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Вступ 

«Якщо ми будемо вчити сьогодні так, як вчили вчора,  

ми крадемо у наших дітей завтрашній день»  

Джон Дьюї 

У зв’язку з переходом до нового стандарту навчання, який здійснюється на основі 

компетентнісного підходу, і передбачає не 

тільки придбання знань, але і готовність 

фахівця до їх успішного застосування, 

особливої актуальності набуває професійно 

орієнтоване навчання, що забезпечує якість 

підготовки майбутніх кваліфікованих 

робітників, відповідаючи потребам сучасного 

світового ринку праці. Професійнотехнічна 

освіта надає учням професійні знання, вміння 

та навички, що є основою у їх подальшій 

діяльності. Вони є цілком конкретними, 

точними і практичними. Визначають 

подальшу професійну діяльність випускника 

ПТНЗ, його матеріальне та моральне 

благополуччя. 

Оскільки, у професійно-технічній освіті учні 

отримують загальноосвітню, професійно 

теоретичну, професійно практичну підготовку,вебквести мають право на застосування в 

ПТНЗ. 

При підготовці кваліфікованого робітника у ПТНЗ важливо виховувати у ньому 

відповідальність, акуратність, вміння та бажання вчитися (навчання впродовж життя), 

самостійність в опануванні професійних компетентностей, самостійність у прийнятті 

рішень, комп’ютерну та інформаційну грамотність. 

Слідуючи пораді Джона Дьюї, в останні роки ми педагоги  все частіше поповнюємо 

свої методичні скарбнички новими технологіями навчання. Хочу привернути Вашу увагу 

до однієї із таких популярних сучасних видів освітніх Інтернет-технологій, як квести та 

веб-квест. WebQuest - це орієнтована на запит діяльність, в якій частина або вся 

інформація, з якою взаємодіють студенти, надходить з ресурсів в Інтернеті.”, - стверджує 

Берні Додж. Саме він разом зі своїм колегою Томасом Марч, будучи викладачами 

університету Сан-Дієго (США), у 1995 році представив цю технологію міжнародній 

педагогічній спільноті. А сьогодні педагоги всього світу широко використовують цю 

інноваційну технологію, як один із засобів ефективного навчання з використанням 

ресурсів Інтернету. 

     Слід відмітити, що веб-квест, як освітня технологія спирається на такий підхід до 

навчання, в процесі якого відбувається створення чогось нового та цікавого. У ході роботи 

над веб-квестом педагог створює умови для самостійної розумової та творчої діяльності 

учнів  і підтримує їх ініціативу. Він є консультантом, організатором і координатором 

проблемно-орієнтованої, дослідницької, навчально-пізнавальної діяльності учнів. У свою 

чергу, учні стають рівноправними «співучасниками освітнього процесу», поділяючи зі 

своїм учителем відповідальність за його процес і результати. 

Квест дозволяє розвивати активне пізнання на уроках або заняттях, сприяє розвитку 

мислення, допомагає долати проблеми та труднощі, а саме: вирішити, розплутати, 

Квест в освіті:  

1. Квест – це приклад організації 

інтерактивного освітнього середовища. 

2. Веб-квест – одна з найбільш 

ефективних моделей застосування 

Інтернету в навчальному процесі. 

Квест у навчанні: 

1. Квест – це проблемне завдання 

з елементами рольової гри. 

2. Квест – це формат заняття, 

орієнтований на розвиток пізнавальної, 

пошукової діяльності дітей. 

Квест – це дидактична структура, у 

рамках якої педагог удосконалює 

пошукову діяльність дітей, визначає 

параметри цієї діяльності. 
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придумати, уміти застосовувати свої знання на практиці в нестандартних ситуаціях, тобто 

актуалізувати знання, учить мислити логічно, розвиває інтерактивні здібності. 

Упровадження квесту дозволяє: 

 активізувати розумову діяльність шляхом створення спеціальних умов для 

виконання завдань, які потребують достатньої свідомості й зрілості учнів, здатності до 

подолання спеціально створених перешкод; 

 формувати стійкий інтерес учнів до предмета та обраної професії; 

 активізувати сприйняття матеріалу засобами наочності (реальних предметів, 

макетів, моделей, зображень кінофрагментів, фотографій, малюнків, умовних графічних 

знаків, символіки); 

 поєднати новітні та традиційні дидактичні засоби навчання; 

 розвинути універсальні форми розумової діяльності в поєднанні навчання 

інформатики (аналіз, синтез, індукція, порівняння, систематизація ). 

Квест включає такі компоненти: 

 Вступ, керівництво до дії – визначення часових рамок, головних ролей 

учасників або сценарій квесту, попередній план роботи, знайомлення зі змістом квесту в 

цілому. 

 Центральне завдання – чітко визначено результат, який має одержати 

команда, виконавши задану серію завдань. 

