогою монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки 

«Фугенфюллер» різними способами;  

 Корито для шпаклювальної суміші; 

 Міксерна насадка до електродриля; 

 Стелаж для розміщення пакетів із сухими сумішами розміром  

(4,5 х 1,6 х 0,6); 

 Складні металеві сходи; 

 Стіл для нанесення на поверхню ГКП клею; 

 Столи для різки та оброблення ГКП;  

 Столи для розкладки будівельних інструментів. 

Інструменти повинні бути в чистоті й порядку; після закінчення 

роботи їх відчищають деколи промивають водою й витирають насухо.  

Технічне оснащення:  

 комп'ютер; 

 мультимедійний проектор; 

 екран. 

Вид уроку 

1. Перегляд презентації з подальшим застосуванням елементів інтерактивного 

навчання на етапі повторення, вивчення і закріплення отриманих знань і 

навичок. 

2. Практичні вправи учнів. 
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Хід уроку 

 

I. Організаційна частина (слайд №1) – 5 хв. 

1.1. Перевірка учнів за списком. 

1.2. Перевірка наявності спецодягу. 

II. Вступний інструктаж – 45 хв. 

1. Повідомлення теми і мети уроку. 

Тема уроку (слайд №2) 

«Показ операцій приклеювання листових матеріалів до стін за допомогою 

монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» різними 

способами» 

Мета уроку: (слайд №3) 

- формування в учнів навичок приклеювання листових матеріалів до стін 

за допомогою монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» 

різними способами. 

2. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

Майстер виробничого навчання: Сьогодні ми починаємо наш урок з 

перегляду фрагмента навчального фільму. При перегляді фільму зверніть увагу 

на якість виконаних робіт по монтажу стіни, фактуру поверхні стіни, 

примикання стіни до стелі, тобто співвідношення розмірів і форм стіни і різних 

елементів конструкції стіни. Нарешті зверніть увагу на підсвічування стіни.  

(слайд №4) 

Як наслідок сьогоднішнього уроку ви будете знати: 

1. Різновиди поверхонь що підлягають приклеювання листових матеріалів 

до стін за допомогою монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки 

«Фугенфюллер» різними способами. 

2. Технологічну послідовність приклеювання листових матеріалів до стін 

за допомогою монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» 

різними способами. 

3. Вимоги безпеки праці під час роботи 

- вміти:  
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1. Правильно організовувати робоче місце лицювальника для безпечної роботи 

2. Розкладати ГКП з урахуванням кількості цілих і добірних плиток 

3. Готувати ГКП до оздоблення 

4. Встановлювати смуги з ГКП  

5. Нанести клей на ГКП 

6. Встановити маякові смуги 

7. Наклеїти ГКП на поверхню стіни; 

8. Вирівняти ГКП на стіні; 

9. Перевірити якість роботи. 

 

3. Перевірка отриманих знань на уроці теоретичного навчання за допомогою 

фронтального опитування, вирішення проблемних питань, різнорівневих 

завдань. 

Активізація пізнавальної діяльності учнів 

Майстер виробничого навчання: Ви гарно працювали на минулому уроці 

виробничого навчання, тому я вважаю, що сьогодні ви також покажете свої 

міцні знання і навички. Оцінювання буде відбуватися за накопичувальною 

системою, за правильну відповідь ви отримуєте бали, за помилку будете їх 

губити. Бали заносимо в оцінювальний лист самостійно, я вам довіряю, та 

вважаю, що самостійність і чесність це найкращі риси людини (додаток 7 стор. 

43) 

 

Завдання № 1 «Проблема, яку потрібно вирішити» 

 Проблемна ситуація «Ви виконали роботу, замовник поскаржився що 

ГКП відшарувалася від поверхні, в чому причина?» 

 Зверніть увагу на екран (слайд №5) 

 За 2 хвилини ви даєте відповідь, чому відшарувалася ГКП від основи. 

(першому учню, який правильно відповів, слід поставити 2 бали) 

Завдання № 2 «Виключи зайвий інструмент» - 2 хвилини.  

Оцінюється в 1 бал. 

(слайд 6, додаток 4 стор.40) 
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Будьте уважні і поміркуйте.  

Пам’ятайте, всі технологічні операції, які робітник з професії 

«Монтажник гіпсокартонних конструкцій третього розряду» повинен виконати, 

приклеювання листових матеріалів до стін за допомогою монтажного клею 

„Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» різними способами. 

Завдання № 3 «Ти майстер» - 2 хвилини.  

Оцінюється в 3 бали (слайд 6-8, додаток 5 стор.41)  

Якщо ви не знаєте відповідь, я можу дати підказку в обмін на 0,5 бали 

 

Кросворд № 1 «Ти майстер» -1 бал 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

           

Універсальний матеріал для приклеювання листових матеріалів до стін при 

нерівності стіни до 20 мм 

 

Кросворд № 2 «Ти майстер» - 1 бал 

 

 

 

Інструмент для точного розрізання ГКП 

 

 

Кросворд № 3 «Ти майстер» - 1 бал 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

        

Універсальний матеріал для приклеювання маякових смуг до стін при 

нерівності стіни більше 20 мм 

Завдання № 4 «Хто найрозумніший» - 5 хвилин.  

Оцінюється в 3 бали (слайд № 9-13)  

Вам потрібно обрати категорію. Під чарівною картинкою сховане  

питання з цієї області. Поміркуйте які знання у вас самі міцні і обирайте. При 

помилковій відповіді я відніму у вас 3 бали, при правильній дам 3 бали. 

1.  2.  3.  4.  
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Завдання № 5 «Технологія підготовки листів» - 2 хвилини.  

Оцінюється в 1 бали (слайд № 14.додаток №3 стор 38-39)  

Як ви вважаєте, в якому порядку повинне відбуватися процес 

підготовки листів до обличкування? 

Поясніть, чому ви прийшли до такого висновку. 

 

Завдання № 6 «Хто найкмітливіший?» - 5 хвилини.  

За 5 хвилин учні повинні дати відповіді на 20 питань. 

Максимальна кількість балів 10 
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Фронтальне опитування 

Оцінюється в 0,5 бали  

Питання №1 

Назвіть середню норму витрати клеїв «Перлфікс» на 1 м2 

Питання №2 

Як називається ґрунтовка, якою заздалегідь слід обробити цементобетонні 

стіни? 

Питання №3 

Ґрунтовку "Ґрундерміттель" випускають у відрах місткістю: 

Питання №4 

Якою місткістю випускають у відрах ґрунтовку "Тіфенґрунд"? 

Питання №5 

Який термін зберігання ґрунтовки "Тіфенґрунд"?  

Питання №6 

ГКП слід розкроювати так, щоб зазор між ГКП, і підлогою складав не менше…  

Питання №7 

Зазор між ГКП і поверхнею стелі повинен бути не менше… 

Питання №8 

Чи можна застосовувати будівельний гіпсокартон в приміщеннях з вологістю 

вище за 60%? 

Питання №9 

Скільки необхідно води для приготування 30 кг монтажного клею "Перлфікс" ? 

Питання №10 

Який час роботи з клеєм «Перлфікс» з моменту засипки суміші у воду? 

Питання №11 

Для зменшення всмоктуючої здатності стіни, побудованої з пористого 

гігроскопічного матеріалу, необхідно обробити ґрунтовкою: 

Питання №12 

У якому посуді замішують монтажний клей «Перлфікс»? 

Питання №13 
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Які поверхні не можуть використовуватися як основи для облицьовування 

сухою штукатуркою? 

Питання №14 

Особливо сильно адсорбуючі стіни: 

Питання №15 

Назвіть тепло - ізоляційні матеріали з пінопластів: 

Питання №16 

Гіпсові комбіновані панелі кріпляться до поверхні стін за допомогою клейових 

сумішей:  

Питання №17 

З яких рослинних волокон можуть складатися волокнисті ізоляційні матеріали? 

Питання №18 

З яких мінеральних волокон можуть складатися волокнисті ізоляційні 

матеріали? 

