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Тема : Прийом накидання розчину ковшем та кельмою 
з ящика на цегляну поверхню стін.

Мета уроку: формувати початкові вміння і навики виконувати накидання розчину 
ковшем, кельмою на цегляну поверхню стін; виховувати бережливе відношення до 

інструментів і матеріалів; розвивати навики дисципліни праці.

Тип уроку: формування первинних умінь І навичок;

Вид уроку: гра між бригадами з елементами бесіди.

Матеріально-технічне оснащення уроку:

1.
Інструкційні карти;

9 і

картки-за вдам я я для бригад;
3.

таблиці для внесення підсумків конкурсу;
4.

екран успішності бригад за день;
5.

плакати;
6.

стенди „Інструменти для штукатурних робіт”;
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Стенд „Індивідуальні засоби захисту;
8.

інструменти для виконання штукатурних робіт:

ківш

штукатурна лопатка (кельма)

сокіл

тетерок

штукатурний ящик 

відро

щітка

навчальний розчин



Навчально-виробничі роботи;

■ 1.

Накидання ковшем розчину на поверхню стіни способом „зліва направо” на 
верхню частину стіни.

2.
Накидання розчину ковшем на поверхню стіни способом „зліва направо” на 
середню частину стіни.

3 .

Накидання розчину ковшем на поверхню стіни способом „зліва направо” на 
нижню частину стіни.

Хід уроку

1.

Організаційна частина

1.
Огляд зовнішнього вигляду учнів,

2 .

Перевірка по журналу явку учнів.

. Бету ті ай і нструктаж

Повідомлення теми програми, теми уроку і мети.
Повторення матеріалу з попередніх уроків.

Повторимо матеріал, який вивчали на попередніх уроках. Повторення проведемо 
у вигляді конкурсу між двома бригадами.
Сьогодні, я - майстер виробничого навчання - буду в журі. Оцінювання всіх завдань 
становить 12 балів

Перший конкурс -  „Чорний ящик”. Умови конкурсу. В ящику є шість питань. По 
три учні з кожної бригади беруть із ящика но черзі питання і дають відповіді.
Другий конкурс -  „Конкурс штукатурів”. Для виконання цього конкурсу потрібно по 
одному учаснику.

Для учасника першої бригади таке завдання: виконати накидання розчину 
штукатурною лопаткою на поверхню стіни способом „зліва направо”.
Для учасника другої бригади таке завдання: виконати накидання розчину способом 
„справа наліво”.

Майстер виробничого навчання слідкує за правильними кидками розчину, 
дотримання правил техніки безпеки, організації робочого місця.

Третій конкурс -  „Домашнє завдання,, з назвою "Зверни увагу".

На минулому уроці кожній бригаді я дав домашнє завдання: придумати сненку, в 
якій робітники нашої професії допускають порушення правил техніки безпеки. А



зараз кожна бригада продемонструє сценки з порушеннями правил техніки безпеки, а 
інша бригада повинна їх знайти.

Четвертий конкурс -  „Конкурс бригадирів”. Бригадирам видається карточка- 
завдания з проблемним питанням. Бригадир повинен вирішити проблему, даючи при 
цьому ґрунтовану правильну відповідь.

Підведемо підсумки конкурсів.

3. Подача нового матеріалу.

На попередніх уроках ми вивчали правила нанесення розчину на поверхню стелі і 
стіни штукатурною лопаткою та ковшем.

Сьогодні будемо вчитись наносити розчин на цегляну поверхню штукатурною 
лопаткою та ковшем (використовую стенд).

У*

Порівняйте ці два інструменти:

©

штукатурну лопатку(кельму);
*

Ківш Шаульського.