 Список інформаційних ресурсів (на електронних чи паперових носіях), 

необхідних для виконання завдання, може запропонувати учням у процесі роботи на 

кожному з етапів. 

 Опис процедури роботи, яку необхідно виконати учасникам під час 

проходження етапу (може зазначатися на кожному етапі окремо чи на початку гри). 

 Розробка критеріїв чи параметрів оцінювання – залежить від типу 

навчальних завдань, які вирішуються під час квесту. 

 Висновок – аналіз досвіду, отриманого учасниками квесту. 

Основні вимоги квесту: 

 Проходження за сюжетом, який може бути чітко визначеним або мати 

декілька варіантів, у залежності від вибору учасника. 

 Питання розраховані на застосування логіки. 

 Однозначність відповіді (одне слово - якщо це запитання для переходу між 

етапами; розширена відповідь - якщо це запитання самого етапу). 

 Регламентована кількість часу на обговорення.  

 Не завжди лаконічні та чіткі завдання розвивають дослідницькі навички – 

аналіз випадкових, на перший погляд, відомостей, збір різних, дещо абсурдних як за 

виглядом, так і за функціональністю даних-повідомлень. 

 Залучення всіх учасників – думка кожного учасника враховується, навіть, 

якщо це тільки «рух у невідоме», висловлювання ідей, виконання певних практичних 

завдань. 

 Міжпредметні зв’язки, застосування знань у новій ситуації. 

Гра відбувається в межах освітнього закладу або кабінету. Учасникам видається 

завдання, якщо вони правильно розгадують його за відведений час, та одержують 

завдання-перехід, де зашифровано наступне завдання. 
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                       1. Дидактичні аспекти уроку 

Предмет: Спеціальна технологія 

Тема програми № 11. Технологія влаштування обличкувань стін і підвісних стель з 

застосування плит «AQUAPANEL Indoоr» 

Тема уроку: «Технологія монтажу підвісних стель з обшивкою із плит  

                      AQUAPANEL indoor» 

Мета уроку: 

навчальна:  ознайомити із матеріалами, обладнанням, технологією влаштування 

підвісних стель з обшивкою  плитами AQUAPANEL indoor, правильності вибору 

інструментів та матеріалів для виконання робіт на замовлення  клієнта з дотриманням 

правил  охорони праці,  а також  розраховувати  кількість   матеріалів та їх вартість; 

виховна: виховувати в учнів акуратність, зібраність, старанність, вміння працювати в 

колективі, самостійність у прийнятті рішень, толерантність та повагу до  оточуючих;  

розвивальна: розвивати навички роботи в команді, бути соціально адаптованими  та 

конкурентоспроможними на ринку праці, вміння  використовувати інформаційні 

технології  для розв’язання практичних завдань, вміння  обробляти нову інформацію та  

визначати найбільш раціональний  варіант.  

Тип уроку: комбінований (урок -квест) 

Форми роботи учнів: фронтальна, робота в командах, індивідуальна. 

Методи проведення уроку: 

♦ словесний (розповідь з елементами пояснення, бесіда) 

♦ наочний ( презентації, екскурс, анімація, відеоролик) 

♦ пошуковий (пошук інформації на сайтах компанії « Кнауф», супермаркетів « Епіцентр» 

♦ практичний ( вибір інструментів - пазали,   віртуальна подорож у крамницю для 

визначення  вартості матеріалів) 

♦ імітаційні ( віртуальні закупки будівельних матеріалів,) 

Оснащення уроку:  

 ноутбук та мультимедійний проектор для демонстрації слайдів; 

 пазли; 

 ребуси; 

 відео; 

 додатки ; 

 відомість контролю знань;  

Міжпредметні зв’язки: 

матеріалознавство: 

 тема 4(4 розряд)  «Сучасні  великорозмірні матеріали і вироби для сухого 

будівництв та оздоблення» 

  тема 9 (  3 розряд) «Елементи металевого каркаса»; 

       охорона праці:  

 тема 2 « Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій», « Організація роботи з охорони праці» ,; 

 тема 4 « Основи електробезпеки».,  

математика: тема 6 «Об’єми і площі  поверхонь геометричних тіл» 
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основи галузевої економіки: 

 тема 8. « Собівартість будівельної продукції» 

 тема 9. « Ціна будівельної продукції» 

Інформаційні технології: 

 тема 3. « Мережні системи та сервіси». 

2. ХІД УРОКУ 

І. Організаційна частина(2 хв.):  

 взаємне вітання; 

 перевірити  наявність  учнів у групі; 

 мобілізувати учнів до роботи; 

 активізувати  увагу учнів; 

 створити робочу атмосферу; 

 повідомити форму організації роботи на уроці..  