Питання №19 

Волокнисті ізоляційні матеріали в конструкції стін перегородок, облицьовувань 

можуть випробовувати різні силові дії. Які зусилля в них можуть виникати? 

Питання №20 

Гіпсові комбіновані панелі, що випускаються підприємствами Кнауф, мають 

довжину… 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/45/185/45185870_1227605291_student.jpg
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Перевірочна карта майстра виробничого навчання 

№ 

питан

ня 

Питання для фронтального 

опитування 
Правильна відповідь 

Прізвище, 

ініціали 

учня, 

що дав 

першим 

правильну 

відповідь 

1.  Назвіть середню норму 

витрати клеїв «Перлфікс» на 

1 м
2
  

5 - 6 кг розчину на 1 м² 

 

 

2.  Як називається ґрунтовка, 

якою заздалегідь слід 

обробити цементобетонні 

стіни? 

"Бетоконтакт" 

 

 

3.  Ґрунтовку "Ґрундерміттель" 

випускають у відрах 

місткістю:  

15 кг 

 

 

4.  Якою місткістю випускають у 

відрах ґрунтовку 

"Тіфенґрунд"? 

5 л 

 

 

5.  Який термін зберігання 

ґрунтовки "Тіфенґрунд"?  

1 рік 

 

 

6.  ГКП слід розкроювати так, 

щоб зазор між ГКП, і 

підлогою складав не менше…  

10-20 мм 

 

 

7.  Зазор між ГКП і поверхнею 

стелі повинен бути не 

менше… 

10-20 мм 

 

 

8.  Чи можна застосовувати 

будівельний гіпсокартон в 

приміщеннях з вологістю 

вище за 60%? 

так  

9.  Скільки необхідно води для 

приготування 30 кг 

монтажного клею "Перлфікс" 

? 

на мішок 30 кг 12 л води 

 

 

10.  Який час роботи з клеєм 

«Перлфікс» з моменту 

засипки суміші у воду? 

- 30 хвилин 

 

 

11.  Якою ґрунтовкою слід 

обробляти стіни, побудованої 

з пористого гігроскопічного 

матеріалу для зменшення 

всмоктуючої здатності? 

- Ґрундерміттель 

- Тіфенгрунд 

 

 

12.  У якому посуді замішують 

монтажний клей «Перлфікс»? 

- гумовою;  

- пластиковою; 

- чистою. 
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№ 

питан

ня 

Питання для фронтального 

опитування 
Правильна відповідь 

Прізвище, 

ініціали 

учня, 

що дав 

першим 

правильну 

відповідь 

13.  Які поверхні не можуть 

використовуватися як основи 

для облицьовування сухою 

штукатуркою? 

 

- забарвлена;  

- фанерована керамічною 

плиткою;  

- обштукатурена; 

- волога бетонна стіна. 

 

14.  Особливо сильно адсорбуючі 

стіни: 

 

- цеглина;  

- шлакоблоки;  

- арболит;  

- керамзитобетон; 

- вапняк-черепашник. 

 

15.  Назвіть тепло - ізоляційні 

матеріали з пінопластів: 

 

- пінопласт пінополістирол;  

- пенополиуретан;  

- пенополивинилхлорид. 

 

16.  Гіпсові комбіновані панелі 

кріпляться до поверхні стін за 

допомогою клейових 

сумішей:  

- Кнауф “Перлфікс”  

- Кнауф “Фуген” 

 

 

17.  З яких рослинних волокон 

можуть складатися 

волокнисті ізоляційні 

матеріали? 

- з кокосових;  

- з торф'яних;  

- з деревинних 

 

 

18.  З яких мінеральних волокон 

можуть складатися 

волокнисті ізоляційні 

матеріали? 

- скловата;  

- базальтове волокно 

- шлаковата 

 

 

19.  Волокнисті ізоляційні 

матеріали в конструкції стін 

перегородок, облицьовувань 

можуть випробовувати різні 

силові дії. Які зусилля в них 

можуть виникати? 

- що стискають; 

- дотичні; 

 - що зрізають 

 

 

20.  Гіпсові комбіновані панелі, 

що випускаються 

підприємствами Кнауф, 

мають довжину… 

- 2500 мм; 

- 2700 мм; 

- 3000 мм; 
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4. Аналіз відповідей учнів заносити в карту контролю. 

5. Повідомлення нової навчальної інформації. 

 Майстер виробничого навчання пояснює новий матеріал з показом 

прийомів робіт. 

- підготовка поверхні для приклеювання ГКП;. 

- ґрунтування поверхні стіни для зменшення всмоктувальної здатності 

поверхні ; 

- підготовка ГКП для наклеювання на стіни;  

- приготування сухих сумішей;  

- влаштування маячних рядів при нерівності стіни більше 20 мм; 

- нанесення клею на ГКП;  

- приклеювання ГКП до поверхні стіни; 

- перевірка якості робіт. 

 

 

 

 

 

III. Поточний інструктаж – 4 години. 

 

1. Видача завдань учням для самостійної роботи;. 

 Організовувати робоче місце монтажника ГКП для безпечної роботи; 

 Підготувати основу під улаштування ГКП (6 м
2
); 

 Дотримуватися вимог безпеки праці під час виконання роботи; 

 Встановити маячні смуги з ГКП завширшки 10 см;  

 Приготувати суміші; 
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  Наклеїти ГКП розміром 1200Х2500 мм;  

 Вирівнювання ГКП на стіні. 

 

2. Розташування учнів по робочих місцях . 

3. Перевірка організації робочих місць учнів. 

4. Цільові обходи майстром робочих місць учнів з метою правильності 

виконання прийомів  

4.1 Контроль майстром виробничого навчання вміння учнів здійснювати 

самоконтроль своєї роботи і своєчасно виправляти дефекти. 

4.2 Корегування роботи учнів, рекомендації і попередження виникнення 

дефектів при виконанні завдань учнями. 

4.3. Контроль вміння обирати правильні прийомів виконаних робіт. 

4.4. Контроль і перевірка якості за допомогою вимірювальних 

інструментів. 

4.5 Дотримання безпечних умов праці. 

 

IV. Заключний інструктаж – 15 хв. 

1. Аналіз виконаних завдань учнів. 

2. Аналіз помилок і способи їх усунення. 

3. Оцінювання робіт учнів. (додаток №11 стор.) 

4. Відзначити кращу роботу. 

5. Прибирання робочих місць та інструменту. 
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План уроку 

(з використанням традиційних форм навчання) 

 

Тема уроку: «Приклеювання листових матеріалів до стін за допомогою 

монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки "Фугенфюллер" різними 

способами» 

Мета уроку:  

 ознайомити учнів з сучасними матеріалами для приклеювання 

листових матеріалів до стін за допомогою монтажного клею 

„Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» різними способами:, їх 

технічними характеристиками та технологіями застосування; 

повторити та систематизувати знання учнів, підготувати учнів до 

самостійного виконання завдання; 

 формувати вміння правильно організовувати робоче місце, вчити 

раціонально використовувати робочий час та будівельні матеріали, 

самостійно знаходити рішення та застосовувати знання на практиці у 

різних виробничих ситуаціях; розвивати логічне мислення та творчі 

здібності учнів; 

 виховувати почуття відповідальності за якість своєї роботи, 

виховувати культуру праці, дбайливе ставлення до інструменту, 

обладнання, до суворого дотримання вимог охорони праці, формувати 

вміння працювати у колективі. 

Дидактичне забезпечення уроку: макети приклеєних листових матеріалів до 

стін за допомогою монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» 

різними способами:, зразки матеріалів для виконання приклеювання листових 

матеріалів до стін за допомогою монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки 

«Фугенфюллер» різними способами:, слайди презентації уроку, навчальний 

фільм, картки-завдання до самостійної роботи, технологічні карти. 

Тип уроку: формування професійних умінь та навичок. 

Методи навчання, що використовуються на уроці: 

 словесні (фронтальне усне опитування, бесіда, розповідь); 
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 наочні (макети); 

 практичні (самостійна робота під час уроку, відпрацювання прийомів 

виконання робіт з приклеювання листових матеріалів до стін за допомогою 

монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» різними 

способами). 