Питання: як ви думаєте, яким інструментом можна закидати більшу площ}''? 
Відповідь: Ковшем, тому іцо в ківш можна набрати більше розчину.
Питання: Якої густини розчин можна наносити штукатурною лопаткою?
Відповідь: Середньої густини, густий.
Питання: А ковшем можна наносити всі види розчинів за густиною чи ні?
Відповідь: Так всі види розчинів.
Отже ківш більш продуктивний, ніж штукатурна лопатка. За допомогою ковша 
наносять різні види розчинів, наносять їх на різні поверхні і різними способами. Як 
штукатурною лопаткою, так і ковшем можна наносити розчин на поверхню стіни 
способом „зліва направо” і „справа наліво” (використовую плакат).
Питання: Що повинні ви зробити перед початком роботи?
Відповідь: Підготувати робоче місце.
Продуктивність праці залежить від правильності організації робочого місця.
На робочому місці ящик з розчином і інструмент ви повинні розмістити так, щоб не 
доводилось робити зайвих рухів. Ручний інструмент, який береться правою рукою, 
повинен лежати справа, а той, який береться лівою -  зліва. Якщо доводиться 
працювати зі столів-помостів, то їх встановлюють так, щоб з місця їх встановлення 
можна було виконати якнайбільший обсяг робіт.

Візьміть інструкційні карти.

За допомогою інструкційних карт ви ознайомитесь з операціями, які сьогодні будете 
виконувати; зверніть увагу-' на ескіз, на вибір робочої пози, дотримання правил



техніки безпеки при виконанні даних операцій. Розглянемо першу операцію.

Нанесення розчину ковшем способом „зліва направо” на верхню частину стіни. Для 
виконання цієї операції необхідно мати:

1. Ківш ІІІаульського.
1, Ящик з розчином.

При нанесенні розчину ковшем на верхню частину стіни встановлюємо ящик з 
розчином на відстані 1 метр від стіни, вибираємо правильне робоче положення, 
беремо ківш в праву руку, набираємо порцію розчину і робимо рух ковшем „зліва 
направо”, повертаючи його донизу.

Пригадайте з фізики про цеитробіжну силу, рух, прискорення, інерцію. Коли ковшем 
робимо рух „зліва направо”, а він має сферичну форму, то відцентрована сила 
притискатиме розчин до стінок ковша і не дає йому вилетіти, при цьому розчинові 
видаємо прискорення і напрям. При русі ковшем зліва направо розчин набув 
прискорення і, коли ми його повертаємо донизу, розчин за інерцією вилітає із ковша.

Під час кидка ківш вивертають і розчин, виплескуючись, розсівається, покриваючи 
велику площу поверхні. Кидок треба робити з такою силою, щоб розчин вилітав із 
ковша, не затримуючись, і розстилався по поверхні віялом. Рух ковша робимо в 
такому напрямку, щоб розчин спрямовувався в зазначене місце. При цьому способі 
нанесення розчину ковшем на поверхню стіни кидки розчину розташовуються один 
за одним по вертикалі і до середини стіни. Демонструю в повільному темпі і 
нормальному накиданні розчину ковшем способом „зліва направо” на верхню 
частину стіни.
Викликаю учня продемонструвати цей спосіб.
Розглянемо другу операцію.
Нанесення розчину ковшем способом „зліва направо” на середню частину стіни. 
Ящик з розчином розташовуємо так само, як і при виконанні першої операції. Ківш 
беремо в праву руку, набираємо порцію розчину і робимо такий же рух, як в першій 
операції, але при цьому спрямовуємо виліт розчину ковша на середню частину стіни 
в зазначене місце.
Демонструю в повільному темпі нанесення розчину ковшем способом „зліва 
направо” на середню частину стіни.
Викликаю учня продемонструвати цей спосіб.
Розглянемо третю операцію.
Нанесення розчину ковшем способом „зліва направо” на нижню частину стіни. При 
цьому ящик з розчином встановлюють на відстані їм. Від стіни. Беремо ківш в праву 
руку, набираємо ним порцію розчину і робимо ковшем рух „зліва направо”, 
повертаючи його не донизу, а по горизонталі, спрямовуючи розчин в зазначене місце. 
Демонструю в повільному темпі нанесення розчину ковшем „зліва направо”, на 
нижню частину стіни. Викликаю учня продемонструвати цей спосіб.
За допомогою ковша можна:
- наносити густі, нормальні і рідкі розчини;
- наносити різні види розчину;



зараз кожна бригада продемонструє сценки з порушеннями правил техніки безпеки, а 
інша бригада повинна їх знайти.

Четвертий конкурс ~ „Конкурс бригадирів”. Бригадирам видається карточка- 
завдання з проблемним питанням. Бригадир повинен вирішити проблему, даючи при 
цьому ґрунтовану правильну відповідь.