      Оскільки робота на уроці буде проходити за рольовою  формою організації, то учні 

умовно об’єднуються у три-чотири команди. Така форма діяльності надає учасникам 

можливість діяти, практикувати навики співпраці в команді, виконувати пошук інформації 

в Інтернеті на сайтах компанії « Кнауф», будівельних крамницях. 

II. Мотивація вивчення нової теми (3 хв.).  

1. Повідомити тему та мету уроку.  

2. Мотивація вивчення  нової теми. 

IIІ Актуалізація знань та пояснення нового матеріалу (25 хв.)  

Локація 1. «Основні параметри Аквапанелі» ( 4 хв. ) 

Локація 2 .«Склади відповідність фото та типу Аквапанелі» ( 4 хв. ) 

Локація 3. «Інструменти монтажника ГКК» ( 4 хв. ) 

Локація 4 . «Технологічний ланцюжок» ( 4 хв. ) 

Локація 5. «Віртуальний Епіцентр» ( 4 хв. ) 

Локація 6 .«Охорона праці» ( 3 хв.) 

 «Оформлення стіннівки для презентації» ( 3 хв. ) 

IV. Закріплення матеріалу (12 хв.):   

Кожен керівник команди  презентує результати роботи команди в локаціях. 

V. Заключний етап (2 хв.). 

- підвести підсумки роботи за урок;  

- відзначити кращих учнів на уроці, зупинитись на допущених загальних  помилках; 

- вказати на причини  і способи їх усунення; 

-. повідомити і обґрунтувати  оцінювання  учнів. 

- рефлексія: 

 Що нового дізнались на уроці? 
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 Які теоретичні знання удосконалили ?  

 Де можна використати набуті знання та вміння? 

 Чи знадобляться  вам ці знання, вміння та навики в майбутньому? 

 Чи сподобалася вам форма проведення уроку? 

VІ. Домашнє завдання(1хв):  

1.      Старченко О.Ю., Гулін Д.В. Технологія сухого будівництва - К.: Вид, 2005.- с. . 

2. За допомогою освітніх знань  (скласти технологічну карту монтажу внутрішньої 

підвісної стелі  для власної сантехнічної кімнати та визначити вартість матеріалів) 

 Викладач   ______________ Прокопів В.В. 
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3. РОГОРНУТИЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ 

І. Організаційна частина(2 хв.):  

 взаємне вітання; 

 перевірка наявності учнів в групі; 

 мобілізувати учнів до роботи; 

 активізувати  увагу учнів; 

 створити робочу атмосферу; 

 повідомлення  форму  організації роботи на уроці..  

      Оскільки робота на уроці буде проходити за рольовою  формою організації, то учні 

умовно об’єднуються у три-чотири команди. Дана форма діяльності надає учасникам 

можливість діяти, практикувати навики співпраці в команді, виконувати пошук інформації 

в Інтернеті на сайтах компанії Кнауф, будівельних магазинах . 

II. Мотивація уроку для вивчення нової теми (2 хв.).  

1. Повідомити тему та мету уроку. (слайд 3-4) 

2. Мотивація  нової теми. 

Викладач:   Сьогодення під час будівництва, реконструкції та ремонту будівель, 

будівельники використовують новітні  технології та матеріали компанії Кнауф, а саме  для 

сухого будівництва, щоб скоротити час виконання роботи.  Всі архітектурно-

конструктивні задуми можна реалізувати за допомогою інноваційних технологій та нових 

матеріалів компанії Кнауф, які  виконують  монтажники гіпсокартонних конструкцій. 

 Вище професійне училище № 7 проводить підготовку кваліфікованих робітників 

будівельного профілю за новими технологіями різних відомих компаній. На адресу 

закладу надійшло замовлення на  монтаж підвісної стелі для реконструкції малого басейну 

для дітей в спортивно-розважальному комплексі «Акваторія» м. Калуш. ( слайд 5-8) 

Основна умова:  підвищена вологість у приміщенні. На прохання замовника необхідно 

підібрати необхідні матеріали, технологію виконання робіт за оптимальних умов, тобто, 

належна якість при невисокій ціні. На уроці ми згадаємо все, що вивчили на попередніх 

уроках спецтехнології ГКК та інших предметів. Урок пройде у формі «Квесту». (слайд 9) 

Квест - (від англ. quest - пошук) - аматорське професійно - інтелектуальне 

змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань 

викладачем. 

    Команди вирішують логічні завдання, здійснюють пошук на місцевості, будують 

оптимальні маршрути переміщення, шукають оригінальні рішення і підказки. Після 

завершення чергового завдання команди переходять до виконання наступного. Команда, 

що виконала всі завдання правильно та швидше за інших отримає накопиченні бали.. 

       Умовно об’єднаємо учнів у групи. Учні вибирають собі керівника та поділяють 

умовні ролі. Керівник  може розподілити ролі серед членів своєї групи, окреслює завдання 

для кожного, перевіряєте їх виконання, здійснюєте загальне керівництво квестом. 

