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1.Передмова
Державний
стандарт
професійно-технічної
освіти
з
професії
“Опоряджувальник будівельний” розроблений відповідно до вимог Закону України
“Про професійно-технічну освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від
17.08.2002 року № 1135 “Про затвердження державного стандарту професійнотехнічної освіти”. При розробці стандарту використані методичні рекомендації
щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій,
створені в рамках реалізації Українсько-німецького проекту “Підтримка
реформування професійно-технічної освіти в Україні”.
2.Загальні положення
Стандарт має на меті встановити загальні вимоги до змісту професійнотехнічної освіти, рівня професійної кваліфікації та компетентності вступника.
Завданнями стандарту є:
- реалізація єдиної політики в сфері професійно-технічної освіти;
- забезпечення еквівалентності ПТО та визнання кваліфікації і документів
про ПТО в різних секторах економіки в усіх регіонах України, можливість
такого визнання в інших країнах;
- збереження і розвиток єдиного освітнього простору в Україні;
- підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників на основі
регламентації вимог до результатів ПТО і упорядкування системи
контролю за ефективністю діяльності професійно-технічних навчальних
закладів;
- усунення змістових та термінологічних перешкод підготовки
конкурентноздатного на ринку праці кваліфікованого робітника.
Об’єктами стандартизації є:
- зміст професійно-технічної освіти та система його формування;
- форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускників ПТНЗ;
- критерії кваліфікаційної атестації випускника професійно-технічного
навчального закладу.
Позначення стандарту:
Державний
стандарт
професійно-технічної
освіти
з
професії:
“Опоряджувальник будівельний” має своє позначення.
Позначення зазначається в правому верхньому куті титульної сторінки
стандарту та титульних сторінок кожного розділу стандарту у вигляді абревіатури
ДСТУ (Державний стандарт України) та номера стандарту і року його введення.
Цей стандарт є основою для розробки освітньо-професійних програм
перепідготовки (перекваліфікації) робітників та професійної підготовки за
індивідуальною формою навчання.
Обмеження вступника за віком визначається в робочому навчальному плані в
залежності від можливості інтеграції стандарту ПТО з стандартом загальної
середньої освіти, освітнього рівня вступника та інших конкретних умов реалізації
стандарту.
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3.Сфера застосування
Цей стандарт поширюється на галузь професійно-технічної освіти України
(вищі професійні училища, професійно-технічні училища, професійно-технічні
ліцеї, курсові комбінати різних форм власності та інші професійно-технічні
навчальні заклади).
Положення цього стандарту є обов’язковим для усіх професійно-технічних
навчальних закладів, установ, організацій на території України, що здійснюють
підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх відомчого підпорядкування і
форм власності.
4.Нормативні посилання
Державний стандарт професійно-технічної освіти розроблено відповідно
до:
- Закону України “Про професійно-технічну освіту”;
- Указу Президента України від 18.09.2004р. № 1102/2004 “Про додаткові
заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти України”;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002р. №1135 “Про
затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти”;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.1999р. № 956 “Про
затвердження положення про ступеневу професійно-технічну освіту”;
- ДСТУ 1.0-93 Основні положення;
- ДСТУ 1.2-93 Порядок розроблення державних стандартів;
- ДСТУ 1.5-93 Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення та
змісту стандартів.
5.Структура стандарту
До стандарту належать:
- освітньо-кваліфікаційна характеристика;
- типовий навчальний план;
- типові навчальні програми;
- форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;
- вимоги до забезпечення навчально-виробничого процесу основними
засобами навчання;
- вимоги до освітнього рівня випускника.
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ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА
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ВСТУП
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного
навчального закладу (далі освітньо-кваліфікаційна характеристика) є державним
нормативним документом, яким узагальнені вимоги до змісту освіти, професійної
кваліфікації та професійної компетентності, інших соціально-важливих
властивостей та якостей випускника.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика узагальнює вимоги до професійних
знань, умінь та навичок, визначених кваліфікаційною характеристикою професії, у
якій закладено випереджувальні складові по відношенню до функціональних
обов’язків. Зазначено ряд соціальних та комунікативних навичок, які забезпечать
спроможність особи уміло використовувати знання, навички, що необхідні для
ефективної професійної діяльності, вміння аналізувати, передбачати наслідки
професійної діяльності, використовувати наявну інформацію для підвищення якості
робіт.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика є основою в структурі стандарту
щодо визначення державного компоненту змісту освіти і розробляється на основі
кваліфікаційних характеристик професій та результатів аналізу ринку праці.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика використовується при:
 розробці навчальних програм з теоретичних предметів та виробничого
навчання;
 розробці критеріїв кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;
 розробці моніторингу якості професійної підготовки;
 визначенні змісту освіти при підвищенні кваліфікації та перепідготовці
робітників.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника є документом, що
визначає вимоги до знань та умінь, необхідних для виконання виробничих функцій з
конкретної професії.
Освітньо-кваліфікаційна
характеристика
випускника
професійноготехнічного навчального закладу включає:
 сфери використання випускника;
 виробничі функції та уміння щодо вирішення типових та
спеціальних задач діяльності;
 основні знання, необхідні для якісного виконання типових та
спеціальних виробничих завдань;
 вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі
професійно-технічної освіти;
 спеціальні вимоги.
СФЕРИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКА
Сфери професійного використання випускника визначаються відповідно до
державного класифікатора видів виробничої діяльності ДК 009-96.
Випускники використовуються на підприємствах і в організаціях
будівництва, транспорту, комунальних службах держави та недержавних
підприємствах, де виконуються будівельні опоряджувальні роботи.
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ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ ТА УМІННЯ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ТИПОВИХ ТА
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАДАЧ ДІЯЛЬНОСТІ
Підготовчі функції:
 отримує документацію;
 підбирає необхідний робочий контрольно-вимірювальний інструмент,
пристрої та інвентарі;
 організовує робоче місце;
 встановлює риштування та помости;
 перевіряє справність засобів малої механізації, випробовує їх роботу на
холостому ходу;
 підбирає і отримує необхідні матеріали.
Технологічні функції:
Підготовка приміщень та поверхонь під монтаж гіпсокартонних конструкцій,
штукатурні, малярні та лицювальні роботи. Просте обштукатурювання поверхонь.
Ремонт простої штукатурки. Суцільне вирівнювання поверхонь. Насікання
поверхонь механізованим інструментом. Натягування металевої сітки на готовий
каркас. Обмазування розчином дротяної сітки. Підмазування місць прилягання до
стін наличників та плінтусів. Провішування поверхні, виставлення марок та маяків.
Заповнення (ущільнення та герметизація) місць прилягання коробок та
огороджувальних конструкцій.
Провішування поверхонь. Нанесення штукатурного розчину на поверхню із
застосуванням розчинонасосу. Поліпшене обштукатурювання вручну прямолінійних
поверхонь стін, стель, пілястрів, ніш з укосами, балок постійного перерізу тощо.
Ремонт поліпшеної штукатурки. Обштукатурювання укосів, присхідців та відливів.
Витягування падуг з оброблянням кутів. Опорядження лузг та усенків. Механізоване
нанесення розчину на поверхні. Торкретування поверхонь. Опорядження відкосів
збірними елементами. Обштукатурювання камер коробів та каналів по сталевій
сітці. Залізнення поверхні штукатурки. Механізоване затирання опоряджувального
шару.
Приготування декоративних розчинів та розчинів для штукатурок
спеціального призначення (гідроізоляційних, газоізоляційних, звуковбирних,
термостійких, рентгенонепроникних тощо) за визначеним складом. Приготування
розчинових сумішей з готових сухих сумішей за допомогою ручного інструменту
(міксерів). Улаштування одношарової штукатурки на основі полімерцементних,
гіпсовмісних сухих сумішей по маяках уручну. Улаштування одношарової
штукатурки на основі полімерцементних, гіпсовмісних сухих сумішей по маяках за
допомогою засобів сучасної малої механізації (штукатурні машини ПФТ).
Обмір приміщення та розмічування місць розташування основних елементів
каркасів перегородок, обличкувань, підшивних/підвісних стель, а також місць
розташування основних отворів (дверних, віконних) за допомогою простих
контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв. Підготовка поверхонь,
елементів каркасу та гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) виробів до використання.
Монтаж дерев’яного та металевого каркасу для прямолінійних гіпсокартонних
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перегородок, обличкувань, підшивних/підвісних стель: встановлення напрямних та
стоякових брусків, профілів каркасу на ізолювальні прокладки, закріплення їх до
основ за допомогою шурупів, болтів, дюбелів, закладних деталей або анкерів;
заповнення каркасів ізоляційним матеріалом. Улаштування обличкування стін
безкаркасним та каркасним способом. Кріплення гіпсокартонних та
гіпсоволокнистих плит до каркасу шурупами за допомогою шуруповерта, цвяхами.
Приготування розчинових сумішей на основі сухих сумішей. Шпаклювання швів,
поверхонь гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плит; дрібний ремонт
гіпсокартонних обшивок.
Підсилення каркасу у місцях отворів для наступного улаштування дверних та
віконних коробок, другого світла в перегородках. Улаштування температурних та
деформаційних швів. Кріплення легких консольних вантажів до обшивки
перегородок та підвісної стелі за допомогою дюбелів. Кріплення важких консольних
вантажів до стійок каркасів, горизонтальних елементів жорсткості каркасу; монтаж
опорних конструкцій в каркасі для наступного навішування санітарно-технічного
обладнання. Улаштування збірних підлог. Обличкування колон, пілястр
прямокутних обрисів. Улаштовування мансардних приміщень. Виготовлення
шаблонів для гнуття гіпсокартонних плит великого радіусу. Улаштування
перегородок та обличкувань огороджувальних конструкцій криволінійних обрисів.
Високоякісне шпаклювання та ремонт поверхонь обшивок, заміна цілих плит
та відновлення каркасів. Здійснення поопераційного контролю якості за допомогою
контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв. Читання схем архітектурноконструктивних вирішень вузлів гіпсокартонних конструкцій.
Ґрунтування
поверхонь
пензлями,
щітками,
валиками,
ручними
фарбопультами. Приготування шпаклювальних сумішей за визначеним складом та з
готових сухих сумішей. Шпаклювання поверхонь уручну. Розрівнювання
шпаклювальної суміші, приготовленої та нанесеної механізованим способом..
Шліфування обґрунтованих, пофарбованих та прошпакльованих поверхонь уручну
та механізованим способом. Покривання поверхонь лаками на бітумній основі,
олійними та водоемульсійними фарбами. Нарізання шпалер та обклеювання
поверхонь. Приготування та нанесення клею.
Шпаклювання, прооліфлювання та ґрунтування поверхонь механізованим
інструментом. Фарбування поверхонь пензлями, щітками, валиками, ручними
фарбопультами. Витягування фільонок без підтушовування. Фарбування за
трафаретом в один тон. Приготування ґрунтувальних, фарбувальних сумішей,
емульсій та паст за визначеним складом. Ґрунтування стиків та фарбування перил,
прогонових споруд, ферм, балок мостів. Очищення елементів від бруду, іржі або
старої фарби. Обклеювання поверхонь стін простими та цупкими шпалерами,
тканинами. Заміна шпалер, що наклеєні внапусток. Фарбування поверхонь олійними
та водоемульсійними фарбами. Фарбування скла олійною фарбою. Виведення плям
на обклеєних поверхнях. Обрізання крайки шпалер на шпалерорізальній машині.
Пакетне розкроювання шпалер на верстаті.
Провішування та промаячування для облицювання прямолінійної поверхні.
Улаштування вирівнювального шару. Приготування розчинових сумішей для
кріплення плиток та оброблення швів. Підготування плитки для облицювання
поверхні стін та настилання підлог. Перерубування та припасовування плитки з
підточуванням кромок. Свердління отворів у плитках. Облицювання плитками на
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традиційному розчині та клеєвій розчиновій суміші суцільних вертикальних
прямолінійних поверхонь стін та підлог за підготовленими маяками. Облицювання
плитками пілястр, ніш та інших дрібних поверхонь. Заповнення та оброблення
спеціальними розчиновими сумішами (затирками) швів між плитками. Розбирання
плитки облицьованої поверхні.. Облицювання підлоги керамічними плитками.
Встановлення фасонних плиток (карнизних, плінтусних, кутових тощо).
Укладання фризу простого рисунку з розмічанням. Заміна плиток. Ремонт
плиткових підлог. Облицювання поверхні стін та підлог плитками зі штучного
облицювального каменю, керамограніту та агломерованого мармуру, склом
«марбліт» та плитками із склокристаліту, скломармуру.
Контроль якості виконаних робіт за допомогою контрольно-вимірювальних
інструментів.
Дотримання вимог безпеки під час роботи на висоті, пожежної безпеки та під
час роботи з електро- і пневмоінструментом.
Контрольна функція:
 контролює якість підготовки поверхонь під обштукатурення, якість
матеріалів, якість та послідовність технологічних процесів та якість
виконаних робіт.
 контролює стан та правильну експлуатацію інструменту, устаткування та
засобів механізації.
Організаційна функція:
 передбачає організацію ведення технологічних процесів відповідно до
вимог безпеки праці;
 організовує технологічну послідовність виконання робіт;
 веде фактичний облік виконаних робіт за встановленими нормами.

ОСНОВНІ ЗНАННЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЯКІСНОГО ВИКОНАННЯ ТИПОВИХ ТА
СПЕЦІАЛЬНИХ ВИРОБИЧИХ ЗАВДАНЬ
Випускник повинен знати:
Види та властивості основних матеріалів, що застосовуються під час
виконання шпалерних, штукатурних, лицювальних робіт, гіпсокартонних робіт;
способи підготування поверхні під фарбування, обклеювання, обштукатурення,
облицювання плитками вертикальних та горизонтальних поверхонь, монтажу
гіпсокартонних конструкцій; способи приготування клеєвих та розчинових сумішей
із сухих сумішей, їх призначення; прийоми роботи з контрольно-вимірювальним
інструментом; способи встановлення та кріплення лицювальних плиток.
Поняття про комплектні системи сухого будівництва. Матеріали та вироби
для улаштування гіпсокартонних конструкцій Найменування, призначення ручних
та механізованих інструментів і пристроїв, правила роботи з ними.
Способи улаштування дерев’яного та металевого каркасу перегородок та
обличкувань стін. Способи кріплення ГКП до каркасу, до основи стіни.
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Правила розмічування поверхонь.
Способи
улаштування
прямолінійних
гіпсокартонних
перегородок,
обличкувань, підвісних стель комплектних систем Кнауф.
Способи улаштування деформаційних швів, отворів та другого світла в
перегородках; види і способи улаштування примикань гіпсокартонних перегородок
до огороджувальних конструкцій.
Особливості монтажу санітарно-технічних перегородок; способи кріплення
навісного сантехнічного обладнання до обшивок перегородок, до елементів каркасу.
Конструктивні вирішення та технології улаштування сухих підлог. Техніку
виготовлення шаблонів для створення криволінійних поверхонь обшивок великого
радіусу.
Конструктивні вирішення та послідовність улаштування мансардних
приміщень.
Прийоми улаштування перегородок та обличкувань огороджувальних
конструкцій криволінійних обрисів.
Вимоги до якості змонтованих конструкцій.
Правила приготування розчинових шпаклювальних сумішей. Способи
шпаклювання швів, поверхонь облицювань. Способи приготування фарбувальних
сумішей для виконання малярних робіт. Способи розкроювання та технологію
наклеювання шпалер.
Склад та способи приготування розчинових сумішей різних видів
(декоративних, із сухих штукатурних сумішей, для штукатурки спеціального
призначення); бетонів для торцювання; види та властивості сповільнювачів та
прискорювачів тужавіння; властивості розчинів з хімічними домішками (хлористі
розчини, розчини з додаванням поташу, хлористого кальцію) та правила
користування ними.
Прийоми виконання поліпшеної штукатурки, одношарової штукатурки на
основі сучасних модифікованих полімерами сухих сумішей; способи промаячування
поверхонь; способи механізованого нанесення розчинів.
Способи розбивання, провішування, промаячування горизонтальних та
вертикальних поверхонь під облицювання та настилання підлог. Способи
облицювання вертикальних та горизонтальних поверхонь керамічними плитками як
однотонних, так і за заданим рисунком. Правила улаштування самовирівнювальної
наливної підлоги та мозаїчного покриття. Конструктивно-технологічні вирішення
облицювань в залежності від виду та класу зволоження основи.
Будову, принцип дії та правила експлуатації ручних інструментів, ручних
електрифікованих інструментів, засобів малої механізації (машин ПФТ) для
штукатурних, малярних та лицювальних робіт.
Вимоги до якості матеріалів, що застосовуються під час виконання монтажу
гіпсокартонних конструкцій, малярних, шпалерних, штукатурних, лицювальних та
плиткових робіт; вимоги до якості виконаних робіт.
Вимоги до виконання і оформлення будівельних креслень; загальні відомості
про економіку та планування будівництва; загальні відомості про основи трудового
законодавства; загальні відомості про електрообладнання будівельного майданчика;
загальні відомості про комп’ютерно-інформаційні технології для автоматизації
будівництва; правила надання першої допомоги; правила безпечного виконання
робіт на висоті та під час роботи з електро- і пневмоінструментом; правила
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протипожежної безпеки та санітарно-технічні норми; правила оформлення
первинної документації.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійнотехнічної освіти:
Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
Спеціальні вимоги:
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років;
Стать: чоловіча; жіноча;
Медичні обмеження.

Примітка: Освітньо-кваліфікаційна характеристика складена у відповідності до
кваліфікаційної характеристики професії 7139 «Опоряджувальник
будівельний», затвердженої наказом Держбуду України від
02.12.2005 р. №9
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Структура обов’язкового
компоненту змісту освіти

№
з\п

Перелік навчальних дисциплін та види навчальних робіт

1.

Гуманітарні навчальні дисципліни

1.1
1.2
1.3
2.
2.1
3.