Підведемо підсумки конкурсів.

3.Подача нового матеріалу.

На попередніх уроках ми вивчали правила нанесення розчину на поверхню стелі і 
стіни штукатурною лопаткою та ковшем.

Сьогодні будемо вчитись наносити розчин на цегляну поверхню штукатурною 
лопаткою та ковшем (використовую стенд).

Порівняйте ці два інструменти:

©

штукатурну лопатку(кельму);
*

Ківш Шаульського.

Питання: як ви думаєте, яким інструментом можна закидати більшу площу? 
Відповідь: Ковшем, тому що в ківш можна набрати більше розчину.
Питання: Якої густини розчин можна наносити штукатурною лопаткою?
Відповідь: Середньої густини, густий.
Питання: А ковшем можна наносити всі види розчинів за густиною чи ні?
Відповідь: Так всі види розчинів.
Отже ківш більш продуктивний, ніж штукатурна лопатка. За допомогою ковша 
наносять різні види розчинів, наносять їх на різні поверхні і різними способами. Як 
штукатурною лопаткою, так і ковшем можна наносити розчин на поверхню стіни 
способом „зліва направо” і „справа наліво” (використовую плакат).
Питання: Що повинні ви зробити перед початком роботи?
Відповідь: Підготувати робоче місце.
Продуктивність праці залежить від правильності організації робочого місця.
На робочому місці ящик з розчином і інструмент ви повинні розмістити так, щоб не 
доводилось робити зайвих рухів. Ручний інструмент, який береться правою рукою, 
повинен лежати справа, а той, який береться лівою -  зліва. Якщо доводиться 
працювати зі столів-помостів, то їх встановлюють так, щоб з місця їх встановлення 
можна було виконати якнайбільший обсяг робіт.

Візьміть інструкційні карти.

За допомогою інструкційних карт ви ознайомитесь з операціями, які сьогодні буде те 
виконувати; зверніть увагу- на ескіз, на вибір робочої пози, дотримання правил



- наносити розчин на різні поверхні;
- наносити розчин різної товщими
- виконувати різні види штукатурок (демонструю взірці).
Розглянемо останній пункт інструкційної карти.

Техніка безпеки

При нанесенні розчину ковшем на поверхню стіни способом „зліва направо” ви 
повинні дотримуватись таких правил безпеки:
- працювати в спеціальному одязі з покритою головою:
- працювати справним інструментом, ручки інструменту повинні бу ти добре 
оброблені, пошліфовані і міцно з’єднані з інструментом;
- перед роботою руки слід змастити захисними кремами чи пастами;
- категорично забороняється брати розчин руками;
- при роботі з вапняними розчинами потрібно працювати в рукавицях;
- постійно слідкувати щоб ручка ковша і руки були сухі;
- не робити ковшем кидків з великою силою, бо при цьому краплини розчину, які 
відлітають від стіни, можуть попасти в очі.
- при роботі з столів-помостів потрібно їх встановлювати надійно.
Це перший урок, коли ми вивчаємо нанесення розчину ковшем і учні часто 
допускають помилки при роботі. Найчастіше виконують рух ковшем, як 
штукатурною лопаткою. Отже, коли будете тренуватись, пам’ятайте, що рух ковшем 
відрізняється від руху штукатурною лопаткою.
При роботі слідкуйте за своїм робочим місцем, щоб воно було в належному стані, 
бережіть інструмент і економно витрачайте розчин.

3. Перевірка засвоєння учнями вивченого матеріалу.

Закріпимо вивчений матеріал у вигляді гри-естафети. Умови гри: 
для виконання гри необхідно 4 учасники з кожної бригади. На 2 столах лежать картки 
з питаннями, учасники кожної бригади по черзі підходять до стола і дають письмово 
чи практично відповіді на одне питання, Перемагає та бригада, яка заповнила картки 
без помилок і швидше.

Зразок естафетної картки.

1.
Чим відрізняється ківш від кельми?

2.
Від чого залежить продуктивність праці при нанесенні розчину на поверхню.

3 .

