
Дистанційне навчання 

Група № 11 

Професійно-практична підготовка  

Професійна кваліфікація: штукатур 3(2-3)  розрядів 

 

№ 

п/п 

Назва 

компетентності 

Онлайн посилання Тема уроку Вправи  

  Виконання опорядження стін сухою штукатуркою 

 

 

1 Кріплення листів сухої 

штукатурки (ГКЛ) 
https://www.youtube.com/watch?v=9JFyGU5se8Q 

https://www.youtube.com/watch?v=A31xfo4IJwQ 

 Кріпилення листів сухої штукатурки 

(ГКЛ) до дерев’яних поверхонь. 
Влаштовування сучасних 
гіпсокартонні системи. 

 

-готувати розчини з готових 

сухих сумішей; прикріплювати 
листи сухої штукатурки за 
раніше виставленими маяками; 

-установлювати й вивіряння 

гіпсокартонні листи; 
приклеювати листи сухої 
штукатурки (ГКЛ) на клеючій 
суміші; 

-кріпити листи сухої 

штукатурки (ГКЛ) до 
дерев’яних поверхонь; 

-влаштовувати сучасні 

гіпсокартонні системи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкційно – 

технологічна карта 

№14-21 

 

2 Обробка швів між 

обшивальними листами 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mpm5RmbotCY 
https://www.youtube.com/watch?v=WPPsvrL5J18 

 

Оброблення швів сумішами, 
самоклеючою плівкою. 

 

- обробляти шви сумішами, 
самоклеючою плівкою; 

- обконопачувати коробки та 

місця прилягання 
великопанельних перегородок 

- підмазувати  місця 
прилягання лиштви та 

https://www.youtube.com/watch?v=9JFyGU5se8Q
https://www.youtube.com/watch?v=A31xfo4IJwQ
https://www.youtube.com/watch?v=mpm5RmbotCY
https://www.youtube.com/watch?v=WPPsvrL5J18


плінтусів до стін 
 

 
3  https://www.youtube.com/watch?v=sAW3N8vq7Bk Підмазування місць приляганнь 

лиштв та плінтусів до стін.  

 

- обконопачувати коробки та 
місця прилягання 
великопанельних перегородок 

- підмазувати місця 
прилягання лиштви та 

плінтусів до стін 
 

  Усунення (виправлення) дефектів штукатурки  

4 Виконання ремонтних робіт 
штукатурки та ремонт 
поверхні обшивальних 

листів 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7deZOdmrQA 
https://www.youtube.com/watch?v=gMOMhDIMkXI 

ІЗнімання ділянок старої штукатурки, 
розшивка щілин і їх обробка. 
Зачищення набілів, обробка 
пошкодженнь на галтелях, укосах, 
кутах. Зачищення та підмазування 

плити і блоків вентиляційних коробів. 

 

- знімати ділянки старої 
штукатурки; 

- розшивати щілини і їх 

обробляти, зачищати набіли, 
обробляти пошкодження на 
галтелях, укосах, кутах; 

- зачищати та підмазувати 

плити і блоки вентиляційних 
коробів; 

 

5  https://www.youtube.com/watch?v=w04yBUuQYfc Перетирання  штукатурки. - перетирати штукатурки; 

- ремонтувати пошкоджені ГКЛ. 

 

6 Збирання та відливання плит 
блоків вентиляційних 
коробів  

 

 Відливання плити з укладанням 
арматури; кріплення вентиляційних 
коробів; збирання, розбирання та 
зачищення форм для відливання плит 
та блоків вентиляційних коробів. 

 

- відливати плити з укладанням 
арматури; 

- прикріплювати вентиляційні 
короби; 

- збирати, розбирати та 

зачищати форми для 
відливання плит та блоків 
вентиляційних коробів.  

 

  Виконання поліпшеного оштукатурювання поверхонь  

https://www.youtube.com/watch?v=sAW3N8vq7Bk
https://www.youtube.com/watch?v=M7deZOdmrQA
https://www.youtube.com/watch?v=gMOMhDIMkXI
https://www.youtube.com/watch?v=w04yBUuQYfc


7 Провішування поверхонь, 

влаштування марок і 

маяків 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bn8BNNvepGw Влаштування інвентарних, 

розчинових, металевих і дерев'яних 
маяків. Основні види й 
послідовність операцій при 
провішуванні поверхонь. 
Інструменти для провішування. 

 

- виконувати провішування 

стін виском, правилом, рівнем і 
ватерпасом;  

- виконувати провішування 
стель із використанням 
ватерпаса й водяного гнучкого 

рівня; 

- влаштування розчинових 
марок і маяків на поверхнях, 
які підлягають 
обштукатурюванню; 

- установка дерев’яних, 

інвентарних, металевих маяків. 

- влаштування марок і маяків 
на поверхнях стін із великою 

кількістю віконних і дверних 
прорізів. 

Інструкційно – 

технологічна карта 

№11 

 

8  https://www.youtube.com/watch?v=lrJ_WX-BTmM 
Особливості влаштування маяків на 
бетонних і каменеподібних 

поверхнях. Способи розрівнювання 
ґрунту правилом по розчинових, 
металевих і дерев'яних маяках.  

Пригадати  практичні навики, 
які були  відпрацьовані під час   
уроку «Опорядження 
поверхонь штукатуркою:». 

 

Інструкційно – 

технологічна карта 

№7 

 

9  

 

 Зняття інвентарних і дерев'яних 
маяків, вирубування гіпсових маяків 

і обробка борозен. Вимоги ДБН до 
точності й допусків при 
провішуванні поверхонь.  

Дотримуватись вимоги ДБН 
до точності й допусків при 
провішуванні поверхонь. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bn8BNNvepGw
https://www.youtube.com/watch?v=lrJ_WX-BTmM
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