Основи підприємницького успіху
Фізична культура і здоров’я
Основи галузевої економіки, екології і права
Всього годин

Обсяги
навчального
часу

40
50
60
150

Природничо-математичні дисципліни
Інформаційні технології в будівництві
Всього годин

20
20

Загально-технічні навчальні дисципліни

3.1
3.2
3.3
3.4

Будівельне креслення
Охорона праці
Будівельне матеріалознавство
Електротехніка в будівництві
Всього годин

70
30
90
30
220

4.
4.1

Професійно-теоретичні навчальні дисципліни
Технологія опоряджувальних робіт
Всього годин

360
360

5.
5.1
5.2
6.
7.

Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика на будівництві
Всього годин
Державна кваліфікаційна атестація
Всього на обов’язковий компонент змісту освіти

420
1120
1540
150
2440
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Пояснювальна записка
Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників з професії
"Опоряджувальник будівельний" є важливим складовим компонентом державного
стандарту професійно-технічної освіти. Типовий навчальний план є державним
документом, який визначає структуру обов'язкових компонентів змісту професійнотехнічної освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики і
включає гуманітарну, природничо-математичну, загально-технічну, професійнотеоретичну і професійно-практичну підготовки та визначається обов'язковими
навчальними дисциплінами, згрупованими за видами підготовки учнів.
В зазначеній професії широкого профілю 7139 "Опоряджувальник
будівельний" організаційно та змістовно об'єднано основні опоряджувальні
монопрофесії:
7133.2 Штукатур
7129.2 Монтажник гіпсокартонних конструкцій
7141.2 Маляр
7132.2 Лицювальник-плиточник
В типовому навчальному плані встановлена оптимальна кількість навчальних
годин на вивчення предметів гуманітарної, природничо-математичної, загальнотехнічної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, яка
залежить від наукоємності та складності професії і яка в повній мірі дає можливість
здобути повноту необхідних знань і вмінь на рівні кваліфікації опоряджувальника 4го розряду.
Обсяг навчального часу на обов’язковий компонент змісту освіти складає 80
відсотків від загального обсягу навчального часу. Обсяг варіативного компоненту
змісту освіти складає відповідно 20 відсотків від навчального часу.
Співвідношення у даному навчальному плані між теоретичною та практичною
підготовками становить 63 та 37 відсотки. Години на консультації та проведення
екзаменів включені в обсяг часу на вивчення навчальної дисципліни.
Навчальним планом передбачено поетапне оволодіння учнями окремих
монопрофесій.
Поетапна кваліфікаційна атестація проводиться кваліфікаційною комісією
після закінчення повного етапу освоєння учнями монопрофесії: форма кваліфікаційна пробна робота за рахунок часу на професійно-практичну підготовку.
Після завершення курсу теоретичного навчання проводяться екзамени з
технології опоряджувальних робіт, будівельного матеріалознавства, основ галузевої
економіки, екології і права.
Підсумкова (вихідна) державна кваліфікаційна атестація проводиться
державною кваліфікаційною комісією після завершення повного курсу навчання;
форма – кваліфікаційна пробна робота, яка відповідає вимогам освітньокваліфікаційної характеристики випускника ПТНЗ, відповідного кваліфікаційного
рівня, державний кваліфікаційний іспит, або захист дипломної роботи, проекту чи
творчої роботи, що їх замінює.
Професійно-технічний навчальний заклад на основі типового навчального
плану розробляє та затверджує робочий навчальний план, в якому обов’язковий
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компонент змісту освіти доповнюється варіативним, що відображає зміни в
будівельному виробництві та особливості професійної підготовки в даному регіоні.
Варіативний компонент змісту освіти може оновлюватися щорічно, що визначає
гнучкість стандарту відповідно вимог будівельного виробництва до рівня
кваліфікації.
Даний типовий навчальний план є основою для розробки робочих навчальних
планів для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Опоряджувальник
будівельний» з освітнім рівнем вступника як на базі повної загальної середньої
освіти, так і на основі базової загальної середньої освіти з отриманням повної
загальної середньої освіти.
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ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для підготовки кваліфікованих робітників
на основі базової загальної середньої освіти
з отриманням повної загальної середньої освіти
за професією: 7139 “Опоряджувальник будівельний”
Термін навчання 3 роки
І. Графік навчального процесу
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Т
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В

Т
В
Т
В

Т
В
Т
В

Т
В
Т
В

Т
В
Т
В
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В
Т
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В
Т
В

Т
В
Т
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17
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24
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31
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липе
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6 1312
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26
27.07-02.08

8 1615
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21
28
29.06-05.07

травень червень
4 1110
18
17
25
24
1 31 7

квіте
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6 1312
20
19
26
27.04-03.05

23
22
29
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22
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2 8
9 1615
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2 8
9 1615

5 1211
19
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ВВВ
А
Умовні позначення: Т – теоретичне навчання, В – виробниче навчання, П – виробнича практика,Е – іспити, К – канікули,
ДКА – державна кваліфікаційна атестація, Р – резерв часу
І

Т
В
Т
В

17
16
24
23
1 30 7

3 10 9

листопа
грудень
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01
1
21
31
14
15
61
17
18
92
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2
32
24
52
62
27
82
93
30
31
23
3
34
53
63
37
83
94
40
14
24
43
4
54
46
47
84
95
50
15
2

6 1312
20
19
26
27.10-02.11

22
21
28
29.09-05.10

жовт
ень

1
2
3
4
5
6
7
8
91
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1 7
8 1615

вересен
ь

Т
В
Т
В

Т
В
Т
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Т
В
Т
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Т
В
Т
В

Т
В
Т
В

Т
В
Т
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В
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В
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В
Т
В

Т
В
Т
В

Т
В
Т
В

Т
В
Т
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ІІ. Зведені дані за бюджетом часу (в тижнях)
Ступінь

Курс

Теоретичне

Професійно-практична підготовка

Святкові

Канікули

Всього

Всього
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навчання

ІІ

І
ІІ
ІІІ

34
34
20

Виробниче Виробнича
Державна
навчання у
практика
кваліфікаційна
навчальному
на
атестація
закладі
будівництві
25
6
–
25
6
–
20
19
1

дні

1
1
1

11
11
2

робочих
днів

тижнів в
навчальному
році

40
40
40

52
52
43
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ІІІ План навчального процесу

1
І.

ІІ.

1.
1.1
1.2
1.3

Дисципліни
(предмети)

2

3

Навчальні дисципліни для
191
здобуття повної загальної,
0
середньої освіти
Навчальні дисципліни з
професійно-технічної
232
освіти згідно
5
обов’язкового компоненту
змісту освіти
Гуманітарні навчальні
150
дисципліни
Основи підприємницького
40
успіху
Фізична культура і здоров’я 50
Основи галузей економіки,
60
екології і права

Розподіл годин по курсах і семестрах (год/тиж)

В т.ч. на лабор.практичні роботи

№
з\п

Всього

К-сть
годин

1
7

8

9

6

4

5

6

7

8

1
19
9

25

І курс

ІІ курс

Семестр
І

Семестр

ІІ

Всьог ІІ
о за І І
курс 1
7

IV
8

9

6
13

9

1
0

1
1

12

694

2
1

2
3

30

50

ІІІ курс
Всьог
V
о
за ІІ
1
курс
3
7
14

1
5

1
6

806

2
0

2
2

60

20

2

4

16

Всьог
о
за ІІІ
курс

17

18

19

VІ

410

40
2

2

Семестр

2

40

50
2

2

1

60

20

2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1

1
5.

Природничо-математичні
дисципліни
Інформаційні технології в
будівництві
Загально-технічні
навчальні дисципліни
Будівельне креслення
Охорона праці
Будівельне
матеріалознавство
Електротехніка в
будівництві
Професійно-теоретичні
навчальні дисципліни
Технологія
опоряджувальних робіт

2
Професійно-практична
підготовка

20
20

20
6

2

220

156

70
30

42

86

13

34

3

2

2

2

34

30

70
2

2

2

4

2

34

140

360

50

4

4

4

3

4

5

6

7

30

86

360

154
0

20

8

120

140

4

4

2

9

1
0

1
1

12

360

13

100

120

5

5

14

1
5

1
6

360

100

17

18

19
820
21

5.1 Виробниче навчання
Виробнича практика на
5.2
будівництві
Державна кваліфікаційна
6.
атестація
Загальний обсяг
7.
навчального часу
8.

Тижневе навантаження

420
112
0

6

6

150
35

6

6

150

210

35

6

6

210

120
35

35

700

35
420
0

1400
3
35
5

1400
3
5

3
5

35

35

1400
3
5

3
5

35

35

22

IV Практичне навчання
Види практичного навчання
Виробниче навчання в
майстернях
Виробнича практика на
будівництві
Передвипускна виробнича
практика на штатних робочих
місцях

Семестр
1; 2
3; 4
5; 6
2
4
6

Тижнів
25
25
20
6
6
4

Годин
150
150
120
210
210
140

6

16

560

V Рівні кваліфікації
Курс
1
1-2
2
3
3

Кваліфікація (розряд)
Штукатур ІІІ-ІV розряд
Монтажник гіпсокартонних конструкцій ІІІ-ІV розряд
Маляр ІІІ-ІV розряд
Лицювальник-плиточник ІІІ-ІV розряд
Опоряджувальник будівельний - ІV розряд
VI Форми завершення навчання

VI.1. Поетапна кваліфікаційна атестація
1 курс. Технологія штукатурних робіт – екзамен.
Будівельне матеріалознавство – екзамен.
Пробна кваліфікаційна робота з штукатурних робіт.
1 – 2 курс. Технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій – екзамен.
Будівельне матеріалознавство – екзамен.
Пробна кваліфікаційна робота з монтажу гіпсокартонних конструкцій
2 курс. Технологія малярних робіт – екзамен.
Пробна кваліфікаційна робота з малярних робіт.
3 курс. Технологія лицювально-плиточних робіт – екзамен.
Пробна кваліфікаційна робота з лицювально-плиточних робіт.
VI.2. Державна кваліфікаційна атестація
В 6 семестрі учні виконують комплексні пробні кваліфікаційні роботи і
здають держаний кваліфікаційний екзамен на отримання робітничої професії
“Опоряджувальник будівельний” – IV розряду
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни ″ Основи підприємницького успіху ″

Кількість навчальних годин на
обов’язковий компонент змісту освіти 40

КИЇВ 2008
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до програми з навчальної дисципліни″ Основи підприємницького успіху ″
Метою вивчення дисципліни ″Основи підприємницького успіху ″ є
формування в учнів ″підприємницького типу мислення ″ та ″ підприємницького
способу життя″ - особистісних рис, вмінь та навичок, які сприятимуть адаптації
молодої людини до нових економічних, соціальних та інших змін у суспільстві як в
якості ініціативного, творчого найманого працівника, так і в якості приватного
підприємця чи роботодавця.
Зміст програми даного курсу включає два розділи. Завданням першого
розділу є розвиток у учнів метакогнітивних навичок, необхідних для формування
таких особистісних рис як впевненість у собі, ініціативність, оптимізм, мотивація
на досягнення успіху, самостійність та наполегливість, рішучість та стійкість, а
також вміння запобігати стресам та нервовим перевантаженням.
Другий розділ спрямований на розвиток комунікативних та
управлінських навичок, а також навичок самопрезентації, спілкування,
самоменеджменту, вміння вести переговори.
Тематичний план розрахований на вивчення 17 тем. Кожна з тем складає
завершений розділ, який може використовуватися самостійно. Але з точки зору
забезпечення найбільшої результативності вивчення даної дисципліни, бажано
дотримуватися тієї послідовності, в якій вони викладені у програмі.
Вивчення дисципліни ″ Основи підприємницького успіху ″ передбачає
високу активність учнів і вимагає, щоб викладач у своїй роботі сприяв створенню
на уроці середовища, в якому учням відводиться активна роль, а взаємодія вчителя
з учнями набуває суб’єкт - суб’єктного характеру.
В даній програмі до мінімуму зведена традиційна лекційна форма
викладання, а перевага надається інтерактивним методам навчання. Вчителі
виступають у ролі тренерів, які не ″ навчають предмету ″, а передають знання
зрозумілою мовою та обов’язково в обсязі, який легко засвоюється учнями.
Програма, таким чином, пред’являє особливі вимоги до здібностей вчителя як з
точки зору його стилю викладання, так і рівня компетентності.
З метою перевірки засвоєння вивченого матеріалу після вивчення
кожного розділу передбачається проведення контрольних занять.
Методику і
зміст проведення як поточного, так і підсумкового контролю визначають
методичні комісії кожного навчального закладу з урахуванням змісту програми.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№
теми

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Назва теми

Розділ 1
Установка на успіх як вирішальний фактор
досягнення успіху
Позитивне ставлення до навколишнього
світу
Формування позитивної самооцінки
Психологічний
прийом
підвищення
мотивації на досягнення успіху
Віра як необхідна умова досягнення успіху
та шляхи її зміцнення
Постановка цілей та планування шляхів їх
досягнення
Наполегливість та її роль у досягненні
успіху
Життєві невдачі та конструктивне ставлення
до них
Стрес та навички його запобігання
Розділ 2
Закомплексованість у спілкуванні та шляхи
її подолання
Стратегія ефективної комунікації
Механізм соціальної перцепції
Невербальна комунікація
Ділове спілкування по телефону
Презентація як елемент ділової активності
Психологічні
аспекти
процесу
працевлаштування
Імідж успішної ділової людини та шляхи
його формування
Всього

Кількість годин
Всього
З них на
годин
лабораторнопрактичні
роботи

2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
40
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Розділ 1.
Тема 1. Установка на успіх як вирішальний фактор досягнення успіху
Думка як ″ механізм успіху ″ або ″ механізм поразки ″. Матеріальність думки.
Магнетизм думки. Мислення категоріями успіху. Чотири рівні моделі Я –
особистості.

-

Учні повинні знати:
ключові поняття теми.
Учні повинні вміти:
висловлювати та обґрунтовувати точку зору.

Тема 2. Позитивне ставлення до навколишнього світу
Вміння бачити позитивну сторону обставин як умова вирішення проблем.
Установка на позитивне і фізичний та психологічний стан людини.
Характерні особливості людей з позитивним і негативним мисленням.
Позитивне мислення і відчуття щастя.

-

Учні повинні знати:
ключові поняття теми.
Учні повинні вміти:
мислити позитивними категоріями, володіти навичками самоаналізу та
самопізнання.

Тема 3.Формування позитивної самооцінки
Психологія Я-образу. Роль позитивного мислення у формуванні самооцінки.
Розмова з собою та самооцінка. Поняття ″ позитивної візуалізації ″. Вплив
оточуючих на самооцінку особистості.
Учні повинні знати:
- роль позитивного мислення у формуванні самооцінки
Учні повинні вміти:
- створювати позитивну самооцінку, навички самоаналізу та самопізнання.
Тема 4. Психологічні прийоми підвищення мотивації на досягнення
успіху.
Мотивація на досягнення успіху. Поняття про ментальні закони. Симптоми
страху та їх деструктивний вплив на психіку людини. Подолання страху та вміння
″ управляти своїми думками ″ .
Учні повинні знати:
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-

ключові поняття теми.
Учні повинні вміти:
прийомами підвищення мотивації на досягнення успіху, навичками
самоаналізу та самопізнання.

Тема 5. Віра як необхідна умова досягнення успіху та шляхи її
зміцнення.
Що значить ″ думати, про що думаєш ″. Підвищення впевненості в
можливість досягнення бажаного за допомогою візуалізації. Поняття про позитивні
твердження та правила їх складання.
Учні повинні знати:
- ключові поняття теми.
Учні повинні вміти:
- володіти навичками візуалізації для підвищення віри в свої сили і впевненості
в можливість
- досягати бажаного, навичками самоаналізу та самопізнання, комунікаційними
вміннями та навичками.
Тема 6. Постановка цілей та планування шляхів їх досягнення.
Принципи та правила постановки цілей. Система досягнення цілей ″
Дванадцять кроків ″ за Брайаном Трейсі. Рекомендації щодо постановки цілей
Зіглара Зіга.
Учні повинні знати:
- ключові поняття теми.
Учні повинні вміти:
- володіти навичками постановки цілей та планування шляхів їх досягнення.
Тема 7. Наполегливість та її роль у досягненні успіху.
Наполегливість і життєві невдачі. Наполегливість як головна риса видатних
людей. Що значить ″ створювати сприятливі обставини ″. Як відкрити свій талант.
Виховання наполегливості.
Учні повинні знати:
- ключові поняття теми.
Учні повинні вміти:
- володіти навичками самоаналізу та самопізнання.
Тема 8. Життєві невдачі та конструктивне ставлення до них.
Невдача як сходинка до майбутнього успіху. Симптоми недостатньої
наполегливості. Як аналізувати помилки.
Учні повинні знати:
- ключові поняття теми.
Учні повинні вміти:
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-

навичками конструктивного ставлення до невдач;
навичками самоаналізу та самопізнання.

Тема 9. Стрес та навички його запобігання.
Поняття про стрес. Позитивний і негативний вплив стресу. Стрес і фізичний
стан людини. Правила запобігання стресів. Метод релаксації.
Учні повинні знати:
- ключові поняття теми.
Учні повинні вміти:
- володіти навичками, які запобігають виникненню стресів та сприяють
подоланню небажаної нервової напруги.
Розділ 2.
Тема10. Закомплексованість у спілкуванні та шляхи її подолання.
Закомплексованість у спілкуванні та її зовнішні прояви. Метод аутотренінгу
для подолання закомплексованості у спілкуванні.

-

Учні повинні знати:
ключові поняття теми.
Учні повинні вміти:
володіти методом аутотренінгу для подолання закомплексованості у
спілкуванні.

Тема 11. Стратегія ефективної комунікації.
Поняття ″ефективної комунікації ″. Правила ″ ефективної комунікації ″.
Етапи процесу комунікації. Вміння слухати як умова ефективної комунікації.
Правило активного слухача.
Учні повинні знати:
ключові поняття теми.
Учні повинні вміти:
- володіти навичками ефективної комунікації.
-

Тема 12. Механізм соціальної перцепції.
Поняття про соціальну перцепцію. Суб’єктивна та об’єктивна сторона
соціальної перцепції. Поняття про емоційне та інтелектуальне ототожнювання у
процесі спілкування. Психологічний прийом ″копіювання″. Ознаки позитивного та
негативного ставлення людини по відношенню до співрозмовника.

