
 

 

Секція педагогічних працівників опоряджувальних професій в будівництві  та 

паперового виробництва 

 
Опоряджувальні професії 

 

Електронний підручник «Технологія кам’яних робіт»  http://stonework.pto.org.ua/ 

«Технологія кам’яних робіт»  https://youtu.be/ey5k1eea5tI 

«Опоряджувальні робіти: Матеріали, технологія і організація робіт, засоби механізації» 

Підручник Лівінський О.М. http://lib.pto.org.ua/index.php/26-second-category/113-tekhnolohiia-

oporiadzhuvalnikh-robit 

Збірник дидактичних матеріалів з предмета "ТЕХНОЛОГІЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ" 

кваліфікація 2 розряд(НМК ПТО у Кіровоградській 

області)https://drive.google.com/file/d/1_z1Yx5WdvI9lFg2KxI6uF7YDSb2vQ0zl/view 

Дякун О.І. Навчальний посібник "Технологія штукатурних робіт" (професія: штукатур, 

кваліфікація: 2-3 розряд 

"Основи лицювальних та плиткових робіт", творча група у складі: Марковець О.С., Осадчук 

Н.В. https://drive.google.com/open?id=1d2vObzEmy_F26cpfZhqv-cxqXjme5OoD 

Дорох Л.А. Довідник муляра  

https://docs.google.com/document/d/1kW3dr_D6jrPL_nf6lU6odffLYugN78_A/edit 

Ковальська Л.М. Конспект лекцій з професії «муляр 3 розряду  за професійним модулем МЛ-3(2-

3)1. Виконання кладки за однорядною, багаторядною, трирядною системами перев’язування швів  

Збірник інструкційно-технологічних карт для проведення виробничого навчання з професії 

7141 маляр, кваліфікація: маляр (будівельні роботи) 2,3,4 розрядів (Нечипоренко Л.П., Федьо 

Г.М.,Бобик І.В., Маринець Г.В., Цоліган С.С.)https://drive.google.com/file/d/1ab0c-

dA83MTEm4owXBkq_uR7b6gwhdAH/view?usp=sharing 

Збірник тестових завдань для визначення рівня навчальних досягнень учнів з предмету 

«Технологія штукатурних робіт Ткачик 

О.П.https://docs.google.com/document/d/1WStGCN969iqBptk_bmKVPnqSl1lJ6LXq/edit?usp=sharing&o

uid=108398201473001331646&rtpof=true&sd=true 

Комплексний зошит для контролю знань «Технологія штукатурних робіт» (І.Йоник-Марченко, 

ДНЗ «Гадяцьке вище професійне аграрне училище» м. Гадяч, Полтавська область) 

Відеоурок виробничого навчання за темою «Оштукатурювання прямолінійних стін, створення 

набірних і комбінованих фактур»(Дехтяр Тетяна, викладач спеціальних дисциплін, методист 

Торецького професійного ліцею, Донецька область)https://youtu.be/S4h3kF9V5GU 

Відеоурок виробничого навчання за темою «Оштукатурювання поверхонь кольоровими 

декоративними штукатурками» (Дехтяр Тетяна, викладач спеціальних дисциплін, методист 

Торецького професійного ліцею, Донецька область)https://youtu.be/yk2tdkTWnUs 

Майстер-клас з теми «Опорядження поверхонь механізованим та ручним способом 

матеріалами ТМ Siltek» (Кайда М.В., ст. майстер ДНЗ “Інгулецький професійний ліцей”) 

Майстер-клас з механізації штукатурних робіт матеріалами ТМ «Siltek» (Мавдрик 

Т.М.методист НМЦ ПТО, Кайда М.В., ст. майстер “Інгулецький професійний ліцей”)  

Майстер-клас “Декоративне опорядження в стилі “Vintage” (Самойленко Ю.П., викладач 

професійно-теоретичного навчання Зеленодольського професійного ліцею) 

Методична розрока уроку "Технологія опорядження поверхонь гіпсовими полімермінеральними 

штукатурками" (В.І.Абрамець,викладач Вищого професійного училища № 17 м.Генічеська, 

Херсонська область, професія "Штукатур"). 

Методична розробка уроку "Каркасний спосіб обличкування стін" (С.Я.Чередниченко, викладач 

ДНЗ "ВПУ № 2м.Херсона", професія "Лицювальник-плиточник"). 

Методична розробка уроку «Статично визначені плоскі ферми».(Похилюк В.В. ВПУ № 1 м. 

Рівне). 
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Методична розробка уроку "Лицювання стін плитками" (Т.М.Куркіна, майстер виробничого 

навчання ДПТНЗ "Новокаховське вище професійне училище", Херсонська область). 

Методична розробка уроку «Механізоване нанесення фарб на поверхню за допомогою 

електричного пульверизатора" (Н.А.Нікітенко, майстер виробничого навчання ДНЗ "ВПУ № 2 

м.Херсона). 

Методична розробка на тему “Художній розпис стін по декоративній штукатурці” (Глущенко 

Л.І., майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей») 

Методична розробка уроку в/н «Лицювання вертикальних поверхонь керамічними плитками. 