Хід уроку 

1. Організаційна частина: 8°° - 8
05

 

1) перевірка присутності на занятті учнів; 

2) наявність в учнів спецодягу; 

3) вказівки учням щодо усунення помічених недоліків. 

2. Вступний інструктаж: 8
05

 - 8
40

 

1) повідомлення теми і мети уроку; 

2) актуалізація опорних знань з теми; 

- повідомлення учнів , щодо історії виникнення гіпсокартону 

- повідомлення учнів , щодо фірм виробників гіпсокартону 

- повідомлення учнів , щодо технології застосування гіпсокартону 

3) особливості організації робочого місця; 

4) показ зразків робіт; 

5) показ обладнання для виконання операцій приклеювання листових 

матеріалів до стін за допомогою монтажного клею «Перлфікс».  

6) Показ матеріалів для виконання операцій приклеювання листових 

матеріалів до стін за допомогою монтажного клею «Перлфікс» та шпаклівки 

«Фугенфюлер» різними способами  

7) підготовка поверхні стіни до приклеювання листових матеріалів до 

стін за допомогою монтажного клею «Перлфікс» та шпаклівки «Фугенфюлер» 

різними способами  

8) дефекти, помилки, способи їх усунення; 

9) пробне виконання вправ; 

10) закріплення матеріалу вступного інструктажу; 

11) видача завдання. 

3. Вправи, самостійні роботи та поточний інструктаж: 8
40

 - 13
30 
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1) підготовка робочого місця; 

2) підготовка обладнання та матеріалів до виконання операцій приклеювання 

листових матеріалів до стін за допомогою монтажного клею «Перлфікс» та 

шпаклівки «Фугенфюлер» різними способами  

3) виконання операцій приклеювання листових матеріалів до стін за 

допомогою монтажного клею «Перлфікс» та шпаклівки «Фугенфюлер» різними 

способами.  

Цільові обходи: 

1) перевірити, як розпочато роботу; 

2) перевірити організацію робочого місця; 

3) послідовність і вірність виконуваних прийомів і операцій при роботі: 

4) перевірка виконання учнями правил охорони праці; 

5) Індивідуальний показ і виправлення помилок в учнів, якщо вони виникають; 

6) поради, вказівки учням; 

7) забезпечення своєчасної допомоги учням; 

8) контроль якості виконаної роботи.. 

 

4. Заключний інструктаж: 13
30

 - 14°° 

1. Аналіз роботи учнів на уроці: 

> повідомлення учням про досягнення мети; 

> показ кращих зразків робіт; 

> припущені помилки, їх усунення, причини виникнення. 

 

2. Повідомлення оцінок та їх аргументація. 

3. Видача домашнього завдання. 

Підручник О.Ю. Старченко, Д.В. Гулін «Технології сухого будівництва», 

стор. 125-131.  

4. Прибирання своїх робочих місць та інструментів. 
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Додаток №1 

Витяг з ДС ПТО 7129.2 F45036-2006  

«Монтажник гіпсокартонних конструкцій» 

Додаток 1.1 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з професійно-практичної підготовки 3 розряду 

№ 

з/п 
РОЗДІЛ, ТЕМА 

Кількість  

годин 

 І. Виробниче навчання 180 

1.1. Вступне заняття 6 

1.2. Екскурсія на виробництво  6 

1.3. 
Підготовка поверхонь та гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) 

виробів до використання 
24 

1.4. 
Обличкування стін листовим матеріалом (суха штукатурка) 

безкаркасним способом 
24 

1.5. Монтаж простих каркасів гіпсокартонних систем 30 

1.6. Кріплення гіпсокартоних (гіпсоволокнистих) плит до каркаса 6 

1.7. 
Обличкування стін гіпсокартонними (гіпсоволокнистими) 

плитами каркасним способом 
36 

1.8. Влаштування підшивних стель 18 

1.9. 
Обробка швів, шпаклювання поверхонь гіпсокартонних 

(гіпсоволокнистих) обшивок 
24 

1.10. Ремонт гіпсокартонних обшивок 6 

 ІІ. Виробнича практика 238 

2.1. 
Ознайомлення з об’єктом, інструктаж з охорони праці та 

пожежної безпеки на будівельному майданчику 
7 

2.2. 
Виконання робіт за спеціальністю складністю 3-го розряду на 

будівельному об’єкті 
231 

 Пробна кваліфікаційна робота  

 Всього годин: 418 
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Виробниче навчання 

І. Навчання в майстернях 

Тема 4. Обличкування стін листовим матеріалом (суха штукатурка) 

безкаркасним способом 

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і вимог безпеки 

праці. Ознайомлення з робочим інструментом монтажника гіпсокартонних 

конструкцій. Ознайомлення з виконанням виробничих процесів згідно 

інструкційно-технологічних карт. Вимоги до електричних інструментів; 

демонстрація безпечного користування ними. 

Вправи  

Підготовка основ під улаштування сухої штукатурки: очищення, зволоження, 

ґрунтування. Розкроювання листів за допомогою лінійки, метра, металевого 

трикутника і різання ГКП на столі з рівною поверхнею ножем для різки ГКП 

або за допомогою спеціальних пристосувань–різака малого або різака великого. 

Приготування розчинових клейових сумішей на основі сухих. Показ операцій 

приклеювання листових матеріалів до стін за допомогою монтажного клею 

„Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» різними способами. 

Установлення плит із мінеральної вати з перев’язуванням швів, 

приклеювання їх на клею до рівної основи, нанесення клею шпателем купками 

по ізоляції через 30–35 см, піднімання плит, установлення їх на підкладки, 

укладені під стінку, притискування плит до стіни, вирівнювання за допомогою 

виска або рівня; видалення підкладок після тужавіння клею.  

Поопераційний контроль якості обшивок за допомогою контрольно-

вимірювальних приладів. 

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт: 

1) улаштування помостів, риштувань; 

2) транспортування, подача матеріалів на робоче місце; 

3) улаштування нескладної гіпсокартонної перегородки (з використанням 

мінераловатних виробів) певного розміру з дверним та віконним отворами на 

дерев’яному каркасі; 
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4) улаштування нескладної гіпсокартонної перегородки (з використанням 

мінераловатних виробів) певного розміру з дверним та віконним отворами на 

металевому каркасі; 

5)  улаштування обличкування стіни певного розміру гіпсокартонними 

плитами (сухої штукатурки) за безкаркасним способом; 

6) улаштування обличкування стіни певного розміру гіпсокартонними 

плитами (сухої штукатурки) за каркасним способом; 

7)   улаштування безкаркасної підшивної стелі певного розміру; 

8)  улаштування каркасної підшивної стелі певного розміру. 
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Додаток 1.2 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

ДЗО Центр професійно-технічної освіти №2 м. Харкова 

1. Професія – Монтажник гіпсокартонних конструкцій 

2. Код – 7129.2 

3. Кваліфікація – 3 розряд (початковий рівень кваліфікації) 

4. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: основні види матеріалів та виробів для улаштування 

гіпсокартонних конструкцій – збірні елементи дерев’яного та металевого 

каркасів; матеріали та вироби для обшивки каркасів – плити, панелі з 

гіпсокартону (надалі ГКП), гіпсоволокна (надалі ГВП), кріпильні деталі, сухі 

суміші (клейові, шпаклювальні), ізоляційні вироби, їх властивості; типи ГКП, 

ГВП та їх відзнаки; правила пакування, транспортування і зберігання ГКП, ГВП 

та способи їх оброблення; найменування, призначення ручних та механізованих 

інструментів і пристроїв, правила роботи з ними; способи влаштування 

нескладного дерев’яного та металевого каркасу та способи влаштування 

обличкувань стін; способи кріплення ГКП до каркасу, до основи стіни; способи 

приготування розчинових сумішей; способи шпаклювання швів, поверхонь 

облицювань; вимоги до якості змонтованих конструкцій; правила безпеки праці 

під час роботи на висоті, пожежної безпеки та під час роботи з електро- і 

пневмоінструментом. 