-

Учні повинні знати:
ключові поняття теми.
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-

Учні повинні вміти:
володіти навичками ефективної комунікації.

Тема13. Невербальна комунікація.
Поняття невербальної комунікації. Відкриті, закриті, динамічні жести та їх
інтерпретація. Розпізнання правильної інформації від неправдивої за допомогою
невербальних сигналів.

-

Учні повинні знати:
ключові поняття теми.
Учні повинні вміти:
володіти навичками розуміння невербальної мови та її застосування для
ефективної комунікації.

Тема 14. Ділове спілкування по телефону.
Правила ділового спілкування по телефону. Цілі телефонних контактів і як їх
досягати. Типові перешкоди у процесі телефонних контактів. Підготовка до
телефонної розмови. Голос як головна складова телефонних переговорів.

-

Учні повинні знати:
ключові поняття теми.
Учні повинні вміти:
володіти навичками ділового спілкування по телефону.

Тема 15. Презентація як елемент ділової активності.
Етапи підготовки презентації. Стиль презентації. Підготовка виступу.
Використання аудіовізуальних засобів у процесі презентації. Мова, голос, поза,
візуальний контакт як важливі складові презентації. Презентація і хвилювання.

-

Учні повинні знати:
ключові поняття теми.
Учні повинні вміти:
володіти навичками підготовки та проведення презентації.

Тема 16. Психологічні аспекти процесу працевлаштування.
Підготовка до інтерв’ю. Написання резюме. Співбесіда з роботодавцем.
Делікатні питання у процесі співбесіди. Типові недоліки претендента на робоче
місце, які можуть справити негативне враження на роботодавця.

-

Учні повинні знати:
ключові поняття теми.
Учні повинні вміти:
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-

володіти навичками самопрезентації та ефективної комунікації.
Тема 17. Імідж: успішної ділової людини та шляхи його формування.

Складові іміджу успішної ділової людини. Постава. Голос як прояв
впевненості у собі. Зовнішній вигляд і невербальна поведінка. Правила створення у
співрозмовника позитивного першого враження про себе. Норми ділового етикету.
Правила першої зустрічі. Візитка як обов’язковий атрибут ділових стосунків.
Ввічливий стиль спілкування. ″Я- висловлювання″ замість ″Ти/Ви-висловлювання″
як спосіб уникнення конфліктної ситуації.

-

Учні повинні знати:
ключові поняття теми.
Учні повинні вміти:
володіти навичками самопрезентації, ефективної комунікації та ділового
етикету.
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ЗМІСТ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Чим зумовлене підвищення інтересу людей до проблеми життєвого успіху і
способам його досягнення?
2. В чому полягають сучасні уявлення вчених про свідомість?
3. В чому полягають сутність ментальних законів, які діють у Всесвіті?
4. Яка роль позитивного і негативного мислення?
5. Назвіть особливості людей з позитивним мисленням?
6. Назвіть особливості людей з негативним мисленням?
7. Які існують шляхи і засоби для розкриття нереалізованих можливостей людини?
8. Яке значення саморегуляції психічного стану людини в стратегії досягнення
нею життєвого успіху?
9. Розкрийте роль віри в досягненні життєвого успіху.
10. Яку роль відіграють образи і слова в самопрограмуванні психіки?
11. Яку роль у досягненні успіху відіграють самоповага і впевненість у собі?
12. Назвіть якості, необхідні людині для досягнення успіху.
13. Назвіть правила ефективної постановки цілі.
14. Яку роль в управлінні поведінкою відіграє воля людини?
15. Як створити ефективну мотивацію для досягнення цілі?
16. Що значить мислити категоріями успіху?
17. В чому полягає метод візуалізації?
18. В чому полягає метод позитивних тверджень та які правила їх складання?
19. Яку роль в досягнені успіху відіграє наполегливість?
20. Як ви розумієте вислів ″невдачі, які ведуть до успіху″?
21. В чому полягає суть фрази: ″Будьте готовими робити помилки″?
22. Які фактори викликають стрес?
23. Які ви знаєте способи уникнення стресових ситуацій?
24. Розкрийте сутність поняття ефективної комунікації.
25. Розкрийте умови здійснення ефективної комунікації.
26. Охарактеризуйте, що значить ″ вміти слухати ″.
27. Розкрийте сутність механізму соціальної перцепції.
28. В чому полягає психологічний прийом ″ копіювання ″?
29. Охарактеризуйте невербальні засоби спілкування.
30. Чим відрізняються невербальні засоби спілкування від вербальних?
31. Як підвищити ефективність спілкування?
32. Охарактеризуйте правила ділового спілкування по телефону.
33. Що потрібно знати, щоб успішно провести презентацію?
34. В чому полягає підготовка до презентації?
35. Наведіть приклади вправ на розслаблення.
36. Як ви розумієте вислів: ″ Лаконічність – сестра таланту ″?
37. Охарактеризуйте психологічні аспекти процесу переговорів роботодавця і
кандидата на робоче місце.
38. Що необхідно знати, готуючись до співбесіди з потенційним роботодавцем?
39. Як потрібно писати резюме?
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40. Охарактеризуйте складові іміджу ділової людини.
41. Охарактеризуйте психологічні прийоми, які допомагають створити імідж
успішної людини.
42. Як ви розумієте сутність поняття самопрезентації?
43. В чому полягають правила ділового етикету?
44. Охарактеризуйте правила конструктивної критики?
45. В чому полягає різниця між ″ Я – висловлювання ″та″ Ти/Ви висловлюванням″?
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни «Основи галузевої економіки, екології і права»

Кількість навчальних годин
на обов'язковий компонент змісту освіти 60
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Пояснювальна записка
Наше суспільство активно розбудовує ринкову економіку, залучає громадян
України до підприємницької діяльності.
Знання основ галузевої економіки, екології та права необхідні кожному, а не
тільки бізнесменам, банкірам, менеджерам. Вони допомагають правильно будувати
бюджет сім'ї, роботи розумний вибір при купівлі товарів та отриманні послуг,
працевлаштуванні.
Маючи певні знання з економіки, екології та права, набуті в середній школі, і
вивчаючи курс «Основи галузевої економіки, екології та права» в ПТНЗ майбутні
робітники мають змогу здобути вміння і навички осмислення та вирішення
конкретних економічних та правових питань на робочому місці та впливу своєї праці
на показники діяльності цеху, підприємства.
Програма побудована таким чином, що в межах вивчення тем викладачеві
надається право свободи розподілу навчального часу, включаючи і повторення.
Викладання курсу необхідно максимально наблизити до сучасних економічних
та правових проблем розвитку суспільства. Тому під час підготовки до занять слід
використовувати матеріали, що публікуються в засобах масової інформації. «Основи
галузевої економіки, екології і права» в ПТНЗ сприяє формуванню у слухачів
сучасних економічних, екологічних та правових поглядів на життя, підвищенню
освітнього і культурного рівня учнів. У процесі вивчення курсу учні оволодівають
новими економічними, екологічними, правовими знаннями та вмінням їх практичного
застосування.
Програма курсу максимальна наближена до сучасних економічних, екологічних
та правових проблем розвитку суспільства.
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Типовий тематичний план
№
з/п

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

Назва теми

Економіка, екологія та право як наука.
Економіка, екологія та право у суспільному житті.
Основні моделі сучасної економіки.
Форми суспільного господарювання.
Структура та механізми функціонування галузевої
економіки та права.
Економічні та правові відносини власності.
Підприємство будівельного профілю як форма
діяльності в умовах ринкової економіки.
Менеджмент у підприємницькій діяльності та
поняття господарського права.
Фінансова система та податкова політика держави.
Біржі. Банки. Соціальні організації. Інтеграція
України в світову економіку.
Всього годин:

Кількість годин
Всього
З них на
лаборатор
нопрактичні
роботи
2
6
2
8
8
2
10
10
6
6
60
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Економіка, екологія та право як наука.
Предмет економічної, екологічної та правової науки.
Методи економічного, екологічного та правового дослідження і економічне
моделювання.
Еволюція поглядів на предмет.
Основні етапи становлення та розвитку економічної, екологічної та правової
науки.
Учень повинен знати:
- методи економічного, екологічного та правового дослідження та
економічне моделювання;
- основні етапи становлення та розвитку економічної, екологічної
та правової науки.
Учень повинен уміти:
- застосувати економічні, екологічні та правові знання на
практиці.
Тема 2. Економіка, екологія та право у суспільному житті.
Економіка та її роль в суспільному житті. Право та його роль в суспільному
житті.
Виробництво і споживання.
Виробництво та його фактори. Структура виробництва.
Економічний зміст виробництва. Структурні елементи виробництва.
Продуктивні сили та виробничі відносини. Фактори виробництва: земля,
праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності.
Обмеженість виробничих ресурсів і проблема вибору.
Закономірності економічної, екологічної та правової поведінки виробника.
Зміст обмеженості виробничих ресурсів. Відтворювані та невідтворювані
ресурси.
Економічна потреба та інтереси суспільства. Закономірності економічної
поведінки споживача.
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Зміст потреб та їх класифікація. Причини безмежності потреб. Структура
споживчих благ. Поведінка споживача на ринку. Споживацькі оцінки корисності.
Економічні права громадян України.
Учень повинен знати:
- економічний зміст виробництва, структурні елементи виробництва;
- фактори виробництва;
- зміст обмеженості виробничих ресурсів, відтворювані та невідтворювані
ресурси;
- економічні потреби та інтереси суспільства, закономірності економічної
поведінки споживача;
- економічні права громадян України.
Учень повинен уміти:
- застосовувати економічні та правові знання у суспільному житті.
Тема 3. Основні моделі сучасної економіки
Основні моделі сучасної організації економіки. Командноадміністративна економіка, її основні риси та протиріччя. Шлях від вільної
ринкової економіки до економіки змішаного типу.
Виникнення соціальної ринкової економіки.
Учень повинен уміти:
- основні моделі сучасної організації економіки;
- командно-адміністративну
економіку,
її
протиріччя.

основні

риси

та

Учень повинен уміти:
-застосувати економічні та правові знання у суспільному житті.
Тема 4. Форми суспільного господарювання.
Форми суспільного господарювання.
Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки.
Товар і його властивості, вартість товару. Умови виникнення
виробництва. Його основні характеристики. Товар як основна ланка
виробництва.
Гроші. Виникнення і сутність грошей, їх функції. Розвиток
системи в Україні. Види сучасних грошей: готівкові, безготівкові,
грошей, міжнародні гроші. Закони грошового обігу.
Інфляція та її сутність, види, причини та наслідки. Шляхи
інфляції. Антиінфляційні заходи. Національна валюта та її укріплення.
Економічні закони товарного господарства.

товарного
товарного
грошової
замінники
подолання
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Закон вартості - основний закон і регулятор товарного виробництва. Закон
попиту і пропозиції у системі законів ринкової економіки. Значення законів
товарного господарства у розвитку ринкової економіки.
Учень повинен знати:
- умови виникнення товарного виробництва,
характеристики;
- сутність грошей;
- інфляцію та її сутність, види, причини та наслідки;
- економічні закони товарного виробництва.

його

Учень повинен уміти:
- розрізняти закони попиту і пропозицій у системі
ринкової економіки.

основні

законів

Тема 5. Структура та механізми функціонування галузевої економіки та
права.
Структура та механізм функціонування галузевої економіки та
права.
Ринок як форма існування товарного господарювання. Сутність
ринку і його роль, основні види ринку. Ринкове саморегулювання і його
функції. Структура ринків.
Конкуренція - рушійна сила економічного прогресу.
Конкуренція та її види. Соціальні наслідки конкуренції.
Конкуренція і монополія. Антимонопольні дії держави.
Попит, пропозиція, ринкова ціна.
Визначення попиту, пропозиції, ціни. Чинники попиту та
пропозиції. Закони попиту і пропозиції та ринкова рівновага. Ціна
ринкової рівноваги.
Економічна роль держави в умовах ринку. Механізм
господарювання в умовах галузевої економіки, її внутрішня структура та
основні елементи. Ринкова інфраструктура та її функції. Визначення
ринкової інфраструктури. Біржі: товарна, фондова, валютна. Основні
напрями біржової політики.
Учень повинен знати:
- структуру та механізм функціонування галузевої економіки та
права;
- сутність ринку і його роль;
- об'єкти і суб'єкти ринку;
- структуру ринків;
- економічну роль держави в умовах ринку.
Учень повинен уміти:
- визначати ринкові інфраструктури, пояснювати основні напрями
біржової політики.
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Тема 6. Економічні та правові відносини власності.
Економічні та правові відносини власності. Роздержавлення та
приватизація. Власність, її економічний та правовий зміст. Поняття відносин
власності. Типи, форми та види власності. Суб'єкти власності і
господарювання.
Законодавство про форми власності в Україні.
Учень повинен знати:
- економічні та правові відносини власності;
- поняття відносин власності;
- типи, форми та види власності;
- суб'єкти власності і господарювання;
- законодавство про форми власності в України.
Учень повинен уміти:
- застосувати отриманні знання на практиці.
Тема 7. Підприємство будівельного профілю як форма діяльності в
умовах ринкової економіки.
Підприємництво будівельного профілю як форма діяльності в умовах
ринкової економіки.
Підприємництво і ринок.
Сутність підприємства будівельного профілю, умови існування. Види
підприємницької діяльності. Державне підприємство. Організаційно-правові
форми підприємства в Україні. Підприємницький прибуток. Структура
виробничих витрат. Альтернативні витрати та економічний прибуток.
Підприємницький прибуток, його зміст і структура. Внутрішні та зовнішні
чинники підприємницького прибутку. Його розподіл. Виручка від реалізації
(валовий дохід), витрати, балансовий та чистий прибуток.
Підприємство будівельного профілю в системі ринкових відносин.
Підприємництво і власність.
Види підприємств. Малі підприємства: сутність, організація
функціонування. Акціонерні підприємства. Державні та кооперативні
підприємства.
Заробітна плата, її форми і системи.
Заробітна плата в умовах ринку. Реальна зарплата та захист від інфляції.
Соціальний захист та соціальна інфраструктура в економічно
розвинутих країнах. Вдосконалення оплати праці та соціального захисту в
Україні. Юридична особа, її об'єкти. Цивільно-правові відносини. Цивільноправовий обов'язок. Цивільно-правова відповідальність.
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Учень повинен знати:
- сутність
підприємництва
будівельного
профілю,
існування;
- організаційно-правові
форми
підприємництва
в
структуру виробничих витрат.

умови
Україні;