Вам потрібно пройти кілька локацій, після виконання яких, ви знайдете всі 

необхідні відповіді на проблемні питання, та продемонструєте свої знання. 

Ролі кожного члена групи: (слайд 10) 
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керівник -   може розподілити ролі серед членів своєї групи, окреслює завдання для 

кожного, виконує разом із усіма завдання та перевіряєте їх виконання, здійснює загальне 

керівництво   групи на протязі всього  квесту. 

аналітики - учні, які вивчають та виконують чинні завдання всіх локацій. Ваше 

завдання – проаналізувати, наскільки корисний зміст цих завдань, які особливості є в 

кожному завданні, що, на вашу думку, варто а, що не варто розміщувати на презентації, 

які рубрики, розділи  основні , а які допоміжні. 

дизайнери - учні, які з’ясовують необхідність, структуру інформації, що буде 

представлена на презентації стінівки, фото колажі. Ваше завдання – познайомитися з 

основними елементами інформації, яке розташування елементів  тексту , фото та інших 

елементів на стіннівці є ефективним. 

серфери - учні, що віртуально переміщаються по сторінках Інтернету з метою 

пошуку інформації. Ваше завдання – знайти корисні для інших учнів освітні інтернет-

ресурси, посилання, які можуть бути використані у квесті 

 

Порядок роботи для кожної команди: (слайд 10) 

1. Ознайомтесь із завданнями; 

2. Вивчіть список локацій; 

3. Складіть план пошуку інформації; 

      4. Виконайте всі завдання локацій; 

5. Перегляньте та проаналізуйте результати, визначне головне  та те, що необхідно вам 

для  оформлення стіннівки; 

6. Дайте відповіді на поставлені питання на кожній локації, запропонуйте вирішення 

завдання, проблеми, проведіть розрахунки; 

7. Обговоріть питання у своїй команді; 

8. Оформіть звіт своєї роботи та команди, представте інформацію у вигляді стіннівки 

(текстовий документ, пазли, фото колаж, таблиця вартості матеріалів); 

9. Підготуйтесь до презентації результатів роботи у квесті. Продумайте хід проведення  

презентації, захисту, звіту, доповіді. 

        Інструкція для учнів 

            Дискваліфікація за  порушення правил  команд (cheat – шахрайство, передавання 

відповіді іншій команді). 

          Команди самостійно слідкують за часом, відведеним для виконання одного 

завдання. 

          Завдання для переходу дається тільки після розв’язання відповідного завдання етапу 

або як автоперехід після відведеного часу для виконання завдання. 

          За порушення правил гри чи грубе порушення дисципліни команда одержує 

штрафні 2 хвилини, які додаються команді після успішного виконання фінішного 

завдання. 

Підчас  проведення квесту  будемо  застосовувати окремі прийоми: головоломки, ребуси, 

анаграми, закреслення зайвого, шифрування, збирання предметів, запитання-відповідь, 

розв’язування задач, складання пазлів і це все виконувати будемо за обмежений час. 

Результат  дослідницької роботи представимо у вигляді стіннівки та доповіді керівника 

команди. Оцінювання буде проводитися, як кожного учня так і творчої команди у вигляді 

таблиці 1. 
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Загальна оцінка учня 
Прізвище ,ім’я та по батькови _______________________ 

Таблиця 2 

№ п/п Вид діяльності Максимальна 

кількість балів 

Набрана 

кількість балів 

1. Оцінка участі учасника команди   

1.1. Локація 1 

«Основні параметри Аквапанелі» 

(визначення слова, складання 

речення, відгадування ребусу) 

2  

1.2. Локація 2 «Склади відповідність 

фото та типу Аквапанелі» 

(визначення  відповідності, 

відгадування ребусу) 

2  

1.3. Локація 3 «Інструменти 

монтажника ГКК»  (складання 

пазлів, відгадування ребусу) 

2  

1.4. Локація 4 «Технологічна»  ( 

складання ланцюжка технологічної 

послідовності, відгадування ребусу) 

2  

1.5. Локація 5 (визначення слова, 

складання речення, відгадування 

ребусу) 

2  

1.6. Локація 6 (визначення на фото 

порушення з охорони праці) 

1  

2. Бали набранні командою 10  

 Середньоарифметична кількість 

балів 

10  

3. Додаткові бали виставляє викладач   1  

 Загальна кількість балів 12  

 

 IIІ Актуалізація знань та пояснення нового матеріалу (25 хв.)  

Локація 1 «Основні параметри  матеріалів» ( 4 хв. ) (слайд 12) 

Викладач: Цей етап представляє собою індивідуальну роботу  учня в групі на 

загальний результат. Учасники одночасно виконують завдання, визначають зашифроване 

слово,закреслюючи парні букви. При складанні речення, відбувається взаємне навчання. 