Повинен уміти: здійснювати обмір приміщення, провішування 

поверхонь та розмічування місць розташування основних елементів каркасів 

нескладних перегородок, обличкувань, підшивних стель, а також розмічування 

місць розташування основних отворів (дверних, віконних) за допомогою 

простих контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв; виконувати 

монтаж дерев’яного та металевого каркасу для простих гіпсокартонних 

перегородок, обличкувань, підшивних стель: встановлювати напрямні та 

стоякові бруски, профілі каркасу на ізолювальні прокладки, закріплювати їх до 

основ за допомогою шурупів, болтів, дюбелів, закладних деталей або анкерів; 

заповнювати каркаси ізоляційним матеріалом; улаштовувати обличкування стін 

безкаркасним способом (суха штукатурка) та каркасним способом; кріпити 

гіпсокартонні та гіпсоволокнисті плити до каркасу перегородок і обличкувань 
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шурупами за допомогою шуруповерта, цвяхами; готувати розчинові суміші на 

основі сухих сумішей; виконувати шпаклювання швів, поверхонь 

гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плит; здійснювати дрібний ремонт 

гіпсокартонних обшивок; здійснювати поопераційний контроль якості за 

допомогою контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв; читати 

схеми архітектурно-конструктивних вирішень вузлів простих гіпсокартонних 

конструкцій; дотримуватися вимог безпеки під час роботи на висоті, пожежної 

безпеки та під час роботи з електро- і пневмоінструментом. 

5. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

- раціонально та ефективно організувати працю на робочому місці; 

- додержуватись норм технологічного процесу; 

- не допускати браку в роботі; 

- знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо). 

6. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 

професійно-технічної освіти 

Повна, базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до 

стажу роботи. 

7. Сфера професійного використання випускника 

Виконання будівельних і монтажних робіт під час нового будівництва, 

розширення, реконструкції, переобладнанні, реставрації та ремонту будівель і 

споруд. 

8. Специфічні вимоги 

Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 16 років. 

Стать: жіноча, чоловіча. 

Медичні обмеження. 
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Додаток №2 

Розглянуто на засіданні 

методичної комісії 

протокол № 

від_________2012 р. 

___________ Подоліч Ю.Я. 

 "Затверджено"  

заст. директора з НВР 

 __________ О.В.Скоробагач 

             

Поурочно-тематичний план  

з виробничого навчання  

професія: Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3 розряду 

курс 1  група МГК - 25 

 I          півріччя 2011-2012 н. р.  

Кількість 

годин на 

тему 

Назва теми 

Кількість 

годин на 

урок 

№ 

Уро

ків 

Назва теми уроку 

2 3 4 5 6 

24  Обличкування стін листовим матеріалом (суха штукатурка) 

безкаркасним способом 

  6  Підготовка основ під улаштування 

сухої штукатурки: очищення, 

зволоження, ґрунтування. 

  6  Розкроювання листів за допомогою 

лінійки, метра, металевого 

трикутника і різання ГКП ножем для 

різки ГКП або за допомогою 

спеціальних пристосувань–різака 

малого або різака великого. 

Приготування розчинових клейових 

сумішей на основі сухих 

  6   Приклеювання листових 

матеріалів до стін за допомогою 

монтажного клею „Перлфікс” та 

шпаклівки «Фугенфюллер» різними 

способами 

  6   Установлення плит із мінеральної 

вати з перев’язуванням швів, 

приклеювання їх на клею до рівної 

основи  

Поопераційний контроль 

 

Майстер в/н   ___________ _______________________ 

(підпис)  (прізвище, ініціали) 

Ст. майстер  ___________ В.О. Молібог 

(підпис) 
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Додаток №3 

КАРТКА – ЗАВДАННЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розташуйте в технологічній 

послідовності схеми процесу підготовки 

ГКЛ до приклеювання. 

 

Кількість балів – 2  
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ПЕРЕВІРНА КАРТКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Розрізання ножем 

лицьової сторони картону 2. Перелом розрізаного ГКП 

3. Перелом розрізаного ГКП 
4. Ножем розрізається 

картон з протилежної 

сторони ГКП 

5. Рубанком знімається кромка ГКП 
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Додаток №4 

 

ЗАВДАННЯ  «ВИКЛЮЧИ ЗАЙВИЙ ІНСТРУМЕНТ» 

 

 

 

 

 

Для майстра виробничого навчання 

 зайвий інструмент – шуруповерт; монтажний пристрій 80 см. 

шпатель 

Електричний 

шуруповерт  

рівень рашпіль 

щітка- 

макловица 

Монтажний 

пристрій  

80 см  

Ніж для різки 

ГКП  

? 
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Додаток №5 

Завдання № 1 «Ти майстер» 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

       

Універсальний матеріал для шпаклювання швів між ГКП. 

Для майстра виробничого навчання: 

1 2 3 4 5 6 7 

у н і ф л о т 

 

Завдання № 2 «Ти майстер» 

Інструмент для точного розрізання ГКП 

1.  2.  3.  4.  5.  

     

 

Для майстра виробничого навчання: 

1.  2.  3.  4.  5.  

п и л к а 

 

Завдання № 3 «Ти майстер» 

Розчин для приклеювання ГКП 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

        

 

Для майстра виробничого навчання: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

п е р л ф і к с 
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Додаток №6 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ  

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 

№ 

п/п 
Назва 

Кількість одиниць на 15 осіб 

для 

індивідуального 

користування 

для групового 

користування 

Обладнання 

1 Міксер   1 

Інструменти, пристосування 

1 Ручки для перенесення ГКП  2  6  

2 Ніж для різки ГКП 1  1  

3 Відбійний шнур 15 м 30  

4 Зубило  —  3  

5 Різак зубчастий вузький 1  1  

6 Різак широкий 1  1  

7 Молоток 600 м  —  3  

8 Затирка ручна 1  3  

9 Правило —  5 

10 Рулетка сталева 5 м  —  3  

11 Шліфувальний наждаковий папір 1  3  

12 Рівень універсальний, рівень водяний —  5  

13 Рубанок для обрізки кромок ГКП 

 

1  3  

14 Запасні леза для рубанка 

 

2  2  

15 Пила для розрізування ГКП 

 

1  1  

17 Шпатель сталевий, шпетель зубчатий 1 3 

18 Фреза для круглих отворів 60, 67 і 74 см 

 

1 1 

 Інвентар   

1 Відро  1  —  

2 Інвентарний стіл  1  1  

3 Окуляри захисні  1  3  

4 Стелаж для пристосувань  —  1  

5 Столик металевий складний  —  1  

6 Візок для перевезення ГКП  1  

7 Шафа інструментальна групова —  1  
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Додаток №7 

 

 

№ з/п 

Примітка 

про 

відповідь 

Загублені 

бали 
Всього Максимальний бал 

1. Проблема, яку 

потрібно вирішити 

   2 

2. Обери зайвий 

інструмент 

   1 

3. Ти майстер    3 

4. Самий розумний    3 

5. Додаткові бали 

(фронтальне 

опитування) 

   0,5 балів за вірну 

відповідь 

6. Склади логічний 

ланцюжок 

   1 

7. За допомогу 

товаришам 

   1 

8. Вміння робити 

висновки і 

аналізувати 

   1 

9. Самостійне 

виконання робіт 

   1 
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Додаток №8 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

МАТЕРІАЛУ 

 

Технологія виконання робіт 

Облицювання (обшивка) огороджувальних конструкцій і перегородок 

ГКП, які прикріплюються до основи за допомогою розчину на гіпсовому 

в’яжучому (будівельному клею), в тому числі з використанням маячних смуг із 

гіпсокартону, називається сухою штукатуркою. Кнауф розроблено технологію 

улаштування сухої штукатурки (комплектна система Кнауф С611 (W61)). 