Учень повинен уміти:
- пояснити форму діяльності підприємства будівельного профілю
в умовах ринкової економіки.
Тема 8. Менеджмент у підприємницькій діяльності та поняття
господарського права.
Менеджмент у підприємницькій діяльності.
Основи менеджменту. Зміст управлінської діяльності. Функції
управління.
Формування організаційної структури підприємства.
Бізнес-план та основні вимоги до його складання.
Культура управління та підготовка менеджерів. Психологічні
характеристики менеджера. Міжнародний менеджмент.
Поняття господарського права та підприємницька діяльність. Фізичні
та юридичні особи як суб'єкти господарської діяльності. Порядок
державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності.
Маркетинг у підприємницькій діяльності.
Сутність, принципи та функції маркетингу, його види. Міжнародний
маркетинг. Господарсько-правова відповідальність. Правове регулювання
банкрутства.
Учень повинен знати:
- сутність менеджменту та маркетингу у підприємницькій діяльності.
Учень повинен уміти:
- застосовувати поняття господарського права;
- формувати організаційну структуру підприємства;
- складати бізнес план.
Тема 9. Фінансова система та податкова політика держави.
Фінансова система та податкова політика держави. Податкова система,
її регулюючі функції. Класифікація податків. Механізм оподаткування.
Елементи податкової політики. Бюджет, його формування і структура.
Учень повинен знати:
- податкову систему, її регулюючі функції;
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- класифікацію податків;
- елементи податкової політики.
Учень повинен уміти:
- пояснювати механізм оподаткування;
- класифікувати податки.
Тема 10. Біржі. Банки. Соціальні організації. Інтеграція України в
світову економіку.
Біржа. Види бірж. Цінні папери.
Кредитна і банківська система. Кредитна система та її роль у
суспільному виробництві.
Банки, їх сутність, види і функції. Соціальні організації. Правове
регулювання діяльності соціальних організацій, банківської системи біржової
діяльності. Інтеграція України в світову економіку.
Учень повинен знати:
- види бірж;
- кредитну і банківську систему;
- банки, їх сутність, види і функції;
- правове регулювання діяльності соціальних організацій, банківської системи,
біржової діяльності організацій.
Учень повинен уміти:
- пояснити роль кредитної системи у суспільному виробництві;
- з'ясувати шляхи інтеграції України в світову економіку.
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Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь і навичок
Чому вивчення основ економіки є актуальним?
Які види економічних систем Ви знаєте?
У чому полягає головне завдання економічної системи?
Поняття інфляції, які форми інфляції ви знаєте?
Які характерні риси має змішана економіка?
Які завдання вирішує держава у "змішаній" економіці?
Як держава захищає конкуренцію?
Як оцінюється ефективність ринку?
У чому полягає соціальність "змішаної" економіки?
Продуктивність праці.
Охарактеризуйте властивості товару.
Які фактори використовуються у процесі виробництва?
Охарактеризуйте виробничий фактор "земля".
Як виникли гроші?
Які види грошей ви знаєте?
Які функції виконують гроші?
Назвіть властивості грошей.
Сформулюйте закон грошового обігу.
Як держава може запобігти інфляції?
Що таке конкуренція?
Які види конкуренції ви знаєте?
Які форми ринку існують?
Дайте характеристику ринкової інфраструктури.
Як обчислюють норму заробітної плати в будівництві?
Як обчислюють норму прибутку в будівництві?
Охарактеризуйте мінімальну ціну робочої сили в будівництві.
Що таке прожитковий мінімум?
З якою метою у різних країнах розраховують прожитковий мінімум?
Які є основні форми зарплати в будівництві?
Чому в сучасних умовах переважає погодинна форма зарплати в
будівництві?
Які системи преміювання в будівництві ви знаєте?
За якими принципами надається кредит в будівництві?
Що таке об'єкти і суб'єкти підприємницької діяльності в будівництві?
Що таке підприємництво?
Як ви розумієте підприємницьке середовище в будівництві?
В чому полягає державна підтримка підприємництва в будівництві?
Які форми підприємництва в будівництві?
Що таке підприємницький ринок?
Чим відрізняється підприємець від звичайної ділової людини?
Що таке підприємницька діяльність?
У чому полягає виробничий процес в будівництві?
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Що таке основні виробничі фонди в будівництві?
Як розумієте поняття "оборотні виробничі фонди" в будівництві?
Що таке амортизація, амортизаційний фонд в будівництві?
Що таке екстенсивне й інтенсивне виробництво?
Собівартість продукції та її види в будівництві.
Що виражає поняття "власність"?
Менеджмент та його функції.
Бізнес-план і його функції в будівництві.
Чому людина є головним елементом продуктивних сил?
Що таке маркетинг в будівництві, в чому його філософія?
Які етапи виділяють в маркетинговій діяльності?
Особливості маркетинг-плану в будівництві.
Що таке валовий національний продукт, на які фонди він поділяється?
Які фактори впливають на економічне зростання?
Яке походження і значення терміну "бюджет"?
Які принципи побудови податкової системи?
Які функції в економіці податкової системи?
Охарактеризуйте етапи створення світового господарства.
Які складові елементи структури світового господарства?
Охарактеризуйте види податків.
У чому виявляється політика лібералізації.
Охарактеризуйте структуру експорту України.
Що таке валютний ринок?
Які ви знаєте види валютних операцій?
Що таке валютна система?
Які відносини регулює господарське право?
У чому полягає суть підприємницької діяльності?
Назвіть види господарських товариств та схарактеризуйте їх.
Розкрийте порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності.
Схарактеризуйте правове становище фізичних осіб як суб'єктів
підприємництва.
Що таке господарський договір? Схарактеризуйте його структуру.
Дайте визначення поняття банкрутства.
У чому полягає суть господарсько-правової відповідальності?
Дайте визначення договору підряду на капітальне будівництво.
Розкрийте суть договору перечення.
Дайте характеристику суб'єктів аграрного права.
Визначте та схарактеризуйте форми власності на землю.
Розкрийте зміст понять цивільна правоздатність та дієздатність.
Юридична особа та її правові ознаки.
Назвіть види цінних паперів.
Що таке представництво?
Назвіть види цивільно-правової відповідальності.
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Розкрийте поняття власності та назвіть її види.
Порядок спадкоємства за законом та заповітом.
Податок та його функції.
Порядок приватизації житла в Україні.
Види власності за законодавством України.
Перерахуйте економічні права громадян України.
Види цінних паперів.
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ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Закон України «Про підприємства в Україні». Відомості Верховної Ради
України 1991, №24.
Закон України «Про підприємництво». Відомості Верховної Ради України
1991, № 14.
Закон України «Про господарські товариства». Відомості Верховної Ради
України 1991, №49.
Земельний кодекс України, 25 жовтня 2001 р. Урядовий кур'єр 2001 15
листопада.
Загальна економіка (підручник) Ватаманюк 3.Г. за ред. Радіонової І.Ф.
К. «АПН» 2000.
Основи економіки (підручник) за ред. Радіонової І. Ф. Зодіак-Еко 1995.
Основи економічних знань (посібник) Мочерний С. В. ТОВ «Феміна»
1995.
Основи правових знань (підручник) Ігнатенко П. І. Київ 2000.
Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні та їх
реєстрації. Довідник. Щур О. В., К. Венчур 1994.
Ю.Маскон М. X., Альберт М., Хедоурі Ф. Основы менеджмента М. Дело,
1992.
11.Суторміна В., Федоров В., Андрущенко В. Держава, податки, бізнес, К.
Либідь, 1991.
12.Економіка (посібник) Втаманюк 3. Г. К. «Либідь» 2000.
13.Моя економіка (посібник) за ред. Степаненка С. В. КНСУ, 2000.
Методична література
1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи економіки, 8-10
кл. К. «Педагогічна думка» 2001.
2. Основи економічних знань. Гальчинський А. С., та інші,. «Вища школа»
1999.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни «Інформаційні технології в будівництві»

Кількість навчальних годин на
обов’язковий компонент змісту освіти 20
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма з дисципліни “Інформаційні технології в
будівництві” призначена для професійно-технічної підготовки кваліфікованих
робітників з професії “Опоряджувальник будівельний”.
Мета вивчення дисципліни “Інформаційні технології в будівництві”
передбачає опанування учнями знань, умінь та навичок, необхідних для
раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій. Це
безпосередньо пов'язано з опрацюванням інформації, її пошуком,
систематизацією, зберіганням, передаванням. Комп'ютер є засобом навчальної
діяльності та компонентом системи управління освітою.
В програмі з інформаційних технологій враховані особливості професії в
сучасних умовах і передбачається викладання дисципліни на основі поєднання
професійної і загальноосвітньої підготовки учнів; заплановано вивчення
теоретичних положень і виконання відповідних лабораторно-практичних робіт,
передбачено проведення підсумкової атестації, зміст якої визначається
викладачем інформаційних технологій самостійно.
Самостійна робота учнів — це частина процесу підготовки фахівців під
керівництвом викладача. Вона повинна забезпечуватися навчально-методичним
комплексом для вивчення цієї дисципліни: підручниками та посібниками,
роздавальним матеріалом, конспектом лекцій викладача.
Відомо, що під час виконання лабораторних робіт людина найкраще
запам'ятовує те, що вона зробила самостійно. Попередня підготовка до
лабораторних робіт дає змогу найефективніше використовувати час для
виконання розрахунків і вправ. Метою лабораторно-практичних розробок є
чітка організація роботи, зручність і комфорт під час виконання лабораторних
завдань. За допомогою такої методики викладач може більше часу приділяти
індивідуальній роботі з учнями.
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ТИПОВИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№
з.п

Кількість годин
В т.ч. на
лабораторноВсього
практичні
роботи

Назва теми
Поняття про інформатику, інформацію.
Історія розвитку ЕОП. Галузі застосування
ЕОТ.
Правила експлуатації і безпечної роботи з
комп’ютером. Комп’ютер і його архітектура.
Пристрої введення – виведення інформації.
Поняття файлу, каталогу. Основні вказівки
ОС для роботи з файлами, каталогами,
дисками.
Системи опрацювання графічної інформації.
Графічний редактор та його призначення.
Системи опрацювання текстів, їх класифікація
та функції. Текстовий редактор Word,
призначення.
Тематична атестація.
ВСЬОГО:

2

2

2

1

3

2

10
1
20

3

6
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Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Поняття про інформатику, інформацію. Історія розвитку
ЕОП. Галузі застосування ЕОТ.
Учень повинен знати:
 поняття, властивості інформації;
 історію розвитку ЕОП;
 галузі застосування ЕОТ.
Учень повинен вміти:
 готувати комп’ютер до роботи;
 користуватися пристроями опрацювання інформації.
Тема 2. Правила експлуатації і безпечної роботи з комп’ютером.
Комп’ютер і його архітектура. Пристрої введення –
виведення інформації.
Учень повинен знати:
 види пристроїв введення та виведення інформації;
 правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі;
 призначення основних клавіш ПЕОМ.
Учень повинен вміти:
 користуватися клавіатурою, мишкою, принтером;
 виконувати правила безпеки.
Тема 3. Поняття файлу, каталогу. Основні вказівки ОС для роботи з
файлами, каталогами, дисками.
Лабораторно-практична робота. Створення файлів та підкаталогів.
Команди по роботі з файлами та каталогами.
Учень повинен знати:
 поняття файлу, його ім’я та розширення, каталогу, шляху до файла;
 призначення та функції операційної системи;
 основні вказівки ОС для роботи з файлами та каталогами.
Учень повинен вміти:
 створювати файли та каталоги;
 копіювати, зчитувати та записувати інформацію на дисках.
Тема 4. Системи опрацювання графічної інформації. Графічний
редактор та його призначення.
Лабораторно-практичні роботи:
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1. Графічний редактор Paint. Створення та формати збереження
документів.
2. Створення простих та складних зображень. Форматування тексту у
зображеннях.
Учень повинен знати:
 основні поняття комп’ютерної графіки;
 призначення та основні функції графічного редактора;
 основні операції щодо створення та редагування зображень за
допомогою графічного редактора.
Учень повинен вміти:
 створювати малюнки, образи, динамічні фрагменти;
 працювати з графічними файлами.
Тема 5. Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції.
Текстовий редактор Word, призначення.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Текстовий редактор Word, створення, редагування та форматування
документів.
2. Створення документів з використанням графічних зображень, таблиць,
списків, колонок.
3. Створення документів з використанням математичних формул.
Задання параметрів сторінки, вивід документів на друк.
Учень повинен знати:
 призначення та основні функції текстового редактора;
 правила роботи з текстовим редактором;
 основні операції, які можна виконувати з текстом за допомогою
текстового редактора.
Учень повинен вміти:
 вводити, редагувати, форматувати текст;
 створювати та редагувати таблиці, робити обрахунки;
 створювати формули у тексті.
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Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь та навичок
1. Що вивчає інформатика?
2. Що таке інформація?
3. Властивості інформації.
4. Засоби збереження, обробки та передачі інформації.
5. Клавіатура та її поділ на поля.
6. Принтер та його види.
7. Сканер та його види.
8. Пристрої управління інформацією.
9. Монітор та його характеристики.
10.Що таке файл? Правила його запису.
11.Що таке каталог та підкаталог?
12.Призначення та функції операційних систем.
13.Що таке комп’ютерна графіка?
14.Які є види комп’ютерної графіки?
15.Які ви знаєте типи графічних файлів, до яких програм вони відносяться?
16.Графічний редактор та його призначення.
17.Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції.
18.Текстовий редактор Word, призначення.
19.З яких елементів складається вікно програми Word?
20.Як створити, відкрити, зберегти текстовий документ?
21.Що таке форматування тексту?
22.Як скопіювати, вставити, вилучити фрагмент тексту?
23.Як побудувати геометричну фігуру в текстовому редакторі?
24.Які є способи створення таблиці?
25.Як викликати майстра діаграм?
26.Як вставити, вилучити рядок або стовпець в таблиці?
27.Для чого призначенні об’єкти Word Art?
28.Як вставити картинку з галереї ClipGallary?
29.Як обвести сторінку художньою рамкою?
30.Як створити формулу в текстовому редакторі?
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ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
1.

Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та
інформаційні технології. Підручник для учнів професійно-технічних
навчальних закладів. – Харків: ООО “компанія СМІТ”, 2003. – 352с.

2.

Баженов В.А., Зайчик В.О., Лізунов П.П., Шишов О.В. Інформаційні
технології в будівництві. Підручник для учнів професійно-технічних
навчальних закладів будівельного профілю. – К.: Арка, 2003. – 320с.

3.

Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Курс інформатики.
Навчальний посібник. Частина І-ІІ. К:, Фенікс, 2002.

4.

Глинський Я.М. Інформатика (посібник), книги 1-2. 8-11, Львів, Деол,
2001.

5.
6.

Зарецька І.Т. Інформатика. 10-11. К.:, Навчальна книга, 2002.
Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навчальний посібник. Львів,
Деол, 2002.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни «Будівельне креслення»

Кількість навчальних годин на
обов'язковий компонент змісту освіти
70
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма з дисципліни "Будівельне креслення" призначена для
прфесійно - технічної підготовки кваліфікованих робітників з профессії
"Опоряджувальнихк будівельний".
Мета вивчення дисципліни "Будівельне креслення" - навчити учнів
практичним прийомам побудови технічних креслень, читати робочі креслення,
технічно грамотно виконувати прості креслення, ескізи і технічні малюнки зі своєї
спеціальності.
В програмі з креслення враховані особливості професії в сучасних умовах
і передбачається викладання дисципліни на основі поєднання професійної і
загальноосвітньої підготовки учнів; заплановано вивчення теоретичних положень
і виконання відповідних практичних робіт, передбачено проведення контрольних
робіт, зміст яких визначається викладачем креслення самостійно.
З першого заняття при виконанні і читанні креслень необхідно
розвивати в учнів вміння та навички самостійно застосовувати діючу нормативну і
довідкову літературу.
Вивчення дисципліни "Будівельне креслення" необхідно починати з
вступного заняття, яке передбачає короткий історичний огляд розвитку інженерної
графіки.
Необхідно вказати на те, яке значення у розвитку всієї стародавньої
архітектури на Русі мали пам'ятки київського будівництва, ознайомити учнів з
іменами винахідників, архітекторів, скульпторів, будівельників минулого і
сьогодення України; навести приклади машин, споруд, створених ними.
Учні повинні усвідомити те, що для оволодіння сучасною технікою, для
того, щоб стати кваліфікованим конкурентноспроможним робітником, треба
розуміти, читати креслення, тобто, володіти "мовою" креслення.
Перед вивченням кожного розділу програми необхідно проводити
оглядові заняття, які надають учням уяву про практичне застосування матеріалу,
який вивчається.
Викладач з креслення повинен працювати в тісній співпраці з майстрами
виробничого навчання і викладачами спеціальної технології і також разом з ними
визначати, яким професійним питанням неохідно приділяти особливу увагу при
вивченні відповідних тем програми.
Розвитку навиків читання креслень повинна приділятися увага з самого
початку вивчення курсу креслення. При навчанні читанню креслень одночасно з
виконанням графічних робіт необхідно практикувати вправи щодо проведення
аналізу форми деталей, знаходження відповідей на поставлені до креслення
питання.
На уроках креслення потрібно розвивати розумові здібності учнів, вміння
спостерігати, зіставляти і порівнювати, аналізувати геометричну форму і
конструкцію деталі, виробу, вузла та їх положення у просторі.
В процесі навчання кресленню необхідно широко застосовувати наочне
приладдя: плакати, деталі, моделі, різні вироби будівельного виробництва,
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креслення
і діючі проекти сучасних будівель.
Рекомендується
використовувати технічні засоби навчання.
Систематичні домашні завдання повинні сприяти основній меті
дисципліни - навчати учнів читати креслення. Отже, домашні завдання
повинні містить вправи, які розвивають просторову уяву, і завдання на читання
креслень.
Основними видами практичних завдань є вправи. На них необхідно
відводити більшу частину навчального часу, призначеного для вивчення теми.
Основним змістом вправ є читання креслень і виконання ескізів, креслень і
технічних малюнків. В програмі наведені тільки зразки вправ (завдання).
Підбирати і визначати їх кількість викладач повинен з урахуванням рівня
підготовки учнів і наявної наочності. Потрібно прагнути до того, щоб вправи
мали творчий, індивідуальний характер. Не слід практикувати трудомістких
графічних робіт, які віднімають багато часу.
По кожній темі курсу учні виконують графічну роботу. Завдання і вправи
до графічних робіт можуть бути фронтальними, індивідуальними і за варіантами.
Вправи виконуються в робочих зошитах з креслення, графічні роботи - на
листах для креслення (форматах).
Облік роботи і оцінку успішності слід проводити на основі результатів
виконання в робочих зошитах з креслення поточних робіт, усного
опитування, графічних робіт з тем програми, домашніх завдань і контрольних
робіт.
Знання, вміння і навики з виконання і читання креслень, набуті в процесі
навчання, учні повинні навчитись застосовувати при вивченні спеціальних і
загальнотехнічних предметів і особливо при виконанні робіт в період виробничого
навчання і виробничої практики, коли вони набувають професійної майстерності.
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Типовий тематичний план
№
з/п

Назва теми, підтеми

1. Вступ
2. Лінії креслення і виконання написів на
кресленнях
3. Прикладні геометричні побудови на
площині
4. Креслення в аксонометричних проекціях

Кількість
годин
У т.ч. на
Всього
лабораторногодин
практичні
роботи
1
2

1

6

4

3
4
2

2
3
1

3

2

2

-

2

1

10. Робочі креслення деталей

4

2

11. Основні відомості про складальні креслення
і кінематичні схеми
12. Загальні відомості про будівельні креслення

4

-

3

-

14

10

20
70

16
42

5. Креслення в прямокутних прекціях
6. Технічне малювання
7. Зображення (вигляди,перерізи і розрізи)
8. Зображення
кресленнях
9. Ескізи