Учасники квесту вставляють в речення  слова (……….)та вкладають цифри(-------) для 

досягнення спільної мети. Разом підводяться підсумки роботи кожного учня. (слайд 13) 

Команда 1.  …….. плити  бувають різні,……….. Кнауф виробляє аквапанелі 

………   ----- і ------ мм, від ----- мм до ---- мм;  

Ключові терміни:  

  раовзумеікрйи, 

              куопмопеапнаікяр, 

              шаирроигнїолюк,  

              дуоквежоигнаосюм, 

              віивраопбулаярєт. (слайд 14) 
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Команда 2.   ………..однієї плити  залежить від її призначення: 

 Аквапанель……………. і ……………плита виробляється розміром ------- мм,  

 аквапанель Кнауф………………….–  -------мм,  

 на……………………. під плитку –    -------- мм;  

Ключові терміни:  

таопващаипнуар  

Сакоапйрлварйвту 

ванеуптаргіршонуяп  

заопвонеітшінояб 

 паіндолаоргеук 

(слайд 15) 

Команда 3.       ……….однієї ……….залежить від її…………..: 

 для ……………….складає біля ----------- кг на ----  м
2
, 

 …………..-      ----------- кг на  ---- м
2
. 

Ключові терміни:  

              воаргоав 

              поарнеелоіді 

              таопвощуианрио 

             поіпдоллонга 

             івнашоір   

Викладач: А зараз давайте перевіримо свої знання з матеріалознавства. 

Очікуваний результат: (слайд 16) 

Команда 1. Розмір  плити  бувають  різні, компанія  Ккнауф виробляє аквапанелі 

шириною 900 і 1200 мм, довжиною від 900 мм до 3000 мм; 

Команда 2. Товщина однієї плити  залежить від її призначення: 

 аквапанель внутрішня і зовнішня плита виробляється розміром 12,5 мм,  

 аквапанель Кнауф Скайлайт – 8 мм,  

 на підлогу під плитку – 6 мм;  

Команда 3. Вага однієї панелі залежить від її товщини: 

 для підлог складає біля 8 кг на 1  м
2
, 

  інші  16 кг на 1 м
2
. 

Викладач : Для переходу  на наступну локацію розгадайте ребус (слайд 17) 

 

 

Відповідь: аквапанель 

 

http://gipsokarton-blog.ru/wp-content/uploads/2018/01/46-1.jpg
http://gipsokarton-blog.ru/wp-content/uploads/2018/01/46-1.jpg
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Викладач: Ми з вами знаємо технічні характеристики Аквапанелей, а зараз перейдемо до 

локації  де визначимо їх призначення. 

Локація 2 «Вибери відповідність світлини типу Аквапанелі» ( 4 хв. ) (слайд 18-21) 

Викладач видає кожній команді чотири світлини будівель,  приміщень різного 

призначення. Вам необхідно розприділити відповідно за типами Аквапанелі. 

                                         ? 

                                                ? 

 

                                          ? 
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                                             ?      

Світлини для команди 1. 

   

 

 

   

Світлини для команди 2. 
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Світлини для команди 3. 
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Викладач: Для переходу  на наступну локацію розгадайте ребус (слайд 22) 

 

Відповідь: шуруповерт 

Викладач: Ребус нам підказав, що нам треба підібрати інструменти для виконання 

підвісної стелі з облицюванням AQUAPAMEL Indoоr у басейні  спортивного комплексу 

Акваторія нашого міста.  Зараз перейдемо на локацію де визначимо інструменти та  їх 

призначення. 

Локація 3 «Інструменти монтажника ГКК» ( 4 хв. ) (слайд 23-26) 

Складіть пазли  за допомогою сайту генератора пазлів за QR коду та назвіть 

інструменти, які зображені на малюнку. 
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Викладач: Для переходу  на наступну локацію розгадайте ребус (слайд 27) 

 

 

Відповідь: каркас 

Локація 4 «Технологічна» ( 5 хв. ) (слайд 28-29) 

На цій локації вам необхідно з фото вибири та склади ланцюжок, за яким буде 

виконуватися монтаж підвісної стелі з обшивкою із плит AQUAPANEL indoor 
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Локація 5 «Віртуальний Епіцентр» ( 5 хв. ) 

(слайд 30) 

Віртуальна закупка необхідних матеріалів та 

визначення їх вартості.  