Під час її улаштування для забезпечення високої продуктивності праці, 

належних умов праці та отримання конструкцій високої якості перед початком 

робіт необхідно: 

• до початку облицювання стін сухою штукатуркою в приміщеннях 

мають бути завершені роботи, пов’язані з виконанням мокрих технологічних 

процесів (оштукатурювання поверхонь, улаштування наливних підлог, миття 

підлог тощо); 

• перевірити фактичні висоти поверхів для замовлення ГКП відповідної 

довжини; 

• зашпарувати всі незаповнені ділянки швів або усунути інші виявлені 

дефекти, що підлягають облицюванню, заповнюючи їх цементним розчином 

для запобігання просочуванню зовнішнього повітря крізь матеріал кладки стін; 

• залишки розчину зняти з поверхні кладки, всі монтажні й інші тимчасові 

отвори відповідним чином обробити та зачистити, установити віконні блоки, 

пофарбувати їх, засклити та зашпарувати зазори мінеральною ватою або іншим 

відповідним матеріалом; 

• віконні коробки повинні мати по периметру пази або шпунти (чверті), 

призначені для зведення в них кромок ГКП віконних укосів; 

• роботи з монтажу інженерних комунікацій, що прокладаються під 

обшивкою, необхідно завершити до улаштування сухої штукатурки: 
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розподільні коробки, коробки для штепсельних розеток і вимикачів слід 

тимчасово з’єднати з кінцями електропроводки для того, щоб при наклеюванні 

ГКП можна було безпомилково і легко закріпити за допомогою розчинів у 

попередньо вирізаних отворах; 

• ніші для розташування опалювальних приладів слід попередньо 

утеплити; 

• при виконанні робіт з приклеювання ГКП і шпаклювання стиків між 

ними слід забезпечити умови для провітрювання приміщень, де ведуться 

роботи. 

• приміщення перед початком робіт необхідно очистити від будівельного 

сміття та зайвих предметів, підлоги підмести та вимити; 

Широке використання сухої штукатурки в багатьох країнах світу і 

накопичений досвід щодо її улаштування дають змогу сформулювати 

низку вимог до основ, які опоряджатимуться: 

• основа має бути міцною, сухою, не вивітреною, захищеною від агентів 

атмосфери (різкого перепаду температур і вологості повітря, атмосферних 

опадів); 

• поверхня має бути чистою (очищеною від олії, фарби, пилу, будівельних 

розчинів, плісняви, моху, паперу, бруду тощо); 

• основи з високою всмоктувальною здатністю мають бути попередньо 

оброблені з метою зменшення втрат води монтажним клеєм і зниження його 

будівельних якостей. 

Для визначення рівності (вертикальності та горизонтальності) поверхонь 

основ обов’язковим є провішування поверхні основи, за результатами якого 

визначають види, способи і методи підготовки поверхонь основ та 

безпосередньо способи улаштування сухої штукатурки. 

Провішування поверхонь є дуже відповідальною роботою, яка потребує 

від робітника акуратності й точності виконання, адже невірне його виконання 

може збільшити товщину шару сухої штукатурки, а це призведе до перевитрат 

матеріалів і, звичайно, збільшення вартості робіт. Роботу виконують так. 
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Спочатку на поверхні певної ділянки стіни натертим об крейду шнуром 

відбивають вертикальні лінії, уздовж яких установлюватимуться маяки. Крайні 

лінії мають бути на відстані 20…30 см від відповідного кута, а всі інші – на 

відстані 60 – 80 см одна від одної. На крайній лівій лінії, у верхній її частині, на 

відстані 20…30 см від верху стіни забивають цвях так, щоб він виступав над 

поверхнею на товщину майбутнього шару сухої штукатурки (приблизно 20 мм). 

Приклавши до цього цвяху шнурок виска, його опускають вниз і на відстані 

20…30 см від рівня цоколя забивають другий цвях. Шляпка цього цвяха має 

торкатися шнурка виска. На крайній правій лінії, на такій самій відстані від 

верху стіни на цю саму товщину забивають третій цвях. З нього також 

опускають висок і в нижньому куті стіни забивають четвертий цвях. Після 

цього по діагоналі ділянки стіни між цвяхами 1 і 4 та 2 і 3 натягують шнури і 

перевіряють, чи покриє майбутній шар сухої штукатурки з вираховуванням 

товщини клея і ГКП всі виступи, що є на поверхні. Якщо більшу частину 

виступів не покриває, то товщину шару збільшують. У випадку, коли шнури 

перекривають усі виступи, за виключенням поодиноких виступів, останні 

зрубують, а товщину майбутнього шару сухої штукатурки не збільшують. 

Після усунення забруднень основи, її грунтуюють певними матеріалами в 

залежності від її поглинальної здатності та приступають до опорядження ГКП. 

Для зменшення всмоктувальної здатності стіни, збудовані з пористого 

(гігроскопічного) матеріалу, слід обробити ґрунтовкою «Ґрундерміттель» або 

«Тіфенґрунд», що дає змогу збільшити зчеплення клею з основою. Гладенькі 

поверхні стін, які погано всмоктують вологу (цементобетонні), слід попередньо 

обробити ґрунтовкою «Бетоконтакт», що в цьому разі значно поліпшить 

зчеплення монтажного клею з основою. 

Ґрунтовку «Ґрундерміттель» випускають у відрах місткістю 15 кг. При 

розведенні водою у співвідношенні 1: 3 витрати ґрунтовки становлять 0,1 кг на 

1 м
2
 поверхні стіни. Роботи з нанесення ґрунтовки можна виконувати при 

температурі не нижче +5 °С. 

Ґрунтовка «Тіфенгґрунд» (випускається готовою до використання) 

вживається для попередньої обробки та зміцнення поверхні з метою 
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поліпшення адгезії (зчеплення покриття з основою) перед укладанням на неї 

керамічної плитки, пофарбуванням, приклеюванням шпалер і шпаклюванням. Її 

використовують для ґрунтування дуже гігроскопічних поверхонь (гіпсова 

штукатурка, ГКП, наливні підлоги), що активно всмоктують вологу. Ця 

ґрунтовка є чистим, екологічним продуктом, нешкідливим для людини. Вона 

пропускає водяну пару, що накопичується всередині приміщень, і, отже, 

забезпечує «дихання» проґрунтованим поверхням. Перед використанням 

ґрунтовку слід перемішати і нанести пензлем, щіткою або роликом по всій 

поверхні основи. Розбавляти ґрунтовку "Тіфенґрунд" не можна. Роботи слід 

виконувати при температурі повітря і основи не менше +5 °С. Наступні 

технологічні операції з поверхнею, обробленою ґрунтовкою, можна 

здійснювати тільки після її повного висихання, через 3 год. Ґрунтовку 

"Тіфенґрунд" випускають у відрах місткістю 5 л. Термін її зберігання — 1 рік. 

Для сухої штукатурки зазвичай використовують ГКП стандартного типу з 

кромками АК, УК, ПЛУК, ПК (ГКП і ГКПО). 

ГКП слід розкроювати так, щоб зазор між ГКП, підлогою і поверхнею 

стелі становив не менш ніж 10—20 мм. Зазори виконують для провітрювання і 

видалення вологи з порожнини між основою і гіпсокартоном. Зазори між ГКП і 

поверхнею підлоги потім закривають плінтусом, шви в місцях примикання ГКП 

до стелі після завершення робіт з улаштування сухої штукатурки шпаклюють. 

Зазори між підлогою і плитами та стелею і плитами можна також 

зашпаровувати мінеральною ватою і ущільнювальною масою для стикових 

щілин Кнауф-Акріл-Діхтунгмасе. Перед приклеюванням ГКП в них необхідно 

вирізати отвори для вимикачів, розеток, електропроводки. 

Приклеювати ГКП слід спочатку до ділянок стіни, розташованих поблизу 

дверних та віконних прорізів, де потрібні підвищені акуратність і точність 

підгонки до них заготовлених при розкроюванні ГКП. 

Способи приготування розчинових сумішей на основі сухих. 

Приготування розчинових сумішей для улаштування сухої штукатурки 

Сьогоденні комплектні системи Кнауф для прикріплення ГКП до різних 

підготовлених до сухої штукатурки поверхонь передбачають використання 
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монтажного клею Кнауф Перлфікс та клею Кнауф Фуген на гіпсовій основі; для 

приклеювання пінополістирольних і мінераловолокнистих плит на стіни і стелі 

всередині приміщень можна використовувати також клей Стіропорклебер. 