і

позначення

різьби

на

13. Креслення планів, фасадів і розрізів
будівель
14. Читання і виконання креслень за професією
Всього
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема І. Вступ
Зміст курсу і його завдання. Креслення та його роль в техніці і на
виробництві. Основні відомості з історії розвитку технічної графіки. Значення
графічної підготовки для кваліфікованого робітника.
Уміння читати та виконувати креслення — необхідна умова кваліфікованого
грамотного робітника.
Загальне ознайомлення з розділами програми і методами їх вивчення.
Загальні відомості про стандарти для креслень - стандарти ЄСКД, СПДС.
Інструменти, приладдя, пристрої та матеріали для креслення; їх будова і
застосування.
Учень повинен знати:
- зміст курсу креслення, значення графічної освіти для кваліфікованого
робітника.
Учень повинен уміти:
- застосовувати інструменти, приладдя та матеріали, які необхідні для
будівельного креслення.
Тема 2. Лінії креслення і виконання написів на кресленнях
Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила оформлення
креслень.
Визначення поняття "формат". Позначення форматів. Рамка креслення.
Написи на кресленнях. Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення.
Лінії креслення, їх назва; співвідношення товщин, основне призначення.
Шрифти креслярські. Виконання написів на технічних кресленнях.
Зразок вправ
1. Накреслити лінії креслення, формат А4.
2. Написати великими і малими буквами український алфавіт, цифри.
3. Тексти із будівельної термінології, за професією, яка вивчається (розмір
шрифту 10 7), формат А4.
Учень повинен знати:
- державні стандарти на складання та оформлення креслень, формати
креслень.
Учень повинен уміти:
- накреслити лінії креслень, написати прописними і малими літерами
український алфавіт та цифри.
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Тема 3. Прикладні геометричні побудови на площині
Види і призначення приладних геометричних побудов на площині.
Масштаби: визначення,призначення та позначення на кресленнях.
Основні відомості про розміри на кресленнях. Види розмірних позначень і
правила нанесення лінійних та кутових розмірів на кресленнях. Нанесення розмірів
діаметрів, радіусів, квадратів, довжини дуги кола.
Поняття про нанесення розмірів фасок, шорсткості поверхонь,
повторювальних елементів та інше.
Правила читання розмірних чисел.
Геометричні побудови на площині та їх практичне застосування на
виробництві.
Нахил і конусність, їх визначення та позначення на кресленнях.
Виконання креслень деталей з прямолінійним та криволінійним окресленням,
що вимагають для свого виконання геометричних побудов із застосуванням
побудови перпендикулярів, кутів заданої величини, поділу відрізків і кутів; поділу
кола на рівні частини і побудови многокутників. Побудова кутів заданого розміру.
Спряження. Застосування спряжень при кресленні і розмічуванні контурів
деталей.
Способи побудови овалу. Поняття про побудову лекальних кривих.
Зразок вправ
1. На заданому контурі технічної деталі в М 1:2 визначити і нанести лінійні та
кутові розміри.
2.Виконати креслення контуру технічної деталі з використанням елементів
побудови спряження і ділення кутів та кола на рівну кількість частин. Нанести
розміри.
3.Виконати креслення технічної деталі, що має конічну поверхню, нанести
необхідні розміри і позначити конусність. Контрольна робота № 1.
Учень повинен знати: масштаби зображень та їх позначення на кресленнях,
нанесення розмірів на кресленнях, позначення нахилу, конусності та шорсткості на
кресленнях.
Учень повинен уміти:
- виконати геометричні побудови при зображенні технічної деталі в заданому
масштабі і проставити необхідні розміри.
Тема 4. Креслення в аксонометричних поекціях
Види проектування, їх коротка характеристика. Види аксонометричних
проекцій прямокутні (ізометрична та діметрична) та косокутна (діметрична).
Положення осей в аксонометричних проекціях і коефіцієнти скривлення по осях.
Побудова нескладних аксонометричних проекцій будівельних деталей. Вибір
положення деталі для найбільшого наочного зображення.
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Порівняння проекцій деталей в прямокутній та косокутній аксонометричних
проекціях.
Зразок вправ
1. Побудувати прямокутні ізометричні та діметричні проекції:
а) плоских
фігур
в
горизонтальному
положенні
(трикутника,
квадрата, кола) за заданими розмірами;
б) правильної прямої шестигранної призми із стороною основи 60 мм і
висотою 100 мм;
2. Побудувати прямокутну ізометричну проекцію трикутника АВС,
заданого координатами вершин А (70; 40; 10); В (40; 50; 60); С (15; 40; 40).
3. Виконати креслення деталі в аксонометричній проекції і нанести
розміри.
Учень повинен знати:
-правила виконання прямокутного та косокутного проектування на одну
площину проекцій.
Учень повинен уміти:
- виконати креслення плоских фігур (рівносторонього трикутника, квадрата,
прямокутника, п'ятикутника, шестикутника, кола) довільних розмірів, побудувати
фронтальну діметричну (косокутну) проекцію деталі.
Тема 5. Креслення в прямокутних проекціях
Прямокутне проектування як основний спосіб зображення, що застосовується
в техніці. Площини поекцій, їх назви і позначення. Проекційні промені. Осі
проекцій і їх позначення.
Комплексне креслення. Утворення комплексного креслення точки. Побудова
проекцій геометричних тіл з вирізами.
Побудова комплексного креслення технічної деталі за їх наочним
зображеннями.
Проектування деталей, форма яких має вигляд поєднання основних
геометричних тіл.
Аналіз геометричної форми предмета. Розчленування предмета на прості
геометричні тіла.
Побудова розгорток поверхонь. Побудова третьої проекції за двома заданими.
Зразок вправ
1. За координатами точок А (20; 50; 70), В (30; 40; 20) визначити, яка з них
вище, нижче, найбличе до площини проекції. Побудувати наочні зображення та
комплексне креслення точок А і В, перевірити чи правильно підготовлена відповідь
на поставлені питання.
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2. Побудувати комплексне креслення відрізка АВ та визначити дійсну
величину. Координати точок: А (10; 8; 3) та В (2; 4; 7;).
3. Побудувати три проекції групи різних геометричних тіл і визначити
проекції відсутніх точок А, В і С, що належать поверхням цих тіл.
4. Побудувати горизонтальну і фронтальну проекції трикутника АВС,
вершини якого задані координатами: А(65; 35; 30); В( 45; 5; 45); С(25; 10; 20).
5. Побудувати повну розгортку геометричного тіла згідно варіанту б.
6. Побудувати комплексне креслення деталі за її аксонометричним
зображенням та нанести необхідні розміри.
7. Побудувати третю проекцію деталі за двома даними на кресленні. Нанести
розміри.
8. Прочитати креслення деталі з проведенням аналізу геометричної форми
та конструктивних елементів.
9. Прочитати креслення, на якому зображені деталі, що мають лінії
переходу.
Учень повинен знати:
- складові елементи поверхонь геометричних тіл: грані, ребра, вершини та
зображення їх в прямокутних проекціях, площини прекцій.
Учень повинен уміти:
- побудувати в трьох проекціях геометричне тіло, прочитати комплексне
креслення, побудувати повну розгортку геометричного тіла.
Тема 6. Технічний малюнок
Призначення технічного малюнка. Відміна малюнка від креслення,
виконаного в аксометричній проекції. Залежність наочності технічного малюнка від
положення аксонометричних осей. Техніка роботи олівцем. Характер лінії
малюнка. Побудува аксонометричних осей від руки.
Технічний малюнок плоских фігур, що розташовані в площинах, які
паралельні одній з площин проекцій.
Технічний малюнок геометричних тіл. Надання малюнку рельєфності
(штрихування, тушування). Власна та падаюча тінь. Граничні (суміжні) контрасти.
Вибір виду будівельних деталей та вузлів за їх прямокутними проекціями.
Способи виконання технічних малюнків будівельних деталей, індустріальних
виробів та вузлів.
Зразок вправ
1. Виконати технічні малюнки кількох прямокутників довільних розмірів
та нанести штрихування їх площини під кутом 450.
2. Зобразити в різних положеннях відносно горизонтальної лінії кути в
30, 45, 60, 900. Перевірити результати роботи трикутником.
3. Виконати технічні малюнки плоских фігур довільних розмірів.
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4. Виконати технічні малюнки геометричних тіл (одиночні та групові) з
натури.
5. Виконати технічний малюнок деталі будівельної конструкції.
Учень повинен знати:
- вибір виду будівельних деталей та вузлів за їх прямокутними проекціями.
Способи виконання технічних малюнків будівельних деталей, промислових виробів
та вузлів.
Учень повинен уміти:
- виконувати технічний малюнок плоских фігур, що розташовані в площинах,
які паралельні одній з площин проекцій, технічний малюнок геометричних
тіл. Надавати малюнку рельєфності (штрихуванням, тушуванням),
виконувати власну та падаючу тінь. Граничні (суміжні) контрасти.
Тема 7. Зображення (вигляди, перерізи і розрізи)
Зображення. Визначення поняття "зображення" за ДЕСТ 2.305-68. Основні,
часткові та допоміжні вигляди, їх застосування, розташування та позначення.
Внесені елементи.
Перерізи. Поняття про перерізи ДЕСТ 7305-68. Призначення перерізів,
правила їх виконання і позначення. Винесені та накладені перерізи.
Штрихування перерізів. Графічне позначення матеріалів в перерізах ДЕСТ
2.305-68.
Розрізи. Визначення поняття "розріз". Призначення розрізів, загальні
відомості про розрізи, відміна їх від перерізів. Кваліфікація розрізів. Розташування
їх на кресленні, позначення, виконання простих повних і місцевих розрізів.
З'єднання половини виду і половини розрізу. З'єднання частини виду і частини
розрізу. Частковий розріз та його оформлення.
Складні розрізи. Основні відомості про складні розрізи, випадки їх
застосування. Ступінчасті розрізи. Ламані розрізи. Позначення положення січної
площини при виконанні складних розрізів.
Зразок вправ
1.Прочитати креслення будівельної деталі із зображенням її основних
виглядів та внесеного елементу.
2.Побудувати основні вигляди будівельної деталі за наочним зображенням.
3.Побудувати третій вигляд деталі за двома даними.
4.Прочитати креслення деталі, що має виносні та накладені перерізи.
5.Виконання креслення деталі із застосуванням необхідних перерізів.
6.Прочитати креслення будівельної деталі, в якому є прості розрізи.
7.Прочитати креслення деталі із зображенням частини вигляду і частини
відповідного розрізу, половини вигляду і половини розрізу.
8.Виконати креслення деталі із зображенням половини вигляду з
половиною розрізу.
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9.Побудувати три вигляди деталі за аксонометричними зображенням та
виконати профільний розріз.
10. Прочитати креслення деталі за ступінчастим розрізом. Побудувати
третій вигляд деталі за двома заданими і виконати складний ( ступінчастий)
розріз.
Учень повинен знати:
- вигляди, їх призначення, розміщення і позначення; перетини та розрізи,
правила їхнього оформлення та позначення на кресленнях.
Учень повинен уміти:
- виконувати побудову необхідних зображень та читати креслення з цими
зображеннями.
Тема 8. Зображення та позначення різьби на кресленнях
Характеристика різьбових з'єднань.
Профілі різьби. Зображення і позначення різьби на стержні і в отворі.
Зображення різьби в розрізі. Випадки зображення профілю різьби на кресленнях.
Вихід різьби: збіги, проточки, фаски та недорізи. Позначення стандартної та
спеціальної різьби на кресленнях.
Умовності і спрощення різьбового з'єднання.
Учень повинен знати:
- зображення і позначення різьби на стержні, зображення різьбових з'єднань.
Учень повинен уміти:
- зображати та позначати різьбу на кресленнях.
Зразок вправ:
1 .Прочитати креслення деталі з різьбою.
2. Прочитати креслення різьбового з'єднання.
3. Виконати креслення різьбового з'єднання.
4. Визначити тип різьби за його позначенням на кресленні.
Тема 9. Ескізи
Призначення ескізу деталі, його відміна від креслення. Вимоги щодо
виконання ескізів. Послідовність виконання ескізів: вибір головного зображення,
визначення необхідного числа зображень, послідовність їх виконання. Обмір
деталі: способи та вимірювальний інструмент. Нанесення розмірів на ескізі.
Зразок вправ
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Виконати ескіз будівельної деталі з обмірюванням та нанесенням
розмірів.
Виконати ескізи будівельних інструментів та пристроїв.
Зробити ескізи деталей, що оброблюються учнями в навчальних
майстернях.
Учень повинен знати:
- призначення, вимоги та послідовність виконання ескізів.
Учень повинен уміти:
- виконувати ескізи будівельних деталей з обмірюванням та нанесенням
розмірів.
Тема 10. Робочі креслення деталей
Зміст робочих креслень. Основні вимоги до робочих креслень. Склад
робочого креслення. Порядок виконання робочого креслення деталі. Визначення
найменшої кількості зображень деталі на робочому кресленні. Нанесення розмірів в
робочих кресленнях.
Умовності і спрощення зображень деталей в кресленнях.
Послідовність читання робочого креслення.
Зразок вправ
1. Прочитати креслення будівельної деталі. Показати на всіх зображеннях
зовнішні та внутрішні поверхні деталі і дати їм відповідні назви.
2. Прочитати креслення деталі з елементами різьби.
3. Виконати ескізи інструменту або пристрою (кутового шблону,
пристрою для зложення поверхні, тощо). Виконати креслення двох деталей за їх
ескізами.
4.Виконати робоче креслення трубчастого безболтового риштування.
Учень повинен знати:
- зображення та позначення окремих елементів в робочому кресленні.
Учень повинен уміти:
- прочитати робоче креслення.
Тема 11. Основні відомості про складальні креслення та кінематичні
схеми
Загальні відомості про складальні креслення. Назви та види складальних
креслень. Зміст складальних креслень та нанесення розмірів. Номери позицій.
Специфікація, її форма, правила заповнення, зв'язок з номерами позицій. Основний
напис, що застосовується в специфікаціях.
Розрізи на складальних кресленнях, правила виконання штрихування
суміжних деталей в розрізах.
67

Послідовність читання складальних креслень. Деталювання складальних
креслень.
Основні відомості про схеми. Кінематичні схеми. Поняття про схематичне
зображення деталей та вузлів. Умовні графічні позначення для кінематичних схем.
Правила читання кінематичних схем.
Зразок вправ
1. Прочитати креслення загального вигляду виробу (будівельного механізму).
2. Виконати ескізи деталей за складальним кресленням будівельного виробу.
3. Визначити розміри виробу при деталюванні складального креслення.
4. Виконати складальне креслення виробу (вузла), який складається із 3 - 5
деталей, характерного для професії.
5. Прочитати кінематичну схему передаточного механізму в машині або
будівельному механізмі.
6. Прочитати складальне креслення нескладного технологічного обладнання,
яке характерне для даної професії.
7. Прочитати схеми технологічних ліній приготування сумішей.
8. Прочитати схеми встановлення мозаїчних рейок та рамок.
9. Читання схем опоряджування підлоги.
Учень повинен знати:
- призначення і зміст складального креслення, номери позицій деталей
виробу на складальному кресленні, габарити виробу.
Учень повинен уміти:
- прочитати креслення загального вигляду виробу (бажаного будівельного
механізму), виконати креслення двох деталей за ескізами.
Тема 12. Загальні відомості про будівельне креслення
Особливості будівельного креслення. Зміст та види будівельних креслень.
Стадії проектування будівель та споруд.
Державні стандарти, які розповсюджуються на всі види проектної
документації.
Види та загальна характеристика будівельних креслень.
Назва і маркування будівельних креслень. Масштаби будівельних креслень.
Координаційні осі, конструктивні вузли.
Вимоги державних стандартів щодо зображення на кресленнях будівельних
матеріалів. Умовні зображення матеріалів на розрізах конструкцій та будівель.
Основні умовності при зображенні на кресленнях віконних та дверних
прорізів, сходів, перегородок, кабін, шаф, отворів та каналів в стінах, санітарно технічних пристроїв та інших елементів.
Правила нанесення на будівельних кресленнях розмірів, написів,посилань та
технічних вимог.
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Зразок вправ
1 .Накреслити умовні графічні зображення конструктивних елементів будівлі.
2.Накреслити умовні графічні зображення матеріалів на розрізі.
3.Накреслити умовні графічні зображення санітарно - технічного обладнання.
Учень повинен знати:
- основні умовні графічні позначення елементів будівлі, матеріалів та
санітарно - технічного обладнання.
Учень повинен уміти:
- накреслити умовні графічні позначення основних елементів, матеріалів та
обладнання будівлі.
Тема 13. Креслення планів, фасадів та розрізів будівель
Призначення і види креслень плану фундаменту, поверхів, перекриття,
покриття та покрівлі будівлі.
Призначення і види креслень фасадів і розрізів будівель. Призначення в
планах, фасадах та розрізах будівель.
Порядок і спосіб відливки креслення фасаду будівлі. Підбір гами кольорів.
Читання та виконання нескладних креслень.
Зразок вправ
1. Прочитати креслення плану приоб'єктної фарбозаготівельної майстерні.
2. Прочитати загальні архітектурні креслення житлового будинку (план,
фасад, розріз).
3. Прочитати загальні архітектурні креслення громадської будівлі. Виконати
ескізний план вашого класу.
4. Прочитати загальні архітектурні креслення промислової будівлі ( план,
фасад, розріз).
5. Виконати фрагмент плану, фасаду та ескізний розріз двоповерхового
житлового будинку.
6. Прочитати креслення планів розміщення обладнання малярної станції.
Учень повинен знати: загальні архітектурно - будівельні креслення
будівель, призначення і вигляди креслень і планів будівель.
Учень повинен уміти: прочитати загальні архітектурні креслення житлового
будинку.
Тема 14. Читання і виконання креслення з професії
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Архітектурні деталі при оздобленні приміщень.
Зображення прямолінійних тяг для виконання карнизів, плінтусів тощо.
Архітектурні елементи карнизів. Прямолінійні та криволінійні обломи, прості та
складні обломи. Архітектурні обломи, зображення їх складових частин.
Розміри карнизів при різній висоті приміщення. Вінцевий карниз,
міжповерховий, цоколь.
Робочі креслення рисунків профілів карнизів. Шаблони.
Архітектурний ордер. Деталі архітектурного ордера.
Даричний ордер. Іонічний ордер. Корінярський ордер. Складний
архітектурний ордер, їх зображення, особливості виконання їх креслень.
Способи збільшення малюнку при оздобленні поверхні.
Розетки, їх види. Способи виконання креслень розеток.
Зразок вправ:
1. Креслення різних форм тяг, окремих архітектурних елементів.
2. Креслення різних елементів архітектурних обломів.
3. Креслення і читання креслень архітектурних ордерів.
4. Креслення інструментів для виконання опоряджувальних робіт
(штукатурок, ліпних робіт, тощо).
5. Креслення різних форм рустів.
6. Креслення розеток, орнаментів.
7. Збільшення орнаменту або малюнку в певну кількість разів.
8. Креслення схем, встановлення мозаїчних рейок і рамок для
влаштування трикольорової підлоги.
9. Креслення схем для влаштування мозаїчної підлоги з металевими
жилками.
Учень повинен знати:
- загальні архітектурно-будівельні креслення будівель;
- призначення і вигляди креслень планів будівель;
- розміщення обладнання в приміщенні для виконання опоряджувальних
робіт;
- порядок відливки креслення фасаду будівель;
- способи виконання креслень архітектурних елементів;
- схеми влаштування різних типів мозаїчних підлог.
Учень повинен уміти:
- прочитати загальні архітектурні креслення житлового будинку;
- підбирати кольорову гаму для відливки креслення фасаду будівлі;
- збільшити у певну кількість раз зображення орнаменту;
- виконувати і читати креслення архітектурних елементів;
- правильно оформити такі креслення;
- прочитати схеми влаштування різних типів мозаїчних підлог.
70

Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь і навичок
1. Що називається форматом?
2. Які основні відомості містить основний напис?
3. Що називається масштабом?
4. Які бувають масштаби?
5. Які розміри вказують на кресленні залежно від вибраного масштабу?
6. Шрифтами яких розмірів виконують написи на кресленнях?
7. Чим визначається розмір шрифту?
8. Що називається компонування креслення?
9. Як правильно розмістити зображення на форматі?
10.Які є основні типи ліній?
11 .Призначення основних ліній.
12.Основні правила накреслення ліній.
13.В яких одиницях наносять розміри на кресленнях?
14.Елементи лінійного розміру.
15.Методи нанесення лінійних розмірів.
16.Призначення знаків перед розмірним числом.
17.Яка відстань між контуром зображення і розмірною лінією?
18.Як наносять розміри кількох однакових елементів зображення?
19.Як правильно наносять розмір діаметра кола?
20.Що означає "групування" розмірів?
21.Що називається геометричним побудуванням?
22.Як правильно поділити коло на рівну кількість частин?
23.Що називається спряженням?
24.Як знайти центр спряження?
25.Що називається аксонометричною проекцією?
26.Які є види аксонометричних проекцій?
27.Правила побудови аксонометричних проекцій.
28.Що називається технічним малюнком?
29.Як одержують прямокутні проекції?
30.Які є площинні проекції?
31 .Що таке проекційний зв'язок?
З2.Що називається комплексним кресленням?
33.Для чого здійснюють проектування на три площини проекції?
З4.Що називається виглядом?
З5.Як вибирають кількість виглядів?
З6.Що називається головним виглядом?
З7.Коли використовують додаткові вигляди?
З8.Що називається місцевим виглядом?
39.Коли використовують і як позначають винесені елементи на кресленнях?
40.Що показують на перерізі?
41.Як позначають перерізи?
42.Класифікація перерізів.
43.Правила побудови перерізів.
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44.Що показують на розрізах?
45.Класифікація розрізів.
46.Правила побудови розрізів.
47.Чим відрізняється розріз від перерізу?
48.У яких випадках поєднують вигляд з розрізом?
49.Що називається робочим кресленням?
50.Призначення робочого креслення.
51.Послідовність читання робочого креслення.
52.Правила розміщення зображень на кресленні.
53.Які умовності та спрощення використовують на робочих кресленнях?
54.Чому на кресленнях використовують граничні відхилення для розмірів?
55.Що називається габаритними розмірами?
56.Що називається дійсним розміром?
57.Що таке граничне відхилення?
58.Методи нанесення розмірів з граничними відхиленнями.
59.Необхідність позначення граничних відхилень форми і розташування
поверхонь.
60.Що називається рознімними з'єднаннями?
61.Види рознімних з'єднань і їх позначення
62.Що називається нерознімним з'єднанням?
63.Що називається складальним кресленням?
64.Зміст і призначення складального креслення.
65.Що називається схемою?
66.Порядок читання схем.
67.Що називається ескізом?
68.Що називається будівельним кресленням?
69. Зміст і призначення будівельного креслення.
70.Масштаби будівельного креслення.
71. Що таке конструктивний вузол?
72.Що називається фасадом будівлі?
73.Що показують на фасадах?
74.Призначення висотних позначок.
75.Що називається планом будівлі?
76.Що показують на планах?
77.Правила нанесення розмірів на планах.
78.Що таке координаційні осі?
79.Що називається розрізом будівлі?
80.Що показують на розрізах?
81.Правила нанесення розмірів на розрізах.
82.Умовні зображення конструктивних елементів будівель на кресленнях.
83. Умовні зображення матеріалів в перерізі.
84.Умовні зображення санітарно-технічного обладнання.
85.Які види архітектурних обломів існують та засоби виконання таких
креслень?
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86.Деталі архітектурного ордера та можливості їх поєднання. Види
архітектурних ордерів, особливості виконання таких креслень.
87.Як збільшити малюнок орнаменту в певну кількість раз?
88.Види розеток, які способи виконання їх креслень?
89.Порядок відмивки креслення фасаду будівлі, підбір кольорової гами при
виконанні такого креслення.
90.Навіщо і як викреслюють схеми для опорядження підлоги?
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ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
МАТЕРІАЛІВ
В.К.Сидоренко "Технічне креслення" - Львів, "Оріяна-Нова", 2000
Ю.И.Короев "Черчение для строителей" - М., Вьісшая школа, 1982
И.С.Вишнепольський
"Техническое черчение" Москва, Машиностроение, 1988
Н.С.Брилинг "Задачи по строительному черчению"
Л.Н.Ліцин "Збірник задач по будівельному кресленню" Київ, "Будівельник", 196
Г.Є.Гребенюк " Архітектура і технологія будівельного виробництва" Київ, "Техніка",
1997
6. Ю.Г.Козловський "Сто задач по проектированию" - Минск, Высшая школа, 1975
7. А.А.Якубович "Задания по черчению для строителей" - Киев, "Будівельник", 1968
8. В.М.Михайлівський " Карточки проверки знаний по черчению" - Киев, "Радянська
школа", 198
9. Е.А.Василенко "Карточки-задания по черчению" -М., "Освита", 1990
10. Е.С.Школьник "Сборник задач по черчению" -М., "Освита", 1997
11. В.А.Гервер "Логические задачи по черчению" -М., "Освита",1991
1.
2.
3.
4.
5.

Методична література
1. Програма "Будівельне креслення"
2. Г.С.Вышнепольский "Методика преподавания черчения в ПТУ" - М., "Высшая
школа", 1972
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Типова навчальна програма
з дисципліни «Охорона праці»

Кількість навчальних годин на
обов’язковий компонент змісту освіти

30
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Пояснювальна записка
Головним завданням вивчення дисципліни “Охорона праці” є формування у
майбутніх робітників знань і навичок з безпеки праці, відповідального ставлення до
збереження життя і здоров’я особистого або працюючих поруч на виробництві.
Курс дисципліни “Охорона праці” розрахований на 30 годин, який
складається з 6-ти розділів.
Завдання та практичні навички з охорони праці учні отримують у процесі
теоретичного і практичного виробничого навчання.
Цілі навчальної дисципліни - дати учням знання щодо загальних питань
законодавства з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки,
електробезпеки, гігієни праці, способів надання першої допомоги при нещасних
випадках.
Досягнення цієї мети у практиці викладання дисципліни “Охорона праці”
можна здійснювати різними шляхами:
- конкретизацією явищ і процесів та закріпленні цих знань, використовуючи
навчальний матеріал професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовок;
- забезпеченням послідовності розгляду окремих питань в темах для того, щоб
сприяти усвідомленню зв’язків;
- показом практичного використання в даній професійній діяльності знань з
охорони праці;
- використанням слайдів, кіно- відеофільмів із спеціальних дисциплін загальнотехнічної і професійно-практичної підготовок з ілюстрацією в них наступності і
взаємозв’язку “Охорони праці” і професійних знань.
Програма розроблена на основі типової навчальної програми з предмета
«Охорона праці» для учнів ПТНЗ, схваленої Міністерством освіти і науки України
(лист від 25.08.2005 р. №1711-5042) і Держнаглядохоронпраці України (лист від
20.07.2005 р. №02-1-01/3855)
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Типова навчальна програма з дисципліни
«Охорона праці»
№
з/п
Тема

1
2

3
4
5
6

Правові та організаційні основи охорони
праці
Основи безпеки праці в галузі. Загальні
поняття про потенціал небезпек. Психологія
безпеки праці. Організація роботи з охорони
праці.
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека
виробництва і вибухозахист.
Основи електробезпеки.
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди.
Надання першої допомоги при нещасних
випадках.
Підсумкова атестація.
Всього

Кількість годин
Всього
З них на
лабораторнопрактичні
роботи
4
10

3
3
4
4
2
30
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Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці.
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці.
Мета і завдання дисципліни «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок її вивчення.
Додаткові вимоги щодо вивчення дисципліни при підготовці робітників для
виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України
«Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,
Основи законодавства України про охорону здоров’я , Закон України «Про пожежну
безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»,
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення», Закон України « Про колективні договори і угоди».
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону
праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового
розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його
укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на
підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона
праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про
працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.
Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації
робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів
з охорони праці.
Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною
праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці,
повноваження та права профспілок та уповноважених найманими працівниками з
питань охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання та
перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів
з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення
небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів
захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та
колективного захисту.
Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки,
пов’язані з працею на виробництві і побуті. Безпека праці і здоровий спосіб життя.
Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні
причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи
запобігання травматизму та захворюванням на виробництві: організаційні, технічні,
санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних
випадків та професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань
і професійних отруєнь.
Учні повинні знати:
- зміст поняття охорони праці;
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- основні законодавчі акти.
- призначення, укладання і виконання правил внутрішнього трудового
розпорядку і колективного договору;
- права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві;
- охорону праці жінок та підлітків;
- відповідальність за порушення законодавства про охорону праці;
- призначення і порядок проведення навчання інструктування з питань
охорони праці і безпеки життєдіяльності;
- основні причини травматизму і захворювань на виробництві;
- призначення і порядок розслідування та обліку нещасних випадків на
виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Учні повинні уміти:
- користуватись основними законодавчими актами з охорони праці;
- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
- використовувати знання, отримані під час навчання і інструктування з
питань охорони праці і безпеки життєдіяльності.
Тема 2. Основи безпеки праці в галузі. Загальні поняття про потенціал
небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для
проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони
праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професіями в галузі.
Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при
експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної
професії. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх
огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні написи, сигнальні
фарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих
виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального
захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов.
Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці,
порядок їх використання.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги
безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні
рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в
процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на
безпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи,
виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку
праці.
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.
79

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, де є потреба в професійному
доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.
Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація.
Попереджувальні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною
небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з
приміщень у разі аварії.
Заходи з безпеки праці при організації будівельного майданчика. Загальні
вимоги безпеки праці в будівництві. Безпека праці при виконанні земляних робіт.
Безпека праці при навантажувально-розвантажувальних роботах і складуванні
будівельних матеріалів. Безпека праці при встановленні риштувань і помостів, робота
на них. Безпека праці при виконанні штукатурних, малярних і лицювальних робіт.
Безпека праці при роботі з будівельними механізмами та ручним електрифікованим
інструментом.
Учні повинні знати:
- загальні питання безпеки праці;
- перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- зони небезпеки та їх огородження;
- світлову та звукову сигналізацію;
- запобіжні написи, сигнальні фарбування;
- знаки безпеки;
- засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
- мікроклімат виробничих приміщень;
- план ліквідації аварії;
- поводження в надзвичайних ситуаціях;
- план евакуації з приміщень на випадок аварії;
- вимоги безпеки до майстерень;
- вимоги охорони праці при виконанні опоряджувальних робіт.
Учні повинні уміти
- при роботі дотримуватись вимог охорони праці і безпеки життєдіяльності;
- правильно діяти під час надзвичайних ситуацій;
- дотримуватися вимог безпеки праці при виконанні опоряджувальних робіт.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист.
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання
відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в
пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем,
електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі.
Пожежонебезпечні властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
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Горіння речовини і способи його гасіння. Умови горіння. Спалах, запалення,
самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі речовини. Займисті,
важкозаймисті і незаймисті речовини, метали і конструкції. Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини і матеріали: рідина, піна, пісок, вуглекислота,
покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів:
пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння,
вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання
на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних
промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних
речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості
наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних
речовин, що використовуються в технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху
в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в
незамкненому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеки середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв
підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про невеликі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки.
Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя та здоров’я
людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф, їх наслідки.
Горіння речовини і способи його припинення. Спосіб охолодження. Спосіб
розбавлення. Спосіб ізоляції. Спосіб гальмування. Пожежна техніка для захисту
об’єктів. Пожежні машини. Пожежні автомобілі. Мотопомпа. Вогнегасник.
Переносні вогнегасники. Пересувний вогнегасник. Рідинний /водяний/ вогнегасник.
Хімічний пінний вогнегасник. Повітряно-пінний вогнегасник. Вуглекислотний
вогнегасник. Ручний пожежний інструмент. Гасіння та профілактика пожеж на
об’єктах галузі. Необхідні заходи для запобігання пожеж на підприємстві. Параметри
і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. Основні
характеристики вибухонебезпеки.
Учні повинні знати:
- характерні причини виникнення пожеж;
- пожежонебезпечні властивості речовин;
- організаційні та технічні протипожежні заходи;
- призначення пожежної автоматики;
- призначення і зміст протипожежного інструктажу та навчання;
- горіння речовин і способи його припинення;
- поняття вогнестійкості;
- вогнегасильні речовини;
- пожежна техніка для захисту об’єктів;
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- пожежна безпека під час виробничої практики у навчальних цехах
підприємства;
- порядок гасіння та профілактика пожеж на об’єктах будівництва.
Учні повинні уміти:
- правильно використовувати зміст протипожежного інструктажу та навчання;
- користуватися вогнегасниками та іншими первинними засобами
пожежегасіння;
- дотримуватись пожежної безпеки під час виробничого навчання у майстернях
і на підприємствах під час виробничої практики.
Тема № 4. Основи електробезпеки.
Електрика промислова, статична, атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на
організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини
електрострумом: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний
стан людини, вологість повітря. Безпечні методи вивільнення потерпілого від дії
електричного струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та
лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.
Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих
електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою та електрифікованими машинами. Колективні
та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи,
плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх
призначення. Робота з переносними електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних
комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист споруд і будівель від блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Учні повинні знати:
- поняття про електрику промислову, статичну і атмосферну;
- особливості ураження електричним струмом;
- вплив електричного струму на організм людини;
- види ураження електричним струмом;
- фактори, що впливають на ступінь ураження електрострумом;
- безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму;
- класифікації виробничих приміщень з електробезпеки;
- порядок допуску до роботи з електрикою;
- колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках;
- захист споруд і будівель від блискавки;
- правила поведінки під час грози.
Учні повинні уміти:
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- користуватися безпечними методами звільнювати потерпілого від дії
електричного струму;
- використовувати колективні та індивідуальні засоби захисту в
електроустановках;
- правильно поводитись під час грози.
Тема № 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та
санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі
випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії
вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють
порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі і хронічні
захворювання.
Лікувально – профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика.
Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.
Вимоги до опалення, вентиляції та конденсування повітря виробничих,
навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та
вентиляції.
Види освітлення. Природнє освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне.
Правила експлуатації освітлення.
Санітарно–побутове забезпечення працівників.
Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.
Учні повинні знати:
- поняття про виробничу санітарію та гігієну праці;
- шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них;
- класи небезпеки шкідливих речовин;
- поняття про лікувально – профілактичне харчування;
- фізіологію праці;
- граничні норми підіймання та переміщення вантажів;
- вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих,
навчальних та побутових приміщень;
- правила експлуатації систем вентиляції;
- види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне;
- правила експлуатації освітлення;
- санітарно–побутове забезпечення працюючих при виконанні опоряджувальних
робіт;
- положення про щорічні медичні огляди неповнолітніх та осіб до 21 року.
Учні повинні уміти:
- витримувати граничні норми при підійманні та переміщенні вантажів;
- дотримуватись вимог при використанні опалення, вентиляції та кондиціонування
повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень;
- дотримуватись правил при експлуатації систем вентиляції;
- дотримуватись правил при експлуатації освітлення;
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- щорічно проходити медичний огляд.
Тема № 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи і засоби подання першої допомоги.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії,
швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час
надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха
тощо
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення,
правила користування.
Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в
ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця.
Порядок одночасного виконання непрямого масажу серця і штучного дихання.
Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Місця
притискання артерій. Правила накладання пов’язок, їх типи.
Надання першої допомоги при знепритомленні (втрата свідомості), шоку,
тепловому та сонячному ударі, обмороженні.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку
очей.
Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.
Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги
при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування.
Вимоги до транспортних засобів.
Учні повинні знати:
- точки для зупинки кровотечі;
- послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги. Дії у важких
випадках;
- медичну аптечку, її склад, призначення, правила користування;
- першу допомогу при запорошуванні очей, пораненнях, переломах, вивихах;
- правила і порядок припинення кровотечі з рота, носа, вуха, легенів,
стравоходу;
- правила і порядок першої допомоги при знепритомленні, шоку, тепловому
та сонячному ударах, опіку, обмороженні;
- правила і порядок першої допомоги при ураженні електричним струмом;
- правила і порядок оживлення, способів штучного дихання, непрямого
масажу серця;
- правила і порядок транспортування потерпілого.
Учні повинні уміти:
- надавати першу допомогу потерпілому. Діяти у важких випадках;
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- користуватися медичною аптечкою;
- надавати першу допомогу при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах,
переломах;
- припиняти кровотечі з носа, вуха, ран, легенів, стравоходу;
- надавати першу допомогу при знепритомленні, шоку, тепловому та
сонячному ударах, опіках, обмороженні;
- надавати першу допомогу при ураженні електричним струмом;
- проводити оживлення, штучне дихання і непрямий масаж серця;
- транспортувати потерпілого згідно існуючих вимог.
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Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь і навичок
Дайте визначення змісту поняття “охорона праці”.
Розкажіть про соціально – економічне значення охорони праці.
Які ви знаєте основні законодавчі акти з охорони праці?
Назвіть основні принципи державної політики у галузі охорони праці.
Розкажіть про умови укладання та виконання колективного договору.
Які права на охорону праці має працівник під час роботи на підприємстві?
Як здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю працівника?
Назвіть, які права має працівник на пільги та компенсації за важкі та шкідливі
умови праці.
9. Як законодавство охороняє працю жінок і підлітків?
10.Розкажіть порядок забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту.
11.Які державні та громадські органи здійснюють в Україні нагляд та громадський
контроль за охороною праці?
12.Організація охорони праці на будівельному підприємстві.
13.Визначте види відповідальності, що існують за порушення законодавства про
охорону праці.
14.Назвіть основні причини травмування на виробництві.
15.Визначте види інструктажів, розкрийте їх зміст.
16.Які основні причини профзахворювань і профотруєнь на виробництві ви
знаєте?
17.Назвіть основні заходи запобігання травматизму на виробництві.
18.Розкажіть про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.
19.Назвіть фізичні та хімічні небезпечні виробничі фактори.
20.Розкажіть про технічні засоби безпеки щодо запобігання виробничого
травматизму.
21.Наведіть приклади робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких
потрібне попереднє спеціальне навчання.
22.Розкажіть про зони небезпеки та їх огородження.
23.Назвіть приклади світлової та звукової сигналізації.
24.Наведіть приклади сигнальних фарбувань.
25.Розкажіть про знаки безпеки.
26.Назвіть категорії засобів захисту від небезпечних і шкідливих виробничих
факторів.
27.Розкажіть про засоби колективного захисту та наведіть приклади.
28.Наведіть приклади засобів індивідуального захисту.
29.Яким повинен бути мікроклімат виробничих приміщень?
30.За якими принципами складають план ліквідації аварій?
31.Які вимоги висуваються до шляхів евакуації?
32.Розкажіть про основні вимоги безпеки до навчально – виробничих майстерень і
лабораторій.
33.Безпека праці при організації будівельного майданчика.
34.Безпека праці при виконанні земляних робіт.
35.Безпека праці при навантажувально-розвантажувальних роботах і складування
будівельних матеріалів.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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36.Безпека праці при встановленні риштувань і помостів і при роботі на них.
37.Безпека праці при виконанні штукатурних робіт.
38.Безпека праці при виконанні малярних робіт.
39.Безпека праці при виконанні лицювальних робіт.
40.Безпека праці при роботі з ручним електрифікованим інструментом.
41.Безпека при роботі з будівельними механізмами.
42.Назвіть характерні причини виникнення пожеж.
43.Які ви знаєте пожежно безпечні властивості речовини?
44.Наведіть приклади організаційних та технічних протипожежних заходів.
45.Назвіть способи припинення горіння.
46.Наведіть приклади легкозаймистих і горючих рідин.
47.Охарактеризуйте таку властивість матеріалів, як вогнестійкість.
48.Які вогнегасильні речовини ви знаєте?
49.Яка буває пожежна техніка для захисту об’єктів?
50.Назвіть правила користування вогнегасниками.
51.Розкажіть про організацію пожежної охорони у будівництві.
52.Охарактеризуйте різні види електрики (промислової, статичної та
атмосферної).
53.Назвіть особливості ураження електричним струмом.
54.Який вплив електроструму на організм людини?
55.Назвіть основні випадки ураження струмом.
56.Які безпечні методи звільнення потерпілого від дії електроструму?
57.Розкажіть про класифікацію виробничих приміщень щодо небезпеки ураження
електрострумом.
58.Які умови допуску до роботи з електрикою?
59.Визначте колективні засоби захисту в електроустановках.
60.Назвіть індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
61.Який захист від статичної електрики?
62.Розкажіть про правила поведінки під час грози.
63.Поясніть терміни “виробнича санітарія”, “гігієна праці”.
64.Назвіть організаційні гігієнічні та санітарно – виробничі заходи.
65.Визначте шкідливі виробничі фактори.
66.Як впливає шум та вібрація на людину, які існують засоби захисту проти їхньої
дії?
67.Назвіть засоби захисту від іонізуючих випромінювань.
68.Які основні групи шкідливих речовин ви знаєте та який їхній вплив на організм
людини?
69.Що таке лікувально – профілактичне харчування?
70.Які проблеми вивчає фізіологія праці?
71.Як реалізується право працюючих на відпочинок?
72.Які граничні норми підняття та переміщення важких речей встановлені для
жінок та підлітків?
73.Назвіть види вентиляції та основні правила її експлуатації.
74.Які ви знаєте види освітлення та основні правила його експлуатації?
75.Що таке санітарно – побутове забезпечення працюючих?
76.Розкажіть про медичні огляди неповнолітніх.
77.Назвіть принципи надання першої допомоги.
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78.Перерахуйте препарати та медичні засоби медичної аптечки, яке їхнє
призначення, де і коли вони використовуються?
79.Як надати першу допомогу при запорошенні очей?
80.Що потрібно робити до приходу лікаря при пораненнях, вивихах, переломах?
81.Як зупинити кровотечу?
82.Розкажіть, як накладають шину, обробляють рану?
83.Яка перша допомога при знепритомленні, тепловому або сонячному ударах?
84.Назвіть види отруєнь, їхні ознаки, способи надання першої допомоги при
отруєннях?
85.Що потрібно знати, щоб надати долікарську допомогу під час шоку?
86.Як надати першу допомогу при ураженні електричним струмом?
87.Опишіть дії осіб, які роблять штучне дихання.
88.Визначте послідовність надання допомоги при непрямому масажі серця.
89.Назвіть основні правила транспортування потерпілого.
90.Які основні вимоги висуваються до транспортних засобів, що використовують
для перевезення потерпілих?
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності” 23.09.1999р. № 1105 – XIV. “Про охорону навколишнього
природного середовища”. “Про охорону здоров‘я населення”.
Н. П. Сугробов, В. Н. Поляков, Н. Ф. Бубирь “Охрана труда в строительстве”
Москва, Сбросбиздат, 1985 р.
Г. Н. Подгорный « Сборник типовых инструкций по охране труда в
строительстве». Киев, Будівельник, 1983 р.
М. Г. Толстой, М. Д. Денизов “Техніка безпеки і протипожежні заходи в
будівництві”. Вища школа, 1979.
Охорона праці в Україні, 2000р. В. А. Пченищев, Д. В. Контяев,
Г. Г. Орлов “ Охрана труда в строительстве”. Москва, Выссшая школа 1991.
Л. С. Сачков. М. К. Медвідь “Охорона праці” (Законодавчі та нормативні акти,
порядок реалізацій і коментарі до них).