На допомогу надається таблиця 5 переліку 

витрат матеріалів на 1 м2, QR коди на 

матеріали  та сайт 

https://epicentrk.ua/department/budivelni_materiali 

‘  

т

а

б

л

и

ц

я 

5 

Назва матеріалу Од.вим. 
Витрата  

 на 1 м2 

QR код 

 

1. Плита AQUAPANEL 

Indoоr 
м2 1,05 

 
 

2. Профіль стельовий CD 

60/27 
пог.м. 2.9 

 
 

3. Профіль направляючий 

UD 28/27 
пог.м. периметр 

 
 

4.З’єднювач поздовжній для 

CD 60/27 
шт. 0.2 

 
 

https://epicentrk.ua/department/budivelni_materiali
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5в. Підвіс  прямий  шт. 0,7 

 
 

5г. Шуруп самонарізний SN 

9 
шт. 1,4 

 
 

6.  Підвіс з затискачем 
шт. 0.7 

 
 

6a. Стержень для підвісу  шт. 0.7 

 
 

7. Шурупи  АКВАПАНЕЛЬ 
 SN 25, 
SB 25 

шт. 

 

25  з кроком 300 мм 

18  з кроком 450мм 
 

8. Стельовий дюбель 

(Анкерний Bierbach) 
шт. 0.7 

 
 

9. Дюбель "К" 6/40 шт. периметр 
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Локація 6 «Охорона праці» ( 3 хв.) 

Викладач: На фото знайдіть порушення правил з охорони праці та закресліть їх. 
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Викладач: Для підведення підсумків квесту вам надається час  для оформлення 

стіннівки на презентацію  ( 2-3 хв. ) (слайд 31) 

- взаємоперевірка; 

- підведення підсумків 

- підготовка до презентації; 

IV. Закріплення матеріалу (12хв):   

Викладач: прошу керівників команд вийти до дошки та почергово презентувати роботу 

вашої команди в локаціях. 

Керівник команди  презентує  роботу своєї команди  в  усіх локаціях.Він називає 

свою роль та кожного члена команди, дає загальну характеристику роботі.  

Викладач: Шановні учні інших команд, можливо ви побачили недоліки чи помилки або 

хочете щось добавити  до їхньої презентації.  

Виступи учнів інших команд. ( зауваження, вказівки на помилки, додаткова 

інформація) 

Презентація всіх керівників команд ( по 2-3 хв.) 

 Викладач: Під час монтажу підвісної стелі з обшивкою  плитами AQUAPANEL indoor    

необхідно проводити всі типи контролю та дотримуватися допустимих відхилень. Для 

отримання додаткових балів вам пропонується заповнити таблицю 6. 

Таблиця 6 

Технічні вимоги Граничні відхилення 

 Під час монтажу каркасів   

 конструкцій відхилення їх елементів від 

 розбивальних осей 

мають не перевищувати … мм, не більше 

….мм на всю довжину приміщення 

 Відхилення каркаса по горизонталі 
 має не перевищувати …  мм на ….  м   
  

 Відстань між несучими профілями  має дорівнювати ……  мм 

 Відстань між основними профілями   має дорівнювати ……. - …….  мм 
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Очікуваний результат: 

Таблиця 6 

Технічні вимоги Граничні відхилення 

 Під час монтажу каркасів   

 конструкцій відхилення їх елементів від 

 розбивальних осей 

 мають не перевищувати 1 мм, не більше 

5 мм на всю довжину приміщення 

 Відхилення каркаса по горизонталі 
 має не перевищувати 1 мм на 1 м   
  

 Відстань між несучими профілями  має дорівнювати 300 мм 

 Відстань між основними профілями   має дорівнювати 1000-750 мм 

V. Заключний етап (3хв.) (слайд 9) 

- підведення підсумків роботи за урок;  

- відзначити кращих учнів на уроці, зупинитись на допущених загальних  помилках; 

- вказати на причини  і способи їх усунення; 

-. повідомлення і обґрунтованість оцінки учня. 

- рефлексія: 

 Що нового дізнались на уроці? 

 Які теоретичні знання удосконалили на уроці?  

 Де можна використати набуті знання та вміння? 

 Чи знадобляться  вам ці знання, вміння та навики в майбутньому? 

 Чи сподобалася вам форма проведення уроку.(на столі є смайлики виберіть 

із них та здайте викладачу) 

  якщо для вас урок пройшов цікаво,незвичайно, ви із задоволенням 

працювали на уроці і все вам зрозуміло. 
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 якщо на уроці у вас якісь завдання викликали труднощі, урок пройшов 

звичайно, як стандартний урок, і не все було зрозуміло, тому треба 

допрацьовувати. 

 якщо на уроці вам було нудно, нецікаво, пройшов без користі, нічого 

не зрозуміло. 

 

VІ. Домашнє завдання(1хв):  

1. 1.      Старченко О.Ю., Гулін Д.В. Технологія сухого будівництва - К.: Вид, 2005.- с. 

170-176. 

2. В.А.Елизарова Технологія монтажа каркасно-обшивних конструкцій – М.: 

Академія,2012.-с.140-142 

3. За допомогою освітніх знань  (скласти технологічну карту монтажу внутрішньої 

підвісної стелі  для власної сантехнічної кімнати та визначити вартість матеріалів) 

 Викладач   ______________ Прокопів В.В. 