Перлфікс – це спеціальний монтажний клей на основі сухої гіпсової 

суміші для приклеювання гіпсокартонних плит до поверхонь огороджувальних 

конструкцій з нерівностями до 20 мм, а також для приклеювання до 

огороджувальних конструкцій і ГКП теплоізоляційних матеріалів 

(пінополістирол, мінеральна вата). Готують клей наступним чином: наливають 

в спеціальну ємкість для розчинової суміші 17 літрів чистої прохолодної води. 

Засипають 30 кг сухої суміші Кнауф Перлфікс в воду і ретельно перемішують 

за допомогою електродриля з насадкою-міксером (рис..1.) до стану однорідної 

маси без грудочок.  

 

 

Рис. 1. Електродриль з насадкою-міксером для перемішування сухої 

суміші Кнауф Перлфікс в воді. 

 

Замішування сухої суміші монтажного клею Перлфікс необхідно 

виконувати тільки в чистій посудині (гумовій або пластиковій), оскільки 

залишки старого розчину прискорюють тужавіння нового замісу. Час роботи з 

клеєм — 30 хв з моменту засипки суміші у воду. Витрати матеріалу складають 

5-6 кг/м². 

Кнауф Фуген – шпаклівка з високою клеючою здатністю, виготовлена 

із гіпсу з добавками, які сповільнюють тужавіння та утримують вологу. 

Застосовується: для шпарування швів між гіпсокартонними плитами з 

використанням армувальної стрічки; для ремонту і шпаклювання поверхонь з 
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бетону та різних будівельних елементів і виробів з гіпсу; для приклеювання 

гіпсокартонних плит до рівних поверхонь, таких як бетон або штукатурка і 

тонких ГКП завтовшки 9,5 мм. Клей нешкідливий для здоров’я, немає запаху. 

Випускається у вигляді сухої суміші в мішках по 5, 10 та 25 кг. Для 

приготування розчинової суміші засипають Кнауф Фуген в холодну воду у 

співвідношенні 1,3:1, рівномірно розподіляють по поверхні до утворення 

сухих „островків”. Витримують 2-3 хвилини і перемішують шпателем до 

консистенції сметани без грудочок. 

Клей Стіропорклебер використовують для приклеювання 

пінополістиролу і мінераловолокнистих плит на стіни і стелі всередині 

приміщень. Витрати: 350-500г/м² при нанесенні гребінковим шпателем та 1кг/ 

м² при суцільному нанесенні на плити. 

Способи приклеювання листових матеріалів до стін.  

Улаштування сухої штукатурки (облицювання стін плитними матеріалами 

Кнауф) 

Варіанти улаштування сухої штукатурки  

В залежності від рівності основи стіни визначають види, способи і методи 

підготовки поверхонь основ та безпосередньо варіанти улаштування сухої 

штукатурки. Існують три варіанта безкаркасного способу улаштування сухої 

штукатурки (табл.1):  

Варіант А - облицювання плитами з гіпсокартону рівних поверхонь; 

Варіант Б - облицювання плитами з гіпсокартону поверхонь, нерівності яких не 

перевищують 20 мм; 

Варіант В - облицювання плитами з гіпсокартону поверхонь, нерівності яких 

перевищують 20 мм. 
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Таблиця 1. Варіанти улаштування безкаркасного облицювання 

Варіанти безкаркасного 

облицювання 

Стан поверхні 

базової стіни 

Спосіб кріплення 

ГКП 

Варіант А 

 

 

Поверхня рівна 

Кріплення 

здійснюється 

шпаклювальною 

сумішшю Фуген 

Варіант Б 

 

 

Поверхня має 

нерівності до 20 

мм 

Кріплення 

здійснюється 

монтажним клеєм 

Перлфікс 

Варіант В  

Поверхня має 

нерівності понад 

20 мм 

Кріплення смуг до 

основи здійснюється 

шпаклювальною 

сумішшю Фуген. 

Кріплення ГКП до 

смуг на стіні - 

монтажним клеєм 

Перлфікс 
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Улаштування сухої штукатурки по рівних основах  

Для виконання сухої штукатурки комплектної системи С 611 фірми 

Кнауф по рівних основах, таких як бетон, використовують ГКП завтовшки 9,5 

мм, 12,5 мм або комбіновані плити, кріплення яких здійснюється за допомогою 

клею Кнауф Фуген. Схема (вертикальний переріз) системи за даним варіантом 

наведена нижче (рис. 2.). 

 

 

Рис. 2. Схема (вертикальний переріз) улаштування сухої штукатурки по 

рівних основах системи. 

При товщині ГКП 9,5 мм. клеєву суміш наносять зубчатою кельмою 

чотирьма тонкими смугами по периметру і посередині або суцільним тонким 

шаром на тильну сторону плити, укладеної лицьовим боком униз на очищену 

поверхню підлоги, переносного робочого столу або на будь-яку підставку 

(рис.3).  

 

Рис. 3. Нанесення на тильний бік ГКП шпаклівки «Фуген» зубчастим 

калібрувальним шпателем 

Для інших плит достатньо нанести три смуги. Після нанесення шпаклівки 

ГКП піднімається робітниками, встановлюється на підкладки, укладені під 
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стінку, для утворення 10—20 мм зазору з підлогою, притискується до стіни і 

вирівнюється за допомогою виска або рівня. Підкладки видаляються з-під ГКП 

лише після затвердіння клею. Зазвичай ГКП можна вирівнювати до того 

моменту, доки розчинові суміші не почнуть тужавіти. Гіпсокартонні плити слід 

встановлювати впритул одна до одної. В ході робіт слід намагатись 

встановлювати підряд не менше двох, а краще трьох ГКП на розчині з одного 

замісу. Правильність встановлення цих ГКП рекомендується вивіряти 

одночасно.  

Улаштування сухої штукатурки по нерівних основах (з нерівностями 

до 20 мм)  

Приклеювання ГКП або комбінованих ГКП заводського виготовлення до 

нерівних поверхонь стін (нерівності до 20 мм), зведених з цегли, різних 

стінових блоків або змішаної кладки потребує нанесення більш товстого шару 

гіпсового клею. Для цього використовують гіпсовий клей Перлфікс, який 

кельмою наносять по периметру і по середині ГКП купками через 30—35 см. 

Уздовж поздовжніх кромок та краю ГКП, з боку підлоги, клеєві купки наносять 

близько або майже впритул одна до одної, заввишки 3—4 см (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Нанесення клею Перлфікс на тильну сторону гіпсокартону 

 

Після нанесення на тильну сторону ГКП клею Перлфікс плиту 

піднімають та притискують до стіни. Також для цієї операції зручно 
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скористатися пристроєм для монтажу ГКП до стіни (опора монтажна) (рис. 5), 

яка є важелем з фіксатором, служить для утримання ГКП у вертикальному 

положенні під час твердіння гіпсового клею.  

 

Рис. 5. Пристрій для монтажу ГКП до стіни (опора монтажна). 

Схема (вертикальний переріз) системи за даним варіантом наведена 

нижче (рис. 6. 

 

 

Рис. 6 Схема (вертикальний переріз) улаштування сухої штукатурки по 

нерівних основах (з нерівностями до 20 мм). 

 

При встановленні ГКП або комбінованих ГКП на підкладки не можна 

залишати порожнини у швах, оскільки після їхньої обробки (шпаклювання) на 

цій ділянці стику можуть утворюватися тріщини. 
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Улаштування сухої штукатурки по нерівних основах (з нерівностями 

понад 20 мм) 

На поверхні базової стіни (муру з нерівних каменів, зі змішаної кладки 

або з бетонних, шлакобетонних блоків, з вапняку-черепашняку тощо) 

формується рівна опорна поверхня зі смуг ГКП завширшки близько 100 мм. 