Засвоєння початкових прийомів укладання плитки на вертикальну поверхню способом «шов в 

шов» на клейовій розчиновій суміші» (Новак Т.О., майстер в\н Професійно - технічного училища 

No 6 м. Дніпро) 

Методична розробка уроку в/н «Виконання малярних робіт з використанням безповітряного 

фарборозпилювача Wagner Control Pro 250, та повітряного компресора «Дніпро – М А С - 50» 

(Кухтін О. М., майстер в\н ДНЗ «Інгулецький професійний ліцей») 

Методична розробка уроку «Підготовка і обробка оштукатурених поверхонь під поліпшене 

пофарбування» (Задорожна Н. С., майстер в/н ДНЗ “Криворізький центр підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі”) 

Методична розробка уроку «Опорядження фасаду декоративною полімерцементною 

штукатуркою Ceresit CT 35» (Алєсенко М. Є., майстер в/н ДНЗ “Криворізький центр підготовки 

та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі”) 

Методична розробка уроку Технологічний процес утеплення фасаду пінополістирольними 

плитами із застосуванням матеріалів Ceresit.Професія  «Монтажник систем утеплення 

будівель» (Борисюк М.І. ВПУ № 22 м. Сарни). 

Будівельне креслення. Опорний конспект уроків для будівельних професій Тремба Г.І. 

Навчальний посібник «Основи матеріалознавства» 

Електронний підручник «Матеріалознавство для монтажників гіпсокартонних конструкцій» 

Одюшин В.П.  
https://sites.google.com/view/odiushun/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0

%B0?authuser=0 

Тремба Г.І. Зошит для лабораторно-практичних робіт з матеріолознавства (професія: 

штукатур; лицювальник-плиточник; маляр)-Тернопіль, 17 с. 

Стешин Є.І. Діагностичні матеріали для учнів І курсу з професії «Маляр» з предмета 

«Матеріалознавство». - Вінниця, 2020 р. 

Майстер-клас  WORLDSKILLS UKRAINE за компетенцією«Кладка цегли»  

Електронна дошка "Будівельна галузь" - матеріали на допомогу педагогічним працівникам 

закладів професійної освіти для дистанційного навчання (НМЦ ПТО у Чернігівській області) 

 

Професія «Монтажник систем утеплення будівель» 

 
Навчальний посібник "Енергозбереження в будівельній галузі України" (Соловей О.В., викладач 

предметів ПТП ДНЗ "Ізюмський регіональний центр професійної освіти") 

Навчальний посібник "Будівництво малоповерхових швидкоспоруджуваних, 

енергозберігаючих житлових будинків із СІП-панелей" Ципріанович І.В., Старченко О.Ю., 

Гулін Д.В., Клименко С.В.  

https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-

tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-budvnitstvo-malopoverkhovikh-shvidkosporudzhuvanikh-

energozbergayuchikh-zhitlovikh-budinkv-z-sp-paneley-tsipranovich-v-starchenko-oyu-guln-dv-klimenko-

sv/ 

Навчальний посібник «Передові системи термомодернізації будівель і споруд»  

Методична розробка уроку в/н з професії «Монтажник систем утеплення будівель» (Борш Ю. 

М., майстер в/н ДНЗ “Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів 

будівельної галузі”) 

Професія «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» 

Навчальний посібник «Труби та арматура» 

Навчальний посібник «Водопостачання» 
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https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-budvnitstvo-malopoverkhovikh-shvidkosporudzhuvanikh-energozbergayuchikh-zhitlovikh-budinkv-z-sp-paneley-tsipranovich-v-starchenko-oyu-guln-dv-klimenko-sv/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/10/27/Thermal%20modernization.pdf
https://drive.google.com/file/d/1hwJAJmrFjsHj1NH1wZo1MroDfsVZtqq4/view?usp=sharing
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/04/28/3trubi-ta-armatura.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/04/28/4vodopostachannya.pdf


Навчальний посібник «Водовідведення» 

Навчальний посібник «Опалення» 

Навчальний посібник «Креслення» 

 

Деревообробні професії 

 

Навчальні матеріали для курсу «Робота з пласким дахом» (частина І, частина ІІ, частина ІІІ) 

Навчальні матеріали для курсу «Монтаж вікон – Основи» 

Деревообробні верстати загального призначення та дереворізальний інструмент.(Марчук Т.М. 

ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей“) 

Робочий зошит “Технологія столярних робіт”  (Викладач-методист ДПТНЗ „Соснівський 

професійний ліцей“ Марчук Т.М.).  

Методична розробка уроку Деревообробні верстати. Урок-аукціон.(Викладач-методист 

ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей“ Марчук Т.М.). 

Методична розробка для вивчення теми „Деревообробні верстати. (Викладач-методист 

ДПТНЗ „Соснівський професійний ліцей“ Марчук Т.М.). 

 

Професії паперового виробництва 

 

Навчальний посібник   з матеріалознавства  (професія: Машиніст папероробної 

(картоноробної) машини (сіткар), Машиніст гофрувального агрегата) Л.А.Бабич 

https://docs.google.com/document/d/1F6LR9uPt5GB2nkrEzyv3j44hyWgdq8uU/edit 

 

  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/04/28/1vodovidvedennya.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/04/28/2opalennya.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/04/28/6kreslennya.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/11/02/flatroofing%20part%20one.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/11/02/flatroofing%20part%20two.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/11/02/flatroofing%20part%20three.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2020/11/02/installation%20of%20windows.pdf
http://ru.calameo.com/read/0045768257eabdd2b96d6
http://ru.calameo.com/read/0045768257eabdd2b96d6
http://ru.calameo.com/read/004576825c27bc6006410
http://ru.calameo.com/read/004576825554ebfb6079d
http://ru.calameo.com/read/0045768255c402278d6ae
http://ru.calameo.com/read/0045768255c402278d6ae
http://ru.calameo.com/read/00457682593af51e752e6
https://docs.google.com/document/d/1F6LR9uPt5GB2nkrEzyv3j44hyWgdq8uU/edit
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