 

                                               

 
«Далеко не кожен стане вченим, письменником, артистом, далеко не кожному судилося 

винайти порох або велосипед, але майстром своєї справи має стати кожен».                                                                                       

(В.Сухомлинський) 
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Додаток 1 

Порядок роботи для кожної команди 

 

1. Ознайомтесь із завданнями; 

2. Вивчіть список локацій; 

3. Складіть план пошуку інформації; 

      4. Виконайте всі завдання локацій; 

5. Перегляньте та проаналізуйте результати, визначне 

головне, та те, що необхідно вам для оформлення стіннівки; 

6. Дайте відповіді на поставлені питання на кожній локації; запропонуйте вирішення 

завдання, проблеми, проведіть розрахунки; 

7. Обговоріть питання у своїй команді; 

8. Оформіть звіт своєї роботи та команди, представте інформацію у вигляді стіннівки 

(текстовий документ, пазли, фотоколаж, таблиця вартості матеріалів); 

9. Підготуйтесь до захисту результатів роботи у квесті. Продумайте 

хід проведення захисту, звіту, доповіді. 

      10.  Презентація квесту. 

 

Інструкція для учнів 

 
 Дискваліфікація за  порушення правил  команд (cheat – шахрайство, передавання 

відповіді іншій команді). 

 Команди самостійно слідкують за часом, відведеним для виконання одного 

завдання. 

 Завдання для переходу дається тільки після розв’язання відповідного завдання 

етапу або як автоперехід після відведеного часу для виконання завдання. 

 За порушення правил гри чи грубе порушення дисципліни команда одержує 

штрафні 2 хвилини, які додаються команді після успішного виконання фінішного 

завдання. 
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Додаток 2 

 

Загальна оцінка учня 

Прізвище ,ім’я та по батькови _______________________ 

 

№ п/п Вид діяльності Максимальна 

кількість балів 

Набрана 

кількість балів 

1. Оцінка участі учасника команди   

1.1. Локація 1 

«Основні параметри Аквапанелі» 

(визначення слова, складання 

речення, відгадування ребусу) 

2  

1.2. Локація 2 «Склади відповідність 

фото та типу Аквапанелі» 

(визначення  відповідності, 

відгадування ребусу) 

2  

1.3. Локація 3 «Інструменти 

монтажника ГКК»  (складання 

пазлів, відгадування ребусу) 

2  

1.4. Локація 4 «Технологічна»  ( 

складання ланцюжка технологічної 

послідовності, відгадування ребусу) 

2  

1.5. Локація 5 (визначення слова, 

складання речення, відгадування 

ребусу) 

2  

1.6. Локація 6 (визначення на фото 

порушення з охорони праці) 

1  

2. Бали набранні командою 10  

 Середньоарифметична кількість 

балів 

10  

3. Додаткові бали виставляє викладач   1  

 Загальна кількість балів 12  
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Додаток 3(1) 

  

Локація 1 «Основні параметри  матеріалів» ( 4 хв. ) 

Цей етап представляє собою індивідуальну роботу  учня в групі на загальний результат. 

Учасники одночасно виконують завдання, визначають зашифроване слово,закреслюючи 

парні букви. При складанні речення, відбувається взаємне навчання. Учасники квесту 

вставляють в речення  слова (……….)та вкладають цифри(-------) для досягнення спільної 

мети. Разом підводяться підсумки роботи кожного учня. 

Команда 1.  …….. плити  бувають різні,……….. Кнауф виробляє аквапанелі 

………   ----- і ------ мм, від ----- мм до ---- мм;  

Ключові терміни:  

    раовзумеікрй, 

              куопмопеапнаікяр, 

              шаирроигнїолюк,  

              дуоквежоигнаосюм, 

              віивраопбулаярєт. 

Додаток 3(2) 

 

Локація 1 «Основні параметри  матеріалів» ( 4 хв. ) 

Цей етап представляє собою індивідуальну роботу  учня в групі на загальний результат. 

Учасники одночасно виконують завдання, визначають зашифроване слово,закреслюючи 

парні букви. При складанні речення, відбувається взаємне навчання. Учасники квесту 

вставляють в речення  слова (……….)та вкладають цифри(-------) для досягнення спільної 

мети. Разом підводяться підсумки роботи кожного учня. 

Команда 2.   ………..однієї плити  залежить від її призначення: 

 Аквапанель……………. і ……………плита виробляється розміром ------- мм,  

 аквапанель Кнауф………………….–  -------мм,  

 на……………………. під плитку –    -------- мм;  

Ключові терміни:  

таопващаипнуар  

Сакоапйрлварйвту 

ванеуптаргіршонуяп  

заопвонеітшінояб 

 паіндолаоргеук 

http://gipsokarton-blog.ru/wp-content/uploads/2018/01/46-1.jpg
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Додаток 3(3) 

 

Локація 1 «Основні параметри  матеріалів» ( 4 хв. ) 

Цей етап представляє собою індивідуальну роботу  учня в групі на загальний результат. 