Методична література
Н. І. Гавриляк. І. А. Гавриляк, В. Б. Гузюк, Л. Д. Акімова «Викладання
будівельних дисциплін» м. Львів. 1987 р.
Н. І. Гавриляк “Спеціальна технологія” м. Львів, 2004 р.
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Типова навчальна програма
з дисципліни «Будівельне матеріалознавство»

Кількість навчальних годин на
обов’язковий компонент змісту освіти
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дисципліна “Будівельне матеріалознавство” розглядається як предмет системи
взаємопов’язаних і взаємозумовлених навчальних предметів професійно-технічного і
загальноосвітнього циклів, передбачених типовим навчальним планом з підготовки
робітників з професії “Опоряджувальник будівельний”. Знання, що їх отримують учні
з курсу будівельного матеріалознавства, є частиною системи професійних знань,
умінь і навичок робітника.
Дисципліна “Будівельне матеріалознавство” вимагає конкретнішого
практичного підходу для ознайомлення з будівельними матеріалами, їх
особливостями і властивостями. “Будівельне матеріалознавсто” містить відомості про
різні матеріали, їх властивості, сфери і способи використання, тобто знання, які
майбутні робітники зможуть використати під час практичної діяльності.
У процесі викладання окремих тем дисципліни чи розгляду окремих питань,
які включають теми, потрібно здійснювати взаємозв’язок з такими загальноосвітніми
предметами як хімія, фізика, біологія.
У “Будівельному матеріалознавстві” викладено відомості, необхідні для
розуміння питань, що вивчаються предметом “Технологія штукатурних, малярних і
плиточних робіт”. Між цими предметами існує логічний зв’язок, порушення якого
може бути причиною поганого засвоєння знань з технології і зниження якості
підготовки спеціалістів.
Під час вивчення “Будівельного матеріалознаства” необхідно показувати
вплив технології виробництва, переробки та збереження окремих матеріалів на
екологію навколишнього середовища й охорону праці, наголошуючи при цьому на
найбільш нешкідливих варіантах. Необхідно розкривати зміст окремих вимог
охорони праці. Необхідно також розповідати про речовини та матеріали, за
допомогою яких можна попередити чи зменшити дію шкідливих матеріалів на
організм людини.
Уроки “Будівельного матеріалознавства” можуть відрізнятися один від одного
за змістом, метою, структурою, організацією, методами проведення й іншими
ознаками.
Система уроків з “Будівельного матеріалознавства” повинна бути побудована
в чіткій логічній послідовності, щоб кожен з них мав визначене місце та забезпечував
обгрунтований розвиток навчальної роботи на заняттях.
Для закріплення знань про властивості будівельних матеріалів та наочного
уявлення про них проводяться лабораторні заняття. Вони повинні мати
дослідницький напрямок, щоб учень самостійно міг визначити властивості двох,
трьох матеріалів. Лабораторно-практичні заняття мають сприяти ліпшому розумінню
фізико-механічних і технологічних властивостей матеріалів.
На уроках з “Будівельного матеріалознаства” потрібно широко
використовувати зразки матеріалів, таблиці та діаграми для порівняння фізикомеханічних властивостей.
При застосуванні матеріалів та їх властивостей робітник повинен мати
грунтовні знання, розуміти зміст хімічних і фізичних процесів, що відбуваються під
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час їх обробки, переробки та застосування. Він повинен знати вимоги Державних
стандартів (ДС), технічних умов (ТУ), державних будівельних норм (ДБН), що
визначають якість, форму та зовнішній вигляд матеріалів, напівфабрикатів, виробів.
Кількість годин, відведених на вивчення окремих тем програми, послідовність
їх вичення можуть, у випадку необхідності, змінюватися при умові, що типова
програма буде виконана повністю. Всі зміни в навчальній програмі повинні бути
розглянуті методичною комісією навчального закладу й затверджені керівником
начального закладу та базового підприємства.
Типова навчальна програма з “Будівельного матеріалознавства” є документом,
що визначає обов’язковий компонент змісту професійно-технічної освіти і є вихідним
документом для розробки робочої навчальної програми.
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Тематичний план
№
з/п

Назва теми

1.
2.
3.
4.

Загальні відомості про будівельні матеріали
Основні властивості будівельних матеріалів
Неорганічні в’яжучі речовини
Напонювачі для розчинів і бетонів. Наповнювачі для
мастик і полімерних розчинових сумішей
Будівельні розчини. Сухі суміші
Органічні в’яжучі речовини
Матеріали для плиткових робіт
Обшивочні великорозмірні листи та
матеріали/вироби для їх кріплення
Матеріали для обклеювання поверхонь
Пігменти і зв’язуючі для малярних сумішей
Грунтувальні і шпаклювальні склади
Водорозчинні фарбувальні суміші.
Олійні та емалеві фарби
Лаки та політури
Допоміжні матеріали для опоряджувальних робіт
Всього:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Кількість годин
Всього
У т. ч. на
годин
лабораторнопрактичні
роботи
2
8
4
12
3
4
1
10
6
6
12

2
1
1
1

6
6
6
4
4
2
2
90

2
15
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Тема 1. Загальні відомості про будівельні матеріали
Значення промисловості будівельних матеріалів у вирішенні економічних і
соціальних завдань країни.
Використання в будівництві нових будівельних матеріалів.
Класифікація будівельних матеріалів: за походженням, за технологічною та
експлуатаційною ознаками, за ступенем готовності.
Стандартизація будівельних матеріалів.
ДБН на будівельні матеріали та вироби.
Учень повинен знати:
- номенклатуру основних матеріалів, які застосовуються в будівництві;
- види нормативних документів, що застосовуються в будівництві.
Учень повинен вміти:
- користуватись нормативними документами, що застосовуються
будівництві.

в

Тема 2. Основні властивості будівельних матеріалів
Фізичні властивості будівельних матеріалів.
Істинна, середня і насипна щільність. Пористість, пустотність.
Водопоглинання, вологість, водопроникність, гідрофільність, гідрофобність, вологові
деформації. Морозостійкість. Визначення морозостійкості. Теплопровідність,
теплоємність,
температурні
деформації.
Вогнестійкість,
вогнетривкість.
Звукопоглинання і звукопровідність.
Механічні властивості будівельних матеріалів:
Міцність. Границя міцності на осьовий стик, вигин, розтяг. Твердість.
Стираність. Опір удару. Опір зношуванню. Пружність, пластичність, крихкість,
повзучість.
Хімічні властивості будівельних матеріалів.
Кислотостійкість, лугостійкість, токсичність, корозійна стійкість.
Технологічні властивості будівельних матеріалів.
Злежуваність, полірувальність, подрібнюваність, гвоздимість, адгезія.
Учень повинен знати:
- основні фізичні, хімічні, механічні і технологічні властивості будівельних
матеріалів.
Учень повинен вміти:
- застосовувати на практиці знання основних властивостей будівельних
матеріалів.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Визначення середньої щільності твердих будівельних матеріалів.
2. Визначення насипної щільності сипких будівельних матеріалів.
3. Визначення водопоглинання будівельних матеріалів.
4. Визначення границі міцності будівельних матеріалів.
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Учень повинен знати:
- як визначити середню і насипну щільність будівельних мтерівалів;
- способи визначення водопоглинання будівельних матеріалів;
- як визначити граничну міцність будівельних матеріалів.
Учень повинен вміти:
- визначити середню і насипну щільність будівельних матеріалів;
- визначати граничну міцність будівельних матеріалів.
Тема 3. Неорганічні в’яжучі речовини
Основні поняття і класифікація неорганічних в’яжучих речовин. Повітряні,
гідравлічні і в’яжучі автоклавного твердіння.
Глина, її різновиди, властивості і область застосування.
Гіпсові в’яжучі речовини. Сировина і короткі відомості про виготовлення
гіпсових в’яжучих речовин. Низьковиплавлювальні та високовиплавлювальні гіпсові
в’яжучі речовини. Властивості гіпсових в’яжучих речовин: тонкість помелу,
водопотреба, строки тужавіння, марки (за міцністю), водостійкість. Уповільнювачі і
прискорювачі тужавіння гіпсу. Застосування гіпсових в’яжучих.
Магнезіальні в’яжучі речовини. Склад, основні властивості. Каустичний
магнезит і каустичний доломіт. Отверджувачі для магнезіальних в’яжучих речовин.
Зберігання і застосування магнезіальних в’яжучих речовин.
Рідке скло і кислототривкий кварцовий цемент.
Калієве і натрієве рідке скло; сировина, виготовлення, застосування.
Кислототривкий цемент; склад, особливості твердіння і застосування.
Повітряне вапно. Сировина і короткі відомості про виготовлення. Види вапна і
основні властивості. Мелене негашене вапно-кипілка. Гашення вапна у вапняне
молоко, тісто, пушонку. Способи зберігання і перевезення повітряного вапна.
Застосування вапна в будівництві.
Гідравлічне вапно. Короткі відомості про сировину та виробницто
гідравлічного вапна. Основні властивості. Різниця між гідравлічним і повітряним
вапном. Зберігання і транспортування гідравлічного вапна.
Цементи. Портландцемент. Загальна характеристика. Властивості: істинна
щільність, тонкість помелу, водопотреба, строки тужавіння, міцність. Маркування
портландцементу. Перевезення і зберігання цементу.
Різновиди
портландцементу:
гідрофобний,
пластифікований,
шлакопортландцемент, білий і кольоровий портландцементи.
Учень повинен знати:
- види, марки, сорти, властивості неорганічних в’яжучих речовин, їх
застосування;
- способи їх виробництва, транспортування і зберігання.
Учень повинен вміти:
- застосовувати в’яжучі матеріали для приготування розчинів.
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Лабораторно-практичні роботи:
1. Визначення строків тужавіння гіпсових в’яжучих;
2. Визначення видів в’яжучих речовин за зовнішніми ознаками;
3. Визначення марки цементу.
Учень повинен знати:
- методи визначення марок цементу;
- визначення строків тужавіння гіпсових в‘яжучих речовин за зовнішніми
ознаками.
Учень повинен вміти:
- правильно застосовувати в’яжучі речовини при приготуванні розчинів.
Тема 4. Заповнювачі для розчинів і бетонів. Наповнювачі для мастик і
полімеррозчинів
Види заповнювачів і їх класифікація залежно від розміру зерен.
Дрібні заповнювачі, їх класифікація. Природні піски, їх мінералогічний склад;
види за походженням (гірський, річковий, морський). Поняття про крупність піску.
Шкідливі домішки в пісках. Застосування піску.
Штучні піски, їх види, властивості і застосування.
Крупні заповнювачі, їх класифікація.
Природні крупні заповнювачі: декоративні гірські породи (граніт, лабрадирит,
мармур та ін.). Отримання щебеню та кам’яної крихти. Гравій і його види.
Наповнювачі для мастик і полімеррозчинів.
Порошкоподібні наповнювачі: крейда, тальк, каолін, мелений пісок, деревне
борошно. Основні властивості. Волокнисті наповнювачі: азбест, скловолокно,
органічні волокна. Їх вплив на властивості мастик і розчинів.
Учень повинен знати:
- види заповнювачів і наповнювачів, їх виробництво, властивості та
застосування.
Учень повинен вміти:
- застосовувати заповнювачі та наповнювачі для приготування розчинів та
мастик.
Лабораторно-практична робота:
Визначення за зовнішніми ознаками і описом заповнювачів для розчинів.
Учень повинен знати:
- види і зовнішні ознаки заповнювачів для розчинів.
Учень повинен вміти:
- правильно використовувати заповнювачі для приготування різних видів
розчинів.
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Тема 5. Будівельні розчини та сухі суміші
Поняття про будівельні розчини, їх класифікація. Властивості будівельних
розчинів:
рухливість,
легкоукладальність,
водоутримувальна
здатність,
морозостійкість. Приготування розчинів на автономних установках і
розчинозмішувальних заводах.
Розчини для опоряджувальних робіт.
Розчини для звичайних штукатурок: цементи, цементно-вапняні, цементноглиняні, вапняні, вапняно-гіпсові, глиняні, глиняно-вапняні розчини. Добавки до
розчинів.
Спеціальні
штукатурні
розчини:
водонепроникні,
кислотостійкі,
теплоізоляційні, акустичні, вогнестійкі, біоцидні, розчини для захисту від
іонізуючого випромінювання.
Декоративні розчини: кольорові вапняно-пічні розчини, розчини для
каменевидних штукатурок, теразитові розчини, розчини для штукатурок типу
“Сграфіто”. Полімерні і полімерцементні розчини.
Синтетичні штукатурки. Поняття, види, склад синтетичних штукатурок.
Розчини для плиткових робіт.
Сухі суміші, їх класифікація за призначенням. Основні компоненти сухих
будівельних сумішей та їх властивості.
Централізоване приготування сухих будівельних сумішей.
Штукатурні суміші.
Призначення, сфера застосування, упакування.
Види полімермінеральних штукатурних сухих сумішей.
Штукатурні суміші: суміші для вирівнювання поверхонь на гіпсовій основі
(КНАУФ НР Старт, Ротбанд, Гольдбанд), на вапняно-цементній основі (КНАУФ МР
– Leicht, ЛУП 222, Унтерпутц, Зокельпутц); суміші для створення теплоізоляційних
штукатурок (КНАУФ Ізопутцт Екстра ); суміші для створення штукатурнодекоративних покриттів (КНАУФ Ріленпутц РП 240 (короїд), Шайбенпутц СП 260
(шуба), Марморіт Ролс РО 233, Марморіт Нобло, Марморіт Біоріт ВР 140, Марморіт
Каррара, Едельпутцт Ляйхт Роял, Колорекс Ріленпутц Райбер), особливості
матеріалів Марморіт Нобло, Марморіт Карара, Едельпутцт Ляйхт Роял щодо
походження (на основі природного мармуру), насиченості наповнювача і структури
покриття; штукатурні суміші для машинного нанесення (КНАУФ МР 75).
Асортимент сучасних сухих будівельних сумішей, які використовуються для
виконання штукатурних робіт, виробництва “Полімін”,“Cerecit”,“Полірем” та ін.
Шпаклювальні суміші.
Призначення, сфера застосування, упакування.
Матеріали для улаштування швів у гіпсокартонних обшивках: шпаклівка
Фуген, шпаклівка “Уніфлот"; матеріали для суцільного шпаклювання поверхні
(шпаклівкі НР – Фініш, Мультіфініш, Фуген, Поренбетон). Їх сфера застосування та
упакування.
Асортимент сучасних шпаклювальних сумішей.
Самовирівнювальні суміші.
Призначення, сфера застосування, упакування. Самовирівнювальні суміші на
цементній основі (марок Полімін, Cerecit, Будмайстер), гіпсовій основі (КНАУФ FE
30, КНАУФ Нівелірестрих, КНАУФ Нівелір шпахтель).
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Учень повинен знати:
- призначення і класифікацію розчинів, їх виробництво, властивості,
зберігання і транспортування;
- сухі суміші, їх види і призначення.
Учень повинен вміти:
- правильно складати рецептури виготовлення розчинів та сухих сумішей.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Розрахунок компонентів для приготування розчинів заданої марки;
2. Визначення рухливості розчинової суміші.
Учень повинен знати:
- методи розрахунку складу розчину;
- визначення рухливості розчинової суміші.
Учень повинен вміти:
- виконувати розрахунок компонентів для приготування розчинів заданої
марки;
- визначати рухливість розчинової суміші.
Тема 6: Органічні в’яжучі речовини
Загальні відомості про органічні в’яжучі речовини та матеріали на їх основі.
Бітумні і дьогтьові речовини, їх властивості і застосування. Склад бітумів і
дьогтів. Рулонні покрівельні та гідроізоляційні матеріали на основі бітумів і дьогтів,
їх застосування.
Полімерні матеріали. Прості та складні полімерні матеріали. Додаткові
компоненти полімерів: наповнювачі, пластифікатори, стабілізатори, отверджувачі,
барвники. Класифікація за основним полімером, методом виробництва, областю
застосування. Основні властивості полімерів.
Природні полімерні в’яжучі. Клеї тваринні: мездровий, кістковий, казеїновий
клей. Сировина для їх виготовлення. Рецептура та співвідношення основних
компонентів, способи їх приготування та застосування.
Клеї рослинні: на основі крохмалю, борошна, денстрину. Рецептура та
співвідношення основних компонентів, способи приготування і застосування.
Застосування казеїнового та тваринного клеїв в якості самостійного
в’яжучого та в якості уповільнювача твердіння в’яжучих речовин (гіпсу, цементу).
Модифікована целюлоза. Карбоксиметилцелюлоза (КМЦ), метилцелюлоза,
натрійкарбоксилметил. Особливості приготування синтетичних клеїв та їх
застосування в опоряджувальних роботах.
Учень повинен знати:
- види і основні властивості бітумних і дьогтьових речовин, їх застосування;
- класифікацію гідроізоляційних матеріалів, види, властивості, способи
виготовлення і застосування;
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-