Яких праврш техніки безпеки повинні дотримуватись при накиданні розчину 
ковшем на поверхню стін способом „зліва направо”

4.
Виконати 5 кидків розчину ковшем та кельмою на середню частину стіни 
способом „зліва направо”.



Накидання розчину

Накидання розчину здійснюють штукатурною 
соколом, штукатурним ковшем і совком.

Штукатурною

лопаткою з сокола,

Рис- 'і Нанесення розчину на стелю 
способом: 

через голову; б — над собою; в — від себе

л- Накидання штукатур
но розчину кельмою 
з сокола на стіну

лопаткою з сокола 
накидають розчин на стіни, стелі, 
карнизи та інші елементи 
опорядження.
Накидають розчин на стелю через 
голову, над собою і від себе.(рис.1) 
Для накидання розчину на стіну 
кельмою з сокола(рис 2), штукатур 
стає біля ящика і, спираючи на нього 
сокіл, який тримає в лівій руці, 
кельмою набирає розчин. Після цього 
він відступає до місця штукатурення, 
трохи нахиляє сокіл до стіни і 
різними рухами кельми, яку він 
тримає в правій руці, перекидає весь 
розчин на поверхню.
Кельмою слід працювати так, щоб 
розчин не спадав з неї і не 
відскакував від поверхні, яку 
штукатурять.
Протяжність руху кидка залежать від 
відстані між поверхнею та рівнем 
плечей штукатура. Кидати розчин на 
стіну можна рухом кельми зліва 
направо або справа на ліво.
Більш продуктивний спосіб- 

накидання розчину кельмою 
безпосередньо з ящика(рис.З).

З цією метою на робочому місці встановлюють ящик з розчином на 
такій відстані від поверхні, що підлягає штукатуренню, щоб рухами 
кельми від ящика можна було накидати на неї розчин. Для цього 
краще застосовувати пересувні ящики невеликої місткості.

Значно підвищується продуктивність праці й зменшується витрата 
розчину при накиданні набризку ковшем (рис.4). За один рух ковшем 
залежно від його об'єму можна накинути на поверхню до 1,5л 
розчину.

• ;ЄіЛ.

РиС-  5.- Накидання штукатурного 
розчину кельмою безпосередньо з 

ящика



Роботу виконують так. На відстані 
1... 1,2м від стіни встановлюють ящик 
з розчином. Взявши в руки ківш, 
набирають у нього розчин і сильним 
правильним стіні рухом зверху в низ 
накидають його на поверхню так, 
щоб поверхні утворився тонкий 
рівномірний шар.Ч  Накидання штукатурного 

розчину ковшем
Штукатурним ковшем можна накидати розчин на поверхні всіх

видів.
Совком з рухомою ручкою розчин накидають на стіни в основному 

від рівня подлоги до рівня плеча штукатура.

Намазування розчину

Намазування розчину на поверхню здійснюють звичайно соколом, 
штукатурною лопаткою (кельмою) з сокола та напівтерком.

Соколом намазують на стіни та стелі шари грунту і накривки; 
набрезк намазувати соколом не можна. Під час намазування розчину 
на стіну сокіл пересовують з низу в гору, а при намазуванні на стелю 
рухом на себе. Виконують це так:

а б

Узявши сокіл в ліву руку, на нього кельмою покладають певну 
кількість розчину і з ящика. Після цього приставляють сокіл під кутом 
до поверхні так, щоб верхній бік його був на відстані 5... 10 см від 
поверхні, а нижній на відстані, що дорівнює товщинні шару грунту. 
Притиснути цей бік сокола кельмою, його пересувають уздовж 
поверхні, поступово зменшуючи кут нахилу сокола.



Затирання і загладжування накривних шарів.

Після розрівнювання накривки її 
потрібно затерти за допомогою 
терки. Затирають накривку 
дерев'яною теркою, (що 
складається з полотна розміром 12 
х 19 см і змінної ручки), полотно 
якої може бути оббито фетровими 
чи повстяними прокладками, або 
терками з фторопласту, пінопласту.

Затирають штукатурку
послідовно вкругову та врозгін 
(рис.)
Вкругову накривку  затирають 
рухами терки проти ходу 
годинникової стрілки.