Учасники одночасно виконують завдання, визначають зашифроване слово,закреслюючи 

парні букви. При складанні речення, відбувається взаємне навчання. Учасники квесту 

вставляють в речення  слова (……….)та вкладають цифри(-------) для досягнення спільної 

мети. Разом підводяться підсумки роботи кожного учня. 

 

Команда 3.       ……….однієї ……….залежить від її…………..: 

 для ……………….складає біля ----------- кг на ----  м
2
, 

 …………..-      ----------- кг на  ---- м
2
. 

Ключові терміни:  

                 воаргоав 

              поарнеелоіді 

              таопвощуианрио 

              поіпдоллонга 

              івнашоір   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 
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Для переходу  на наступну локацію розгадайте ребус 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 
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Локація 2 «Склади відповідність фото та типу Аквапанелі» ( 4 хв. ) 

 

                                         ? 

                                           ? 

                                           ? 

 

                                             ?        
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Додаток 5 (1) 
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Додаток 5(2) 

 

 

 

 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Додаток 5(3) 
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Додаток 6 

 

Для переходу  на наступну локацію розгадайте ребус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

Додаток 7(1) 

 

 

Локація 3 «Інструменти монтажника ГКК» ( 4 хв. ) 

складіть пазли та назвіть інструменти які зображені на фото. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

Додаток 7(2) 

 
Локація 3 «Інструменти монтажника ГКК» ( 4 хв. ) 

складіть пазли та назвіть інструменти які зображені на фото. 
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Додаток 7(3) 

 
Локація 3 «Інструменти монтажника ГКК» ( 4 хв. ) 

складіть пазли та назвіть інструменти які зображені на фото. 
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Додаток 8 

 

 

      Для переходу  на наступну локацію розгадайте ребус 
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Додаток 9 

Локація 4 «Технологічна» ( 5 хв. ) 

Із фото вибери та склади ланцюжок за яким буде виконуватися монтаж 

підвісної стелі з обшивкою із плит AQUAPANEL indoor 
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Додаток 10 

Локація 6 «Охорона праці» ( 3 хв.) 

На фото знайдіть порушення правил з охорони праці та закресліть їх. 

        

        

          

           

                

 

 

 



44 
 

Додаток 11 

Локація 5 «Віртуальний Епіцентр» ( 5 хв. ) 

Віртуальна закупка необхідних матеріалів та 

визначення їх вартості.  

На допомогу надається таблиця переліку витрат 

матеріалів на 1 м2,  QR коди на матеріали  та 

сайт 

https://epicentrk.ua/department/budivelni_materiali 

Назва матеріалу Од.вим. 
Витрата  

 на 1 м2 

QR код 

 

Ціна 

 

1. Плита 

AQUAPANEL Indoоr 
м2 1,05 

 
 

 

 

2. Профіль стельовий 

CD 60/27 
пог.м. 2.9 

 
 

 

 

3. Профіль 

направляючий UD 

28/27 

пог.м. периметр 

 
 

 

 

4.З’єднювач 

поздовжній для CD 

60/27 

шт. 0.2 

 
 

 

 

https://epicentrk.ua/department/budivelni_materiali
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5в. Підвіс  прямий  шт. 0,7 

 
 

 

 

5г. Шуруп 

самонарізний SN 9 
шт. 1,4 

 
 

 

 

6.  Підвіс з 

затискачем шт. 0.7 

 
 

 

 

6a. Стержень для 

підвісу  
шт. 0.7 

 
 

 

 

7. Шурупи  

АКВАПАНЕЛЬ   

SN 25, 

SB 25 

шт. 

 

25  з кроком 300 мм 

18  з кроком 450мм 

 

 

8. Стельовий дюбель 

(Анкерний Bierbach) 
шт. 0.7 

 
 

 

 

9. Дюбель "К" 6/40 шт. периметр 
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Додаток 12 

  «Оформлення стіннівки для презентації» ( 3 хв. ) 

- взаємоперевірка; 

- підведення підсумків 

- підготовка до презентації; 

- охорона праці  при монтажі  внутрішньої підвісної стелі. 

 

Додаток 13 

 якщо для вас урок пройшов цікаво,незвичайно, ви із задоволенням     

                        працювали на уроці і все вам зрозуміло. 

якщо на уроці у вас якісь завдання викликали труднощі, урок пройшов    

                     звичайно, як стандартний урок, і не все було зрозуміло, тому треба  

                     допрацьовувати. 

якщо на уроці вам було нудно, нецікаво, пройшов без користі, нічого             

                       не зрозуміло. 
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Додаток 14 

 

Додаток 14 

 

Додаток 14 

 

 

 

 

 