Приклеюють смуги до поверхонь стін клеєм Перлфікс. Спочатку приклеюють 

горизонтальні смуги біля підлоги та стелі, потім приклеюють вертикальні з 

кроком 600 мм. та вирівнюють за допомогою рівня. Як і в попередніх випадках, 

між крайніми смугами і поверхнями покриттів (підлоги та стелі) слід залишати 

зазори в 10—20 мм. Відстань між осями симетрії вертикальних маякових смуг 

не повинна перевищувати фактичні розміри ширини ГКП. 

На приклеєний до стіни «каркас», сформований зі смуг ГКП або ж на 

тильний бік ГКП наносять зубчастим калібрувальним шпателем тонкий шар 

шпаклівки Фуген, після чого ГКП притискують до каркасу і вирівнюють 

отримане облицювання правилом. При улаштуванні сухої штукатурки цим 

способом, як і в попередньому випадку, не можна допускати утворення пустот 

у швах. 

Схема (вертикальний переріз) системи за даним варіантом наведена 

нижче (рис. 8). 

  

Рис. 8. Схема (вертикальний переріз) улаштування сухої штукатурки по 

нерівних основах (з нерівностями понад 20 мм). 
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Як альтернативне рішення кріпленню ГКП гіпсовим клеєм суха 

штукатурка може бути виконана по наявній штукатурці, старому 

пофарбуванню або шпалерах шляхом її приклеювання будівельним клеєм до 

вирівнювальних (маякових) смуг з ГКП завширшки 10 і завтовшки 12,5 мм, 

установлених на гіпсову постіль та додатково закріплених до стіни дюбелями. 

Умовою виконання такого кріплення ГКП є сухі, не пошкоджені матеріали стін, 

що підлягають опорядженню. Наносити купки або валики гіпсового клею 

можна і безпосередньо на поверхні, які підлягають облицюванню, а потім вже 

приклеювати ГКП або заготовки з них. 

ПРИЙМАННЯ ТА ОБМІР РОБІТ 

У будь-якому випадку гіпсокартонні плити повинні встановлюватися на 

12 мм вище підлоги. У вузьких важкодоступних місцях клей можна наносити 

безпосередньо на стіну. Доки Перлфікс не затужавів (приблизно 10 хв.), 

просторове положення плити можна корегувати за допомогою гумового 

молотка та дерев’яного бруска. Під час робіт, як і в попередньому випадку, 

необхідно встановлювати не менше трьох ГКП підряд на клею з одного замісу 

з одночасним їх вивірянням під рівень або висок (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Вирівнювання змонтованих гіпсокартонних плит  

за допомогою рівня 
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ЗАХОДИ З ОХОРОНІ ПРАЦІ  

 

Суворе дотримання правил техніки безпеки попереджує випадки 

травматизму при підготовці поверхні до облицювання.  

Поверхні готують за допомогою ручних машин або немеханізованих 

інструменті виконують в захисних окулярах і в рукавицях. Ручки інструментів 

повинні бути надійно закріплені і без дефектів. 

На точильному станку необхідно працювати тільки в захисних окулярах.  

Для освітлення місця роботи використовують переносні світильники з 

напругою 42 В, а для роботи в сирих приміщеннях – не більше 12 В.  

Електричні лампи з напругою 127-220 В підвішують на висоті не менше 

2,5 м.  

Приміщення. де приготовляють розчин або мастики. Мають витяжну 

вентиляцію.  

До приготування мастик допускають особи не молодші 18 років, які 

пройшли інструктаж на робочому місці про правила техніки безпеки.  

Електрообладнання розчинозмішувачів повинна бути заземлене. 

Очищають, ремонтують розчинозмішувач тільки після зупинення і відключення 

його від електроструму.  

Робочі, які приготовляють суху суміш, розчини, мастики повинні бути в 

спецодязі і в брезентових рукавицях.  

До початку роботи монтажник гіпсокартонних конструкцій повинний 

пройти інструктаж з охорони праці. Монтажник оглядає робоче місце, прибирає 

непотрібні матеріали, провіряє справність інструментів, пристосувань, одягає 

спецодяг.  

При роботі з кислотою необхідно одягати гумові рукавиці й захисні 

окуляри.  

При закінченні роботи слід привести до порядку своє робоче місце, 

почистити інструменти, забрати сміття.  
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Додаток №9 

Технологічна карта № 1  

Кріплення сухої штукатурки на рівні поверхні 

 

 

1. Підготовка поверхні. 

 

2. Підготовлена поверхня. 

 



 57 

 

3. Ґрунтовка поверхні. 

 

4. Нанесення шпаклівки «Фуген». 
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5. Кріплення гіпсокартонної плити до стіни. 

 

6. Вирівнювання ГКП. 
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Технологічна карта № 2  

Кріплення сухої штукатурки на поверхні з нерівностями до 20 мм. 

 

 

1. Підготовка поверхні. 

 

2. Молотком збиваємо напливи, прибираємо цвяхи. 
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3. Підготовлена поверхня. 

 

4. Ґрунтовка поверхні. 
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5. На гіпс наносимо комочки клею Перлфікс. 

 

6. Комочки клею наносимо в 3 рядки, якщо товщина ГКП 9,5 мм и 4 

рядки, якщо товщина ГКП 12,5 мм. 
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7. Кріплення гіпсокартонної плити до стіни. 

 

8. Вирівнювання ГКП. 
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Технологічна карта № 3 

Кріплення сухої штукатурки на поверхні з нерівностями більше 20 мм. 

 

 

1. Підготовка поверхні 

 

2. Збиваємо напливи, прибираємо цвяхи. 
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3. Ґрунтуємо поверхню. 

 

4. Підготовлена поверхня до наклеювання ГКП на стіну. 
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5. Влаштовуємо маяки на клею «Перлфікс». 

 

6. На ГКП наносимо клей «Фуген». 
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7. Влаштовуємо ГКП. 

 

8. Вирівнюємо ГКП. 
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Додаток №10 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

Професійно-практична підготовка  

Професія "Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3 розряд". 

Т – 4. «Приклеювання листових матеріалів до стін за допомогою 

монтажного клею «Перлфікс» та шпаклівки «Фугенфюлер» різними 

способами » 

№ 

п/п 
Об’єкти оцінювання 

Максимальна 

оцінка за 

виконану 

роботу 

Рівні навчання 

І ІІ ІІІ IV 

1. Уміння організувати робоче місце 0,5 0,1 0,3 0,4 0,5 

2. Рівень дотримання правил техніки 

безпеки 

0,5 Зняти 

з 

роботи 

0,2 0,3 0,5 

3. Рівень володіння прийомами та 

технологічними операціями при 

Приклеювання листових матеріалів до 

стін за допомогою монтажного клею 

«Перлфікс» та шпаклівки «Фугенфюлер» 

різними способами. 

4,0 1 2 3 4 

4. Підготовка і обробка складових 

матеріалів. Приготування розчинів і ГКП. 

0,5 0,1 0,3 0,4 0,5 

Провішування і встановлення маякових 

смуг. 

1,0 0,2 0,4 0,8 1 

Наклеювання ГКП га стіну. 1,0 0,4 0,5 0,7 1 

Вирівнювання ГКП  1,0 0,2 0,5 0,7 1 

Догляд за покриттям 0,5 0,1 0,3 0,4 0,5 

Уміння застосовувати самоконтроль 

виробничих дій при приклеювання 

листових матеріалів до стін за допомогою 

монтажного клею «Перлфікс» та 

шпаклівки «Фугенфюлер» різними 

способами  

0,5 0,1 0,2 0,4 0,5 



 68 

№ 

п/п 
Об’єкти оцінювання 

Максимальна 

оцінка за 

виконану 

роботу 

Рівні навчання 

І ІІ ІІІ IV 

5. Уміння користуватися різними видами 

технічної та технологічної документації. 