При цьому ребром терки зрізують горбики, а полотно переміщує 
розчин по поверхні, замовлюючи ним заглиблення й однаковою 
ущільнюючи накривку.
Виконавши затирання 1_1,5 м кв накривши вкругову, відразу

затирають її врозгін -  прямолінійним рухом, з низу в гору і зверху в 
низ. Загладжують накривку гладилками, що мають форму напівтерків.

Застосовують дерев'яні, оббиті листовою гумою, металеві та 
пластмасові гладилки.

Загладжують накривку відразу після її розрівнювання звичайними 
напівтерками у двох напрямках: на стінах спочатку у вертикальному 
порядку, а потім у горизонтальному; на стелі -  спочатку поперек 
напрямку світлових променів.

Затирання штукатурки: 
о — вкругову; 6 —  врозгін



Намп-
ЫИЯ ПГГуКП* 
ного роччи-
із сокола:
— на спну:
— на Мелю

Ри Є' 4 Нанесен.,розчи н у  на стелю

о — через голову; б  — над собою; з — від себе

Р и С  і .  Накидання штукатур
ного розчину кельмою

з сокола ва стіну

Р и С  - 3/ Накидання штукатурного
розчину кельмою безпосередньо з

ящика
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОСТОЇ ШТУКАТУРКИ 

Мета. Вивчення цього елементу дозволить вам знати:

• контролювати як іс ть  простої штукатурки згідно з вимогами СНиП 

I I I - 2 1 - 7 3

Дидактичне забезпечення
Будівельні норми і правила.

Зв’язані модульні елементи
Дефекти штукатурок.

Для контролю якості вам потрібні:
правило або шаблон 2 м - 1 шт.; рівень -1 шт.;
висок — 1 шт.; лінійка - 1 шт.

Відповідно до СНиП III -  21 -  73 (табл.. З, п. 7.3) відхилення, що 

допускаються за виконання простої штукатурки, такі:

1. Поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення -  15 мм.

2. Нерівності, що виявляються за накладання правила або 2-метрового 

шаблона (не більше трьох) -  завглибшки або заввишки до 5 мм.

3. Середня загальна товщина штукатурної накиді -  не більше 12 мм.

4. Товщина кожного шару грунту не більше:

• з вапняного і вапняно-гіпсового розчину -  7 мм;

• з цементного -  5 мм;

• товщина шару накривки після її вирівнювання і затирання для усіх 

видів, крім декоративної, -- не більше 2 мм; для декоративної -  5 

мм.

5. Поверхні від горизонталі на все приміщення -  15 мм.

6. Гуртів від прямої лінії між кутами -  6 мм.

7. Лузг, ясенків, луток і одвірків, пілястр, стовпів тощо від вертикалі та 

горизонталі на весь елемент -  10 мм.

8. Радіуса лекальних криволінійних поверхонь від проектної величини -  

10 мм.

Не допускати тріщини, горбки, раковини, дутики, пропуски, патьоки 

розчину, плями, висоли, сліди в]д інструменту для затирання; відшарування 

штукатурки від поверхні.



/5 мм

Рис. Допустимі відхилення 
за виконання простої штукатурки (СНиП Иї 21- 73)



Підведемо підсумки вступного інструктажу. Коментар оцінок

111. Біжучий інструктаж
Цільові обходи робочих місць
Перший обхід: перевірити стан робочих місць.
Другий обхід: перевірити правильність виконання трудових прийомів.
Третій обхід: перевірити правильність дотримання правил техніки безпеки. 
Четвертий обхід: прийом робіт і оцінка.
IY. Заключний інструктаж

Використовую екран успішності бригад за день.

1.
Підведення підсумків роботи за день, 

о
і

Відмічаю, хто з учнів добився відмінної якості в роботі і чому.
3 .

Повідомлення оцінок за день.
4.

Розглядаю найбільш характерні помилки в роботі учнів, вказую чому ці 
помилки виникли і як можна їх позбутись.

Прибирання робочого місця:
перевіряю справність та чистоту інструменту;
перевіряю належний стан робочого місця учнів.
Підготовка матеріально-технічної бази до наступного уроку: 
накидання розчину на поверхню стін ковшем способом „зліва направо”.

Домашнє завдання:

Г.М. Добро вольський „Будівельно-опоряджувальні роботи”