Методи контролю за приклеюванням 

листових матеріалів до стін за допомогою 

монтажного клею «Перлфікс» та 

шпаклівки «Фугенфюлер» різними 

способами  

0,5 0,1 0,2 0,4 0,5 

6. Уміння дотримуватися нормативів при 

приклеюванні листових матеріалів до 

стін за допомогою монтажного клею 

«Перлфікс» та шпаклівки «Фугенфюлер» 

різними способами  

2 0,6 1 1,5 2 

Знання будови машин і механізмів 1,5 0,5 0,9 1,2 1,5 

Дотримання норм виробітки 2 0,5 1 1,5 2 

Максимальна кількість балів 12 3 6 9 12 
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Додаток №11 

Пам'ятка для учнів 

Інструкція для приклеювання листових матеріалів  

до стін за допомогою монтажного клею „Перлфікс” та шпаклівки 

«Фугенфюллер» різними способами 

 

Підготовка поверхні та улаштування ГКП. 

 

Напрямки руху металевої щітки під час очищення кам’яної поверхні від 

нежирних плям. 

 

Напрямок руху металевої бучарди під час видалення з поверхні штукатурки 

залишків старої затверділої штукатурки 
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Послідовність робіт при змішуванні соляної кислоти з водою: 

1 — вода; 2 — кислота 

 

 

 

Загальний вигляд щітки для видалення залишків плям з поверхні 

 

 

Загальний вигляд відра, в якому випускають ґрунтовку «Ґрундерміттель». 
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Загальний вигляд відра, в якому випускають ґрунтовку „Бетоконтакт” 

 

 

Загальний вигляд відра, в якому випускають ґрунтовку «Кнауф Путцгрунд». 
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Додаток №12 

СХЕМИ УЛАШТУВАННЯ СУХОЇ ШТУКАТУРКИ ПО РІЗНИХ 

ОСНОВАХ СИСТЕМИ 

Для укладання плит особливо важливо перевірка й підготовка основи. Всі 

несучі поверхні повинні бути чистими, без пилу, рівними, сухими й мати 

достатню несучу здатність 

Схема (вертикальний переріз) улаштування сухої штукатурки по рівних 

основах системи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема (вертикальний переріз) улаштування сухої штукатурки по нерівних 

основах (з нерівностями до 20 мм).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема (вертикальний переріз) улаштування сухої штукатурки по нерівних 

основах (з нерівностями понад 20 мм). 
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Нанесення клею Перлфікс на тильну сторону гіпсокартону. 

 

 

 

Нанесення на тильний бік ГКП шпаклівки «Фугенфюллер» зубчастим 

калібрувальним шпателем 
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Додаток №13 

ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ СУХОЇ ШТУКАТУРКИ  

 

1. Влаштування сухої штукатурки (безкаркасне приклеювання плит 

гіпсокартону до стін) слід виконувати на підготовлені поверхні. Це означає, що 

стіни мають бути достатньо рівними, всі виступи чи залишки цементного 

розчину мають бути видалені. 

 

2. Ви повинні усвідомлювати, що основою для успішного влаштування сухої 

штукатурки є застосування правильної ґрунтовки, оскільки вона забезпечує 

максимальне зчеплення гіпсового клею з основою. Обирайте ґрунтовку за 

наведеною нижче таблицею: 

 

Основа Ґрунтовка 

Гладка, слабо- або непоглинаюча 

(бетон) 

Кнауф Бетоконтакт 

Поглинаюча (штукатурка, старі гіпсові 

стіни) 

Кнауф Тіфенгрунд 

Сильно поглинаюча (пористий бетон, 

газобетон, старі стіни із піщаника) 

Кнауф Хафт-емульсія 

 

3. Рівномірно нанесіть ґрунтовку на поверхню стіни валиком або широкою 

щіткою. 

4. Ознайомтесь з кресленням безкаркасного обличкування комплектної системи 

Кнауф С611 і приступіть до її влаштування. Зверніть увагу на те, що кріплення 

гіпсокартонної плити здійснюється за допомогою клею Перлфікс. Висота 

обличкування визначається висотою ГКП. Маса 1 м
2 
обличкування біля 11,5 кг. 

 5. Для виконання сухої штукатурки С 611 (Л/61) фірми Кнауф використовуйте 

плити товщиною 9,5 мм; 12,5 мм або комбіновані плити. 
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6. Приготуйте клей. Для цього налийте  

в спеціальну ємкість для розчинової  

суміші 17 літрів чистої прохолодної води. 

 

7. Засипте 30 кг клею Кнауф Перлфікс  

в воду і ретельно перемішайте за допомогою 

 електродриля з насадкою-міксером  

до стану однорідної маси без комків  

за допомогою дриля зі спеціальною насадкою-

міксером. 

 

8. Кельмою нанесіть Кнауф Перлфікс  

на тильний бік гіпсокартону марками 

 на відстані 30-40 см одна від одної  

і не ближче, ніж 5 см від кромок плити. 

9. Розмажте клей по плиті. По центру  

листа також нанесіть марки з клею 

 на відстані 35 см одна від одної. 

 

 

10. В місці монтажу листа на підлогу покладіть підкладки висотою 12 мм. 

Підкладки можна зробити зі смуг гіпсокартону. 

 

11. Підніміть плиту в вертикальне положення, 

установіть на підкладки біля стіни. 

 

 

12. Притисніть плиту до стіни, витримуючи 

правильну вертикальну і кутову орієнтацію. 
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13. Також для цієї операції зручно  

скористатися пристроєм для монтажу ГКЛ 

 до стіни (опора монтажна), яка є важелем 

 з фіксатором, служить для утримання ГКЛ  

у вертикальному положенні під час  

твердіння гіпсового клею. 

У будь-якому випадку гіпсокартонні  

плити повинні встановлюватися на 12 мм вище підлоги. 

 

14. Доки Перлфікс не схопився (приблизно 10 хв.), 

 просторове положення плити можна корегувати за  

допомогою гумового молотка та дерев’яного бруска. 

 Контролюйте положення плити за допомогою виска і рівня. 

 

 

15. Зверніть увагу, у вузьких важкодоступних місцях клей може наноситись 

безпосередньо на стіну. 

 

16. Ви також повинні знати, що для різних поверхонь слід застосовувати різні 

варіанти нанесення клею на поверхню гіпсокартонного листа. 

 

17. Для гладкої рівної поверхні, такої як бетон або штукатурка і тонких плит 

товщиною 9,5 мм використовуйте Кнауф Фугенфюллер. Для приготування 

розчину засипте Кнауф Фугенфюллер в холодну воду у співвідношенні 1,3:1, 

рівномірно розподіліть по поверхні до утворення сухих „островків". 

Витримайте 2-3 хвилини і перемішайте шпателем до консистенції сметани без 

комків. 

 

 

18. Наносіть розчин на тильну сторону плити зубчатою 

кельмою тонкими смугами по периметру і посередині. 
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19. Для більш товстих плит, наносіть  

клей рівними тонкими смугами по  

периметру плити і вертикально по центру. 

 

 

 

 

 

 

20. Зверніть увагу на відображення  

результату цих робіт на будівельних кресленнях. 

 

 

 

 

 

21. Нанесення клею окремими марками  

застосуйте для відносно нерівних  

поверхонь (цегла, бетон). При улаштуванні  

конструкцій комплектної системи Кнауф  

С 631 (W631) в цьому випадку слід  

використовувати Кнауф Перлфікс. 

 

 

 

 

22. На будівельних кресленнях це  

має таке відображення. 
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23. Для нерівних поверхонь (наприклад, з нерівної цегли або каменю) 

застосовуйте  

метод наклеювання ГКП на смуги з гіпсокартону -. Використовуйте Кнауф 

Перлфікс. 

 

24. Для цього наріжте з ГКП смуги   

завширшки 15-20 см. Скористайтесь   

спеціальним зубчастим різаком. Смуги   

будуть використовуватись як основа для   

подальшого приклеювання плити. 

 

25. Нанесіть на тильну сторону смуг клей  

марками і приклейте їх до стіни у вигляді рами 

 

 

 

26. Перевіряйте правильність 

влаштування смуг в одній площині за 

допомогою рівня 

 

27. Нанесіть на лист клей Фугенфюллер 

смугами відповідно смугам гіпсокартону  

на стіні і приклейте плиту на стіну.  

Контролюйте правильність положення плити у просторі. 

 

 

На будівельному кресленні подана  

Інформація, що відноситься до комплектної  

системи С 611 і відображена наступним чином. 
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