класифікацію полімерних матеріалів, їх основні властивості та область
застосування;
види рослинних і тваринних клеїв, рецептури і співвідношення основних
компонентів, способи їх приготування і застосування;
види синтетичних клеїв, особлиості приготування та застосування.

Учень повинен вміти:
- правильно і економно використовуати гідроізоляційні матеріали на основі
бітумів і дьогтів;
- правильно використовувати тваринні, рослинні, синтетичні клеї в
опоряджувальних роботах.
Лабораторно-практична робота.
Визначення уповільнення строків тужавіння гіпсового тіста розчинами клеїв.
Учень повинен знати:
- способи сповільнення строків тужавіння гіпсового тіста розчинами клеїв.
Учень повинен вміти:
- сповільнювати строки тужавіння гіпсового тіста розчинами клеїв.
Тема 7. Матеріали для плиткових робіт
Облицювальні плитки.
Керамічні плитки. Різновиди за призначенням, за видом лицьової поверхні, за
конструкцією, за розмірами.
Фасадні: килимова керамика, великорозмірні,теракотові плитки.
Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін: майолікові, фаянсові
плитки з поливою.
Плитки керамічні для підлог та басейнів. Характеристика, властивості,
застосування.
Кам’яні плити з природніх матеріалів.
Скляні плитки: килимово-мозаїчна скляна плитка, смальта, облицювальні
скляні плитки, скляні емальовані плитки.
Штучні вироби для облицювання:
- вироби з бетонів і розчинів: плити бетонні фасадні, бетонні мозаїчні плити,
баритові плити, ксилолітові плитки;
- штучні облицювальні камені;
- агломерований мармур;
- керамічний граніт (грез).
Полістирольні облицювальні плитки. Профільні погонажні вироби: плінтуси,
поручні, шалівка, поріжки, накладки, розкладки.
Полівінілхлоридні плитки для підлог, кумаронові, колоксилінові, фенолітові
плитки.
Мастики, двокомпонентні клеєві композиції та клейові суміші для
кріплення облицювальних плиток. Клеєві суміші Флізенклебер, Флексклебер, їх
застосування, властивості; приготування клеїв.
99

Суміші для заповнення швів між плитками.
Характеристика, властивості і застосування.
Акрилові та силіконові герметики для ущільнення і герметизації швів між
огороджувальним облицювальним покриттям і сантех обладнанням.
Учень повинен знати:
- види облицювальних керамічних плиток; їх характеристику, властивості і
застосування;
- види скляних плиток, їх характеристику, властивості і область
застосування;
- види виробів з бетонів і розчинів, їх застосування;
- види полімерних облицювальних виробів, їх застосування;
- види мастик та клейових сумішей для кріплення облицювальних плиток, їх
характеристики і застосування; суміші для заповнення швів між плитками,
їх характеристики.
Учень повинен вміти:
- правильно визначати облицювальні вироби з кераміки, скла, полімерів, а
також з бетонів і розчинів;
- правильно і економно використовувати мастики, клеючі суміші та суміші
для заповнення швів між плитками.
Лабораторно-практична робота.
Перевірка розмірів, визначення зовнішніх дефектів плиток.
Учень повинен знати:
- правила перевірки розмірів та визначення зовнішніх дефектів плиток.
Учень повинен вміти:
- перевіряти розміри та зовнішні дефекти облицювальних плиток.
Тема 8. Обшивочні великорозмірні плити та матеріали/вироби для їх
кріплення.
Види обшивочних листів, що застосовуються для опоряджувальних робіт.
Гіпсокартонні плити (ГКП), гіпсоволокнисті листи (ГВЛ) для улаштування
гіпсокартонних конструкцій. Складові гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) виробів, їх
властивості. Відомості про сировину та технологічну схему виробництва ГКП/ГВЛ.
Різновиди, типи ГКП: гіпсокартонні будівельні плити ГКП; гіпсокартонні
будівельні плити вогнестійкі ГКПО; гіпсокартонні будівельні плисти з підвищеною
вологостійкістю типу ГКПВ; гіпсокартонні будівельні плити з підвищеною вологота вогнестійкістю ГКПВО.
Різновиди, типи ГВЛ: гіпсоволокнисті будівельні листи ГВЛ; гіпсоволокнисті
будівельні листи з підвищеною вологостійкістю ГВЛ.
Розмірні характеристики та відзнаки ГКП/ГВЛ за кольором картону на
лицьовому та тильному боці та коліром напису на тильному боці. Форми поздовжних
та поперечних кромок.
Види гіпсокартонних плит; види гіпсокартонних панелей.
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Матеріали, які застосовують для приклеювання ГКП/ГВЛ до поверхонь
огороджувальних конструкцій: монтажний клей Перлфікс, Фуген, їх властивості і
робочі характеристики.
Основні елементи каркасів гіпсокартонних конструкцій та вимоги до них:
металеві профілі (спосіб їх виготовлення, розмірні характеристики, форми перерізу,
марки, типи); дерев’яні бруски (вимоги до деревини брусків, перерізи дерев’яних
брусків).
Комплектуючі матеріали та вироби для улаштування гіпсокартонних
конструкцій: кріпильні матеріали і вироби для кріплення ГКП/ГВЛ (номенклатура і
характеристика з’єднувачів і підвісів, самонарізних гвинтів (шурупів), дюбелів).
Азбестоцементні листи, їх розміри і область застосування. Короткі відомості
про сировину та виготовлення листів.
Деревостружкові, деревоволокнисті плити, декоративний паперово-шаруватий
пластик та інші листові матеріали, їх розміри і область застосування. Основні
властивості (міцність, легкість, екологічність, вологостійкість, простота обробки,
жаростійкість тощо).
Мастики для кріплення обшивочних великорозмірних листів.
Склад мастик для кріплення обшивочних листів: гіпсових, гіпсотирсових,
сульфітно-гіпсових, вапняно-клейових, бітумно-силікатних тощо. Способи
приготування та строки тужавіння.
Вимоги ДБН до якості обшивочних листів, їх зберігання і транспортування.
Учень повинен знати:
- види обшивочних листів, що застосовуються для облицювальних робіт, їх
розміри і область застосування;
- короткі відомості про сировину та виготовлення великорозмірних
обшивочних листів;
- види та склад мастик для кріплення гіпсокартонних листів;
- матеріали і пристосування для улаштування каркасів і кріплення
великорозмірних обшивочних листів;
- вимоги ДБН до якості, зберігання і транспортування великорозмірних
обшивочних листів.
Учень повинен вміти:
- правильно визначати по зовнішнім признакам обшивочні листи, а також
матеріали для їх кріплення.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Визначення властивостей і оцінки якості гіпсокартонних листів.
Учень повинен знати:
- методи визначення властивостей гіпсокартонних листів;
Учень повинен вміти:
- давати характеристику якості гіпсокартонних листів згідно ДБН.
2. Визначення типу гіпсокартонних плит Кнауф за відмінними ознаками (за
таблицями).
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Учень повинен знати:
- відмінні ознаки гіпсокартонних та гіпсоволокнистих листів за кольором
оболонки виробів;
- типи гіпсоволокнистих плит Кнауф.
Учень повинен уміти:
- Визначати типи гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плит Кнауф за
відмінними ознаками (за натуральними зразками).
Тема 9. Матеріали для обклеювання поверхонь
Паперові шпалери: звичайні, вологостійкі, звуковбирні. Характеристика,
область використання. Бардюри та фризи.
Декоративні багети з пінополістуралу, їх види і застосування.
Лінкруст. Полімерні плівки: їх види, характеристика і область використання.
Клейові сполуки для шпалер, лінкрусту, плівок.
Учень повинен знати:
- види матеріалів для обклеювання поверхонь, їх характеристики і область
використання;
- клейові сполуки для кріплення матеріалів.
Учень повинен вміти:
- правильно і економно використовувати матеріали
поверхонь, а також клейові сполуки для їх кріплення.

для обклеювання

Тема 10. Пігменти і зв’язуючі для малярних сумішів.
Основні компоненти лакофарбових матеріалів: зв’язуючі, пігменти,
наповнювачі та розчинники.
Визначення поняття “пігменти”. Призначення і класифікація пігментів.
Характеристика природних
штучних пігментів, пігментів неорганічного і
органічного походження, металевих порошків.
Основні властивості пігментів: фарбувальна здатність, здатність покривання,
кислотостійкість, лугостійкість, світлостійкість та ін.
Характеристика пігментів за групами кольорів.
Зв’язуючі для водних фарбувальних сумішів (види, класифікація). Неоганічні
зв’язуючі: порландцемент, вапно, рідке скло. Органічні зв’язуючі: тваринні, рослинні
і синтетичні клеї.
Зв’язуючі для неводних фарбувальних сумішів. Оліфи натуральні,
напівнатуральні, синтетичні. Властивості, виробництво, використання.
Полімерні зв’язуючі для лакофарбових матеріалів.
Учень повинен знати:
- основні компоненти лакофарбових матеріалів;
- призначення і види пігментів;
102

основні властивості пігментів;
зв’язуючі для водних і неводних фарбувальних сумішів, їх властивості,
виробництво і застосування;
- полімерні зв’язуючі для лакофарбових матеріалів.
Учень повинен вміти:
- правильно застосовувати пігменти та зв’язуючі речовини в
опоряджувальних роботах.
-

Лабораторно-практичні роботи:
1. Визначення луго- і кислотостійкості пігментів;
2. Визначення умовної в’язкості лакофарбових матеріалів.
Учень повинен знати:
- способи визначення луго- і кислотостійкості пігментів;
- способи визначення умовної в’язкості.
Учень повинен вміти:
- визначати луго- і кислотостійкість пігментів;
- визначати умовну в’язкість лакофарбових матеріалів.
Тема 11. Грунтувальні і шпаклювальні склади
Значення грунтувальних та шпаклювальних складів при виконанні
оздоблювальних робіт. Відповідність грунтівок і шпаклівок видам опоряджувальних
робіт.
Грунтівки. Грунтівки під водорозчинні фарби. Склад і характеристика
грунтівок: грунтівка з добавкою солі, миловарна, купоросна, силікатна. Гунтівки під
олійні та емульсійні склади. Характеристика олійної, олійно-емульсійної та ін.
грунтівок.
Класифікація сучасних грунтівок в залежності від призначення та стану основи:
- адгезійні матеріали для попередньої обробки основи;
- для укріплення поверхні основи;
- для зменшення вбирання основи.
Грунтовки: Кнауф Хафт – Емульсія; Кнауф Бетоконтакт; Кнауф
Грундирміттель; Кнауф Тіфенгрунд, Кнауф Ауфбренншперре, Кнауф Путцгрунд
тощо. Основні технічні показники ґрунтівок Кнауф.
Асортимент сучасних грунтувальних складів марки Серезіт та інших
виробників.
Підмазувальні пасти, їх види, характеристика і застосування.
Шпаклівки, їх види, характеристики і сфера застосування. Вапняно-гіпсові,
клейові, перхлорвітілові, КЛМ, епоксидні та готові до використання пастоподібні
дисперсії на основі акрилової смоли КНАУФ F1; КНАУФ F2; КНАУФ Редігіпс та
сучасні матеріали інших марок.
Учень повинен знати:
- види грунтівок, їх склад і характеристику;
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-

асортимент сучасних грунтувальних сумішів;
підмазувальні пасти, їх види, характеристику і застосування;
асортимент сучасних шпаклювальних сумішів;
матеріали для улаштування швів у гіпсокартонних обшивках.

Учень повинен вміти:
- правильно і економно застосовувати грунтувальні і шпаклювальні склади,
а також підмазувальні пасти.
Тема 12. Водорозчинні фарбувальні суміші
Загальні відомості про фарбувальні суміші, їх класифікація.
Водорозчинні фарби на основі неорганічних в’яжучих, полімерцементні
фарби.
Загальні відомості про емульсії і емульгатори. Використання емульсій як
зв’язуючих для малярних складів.
Водно-емульсійні фарби, їх властивості і застосування.
Учні повинні знати:
- види водорозчинних фарбувальних сумішей, їх властивості і застосування;
- загальні відомості про емульсії, їх види, властивості і застосування;
- властивості і області застосування водоемульсійних фарб.
Учень повинен вміти:
- правильно і економно використовувати водорозчинні фарбувальні суміші.
Тема 13. Олійні та емалеві фарби
Загальні відомості, класифікація, маркування і призначення олійних
фарбувальних сумішів.
Компонентний склад фарб.
Характеристика олійних фарб для зовнішніх і внутрішніх робіт.
Види, склад і характеристика емалевих фарб (перхлорвінілові, епоксидні,
гліфталеві, пентафталеві та ін.). Призначення і способи використання.
Учень повинен знати:
- види олійних фарб, їх компонентний склад і призначення;
- види і склад емалевих фарб, їх застосування.
Учень повинен вміти:
- правильно і економно використовувати олійні та емалеві фарби в
опоряджувальних роботах.
Тема 14. Лаки та політури
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Види лаків і використання їх в оздоблювальних роботах.
Лаки олійно-смоляні, безолійно-синтетичні, їх властивості та особливості
застосування.
Лаки на основі бітумів і пеків, нітроцелюлози.
Властивості, область застосування.
Учень повинен знати:
- види лаків, їх застосування в будівельних роботах.
Учень повинен вміти:
- правильно і економно застосовувати лаки в оздоблювальних роботах.
Тема 15. Допоміжні матеріали для опоряджувальних робіт
Види і призначення допоміжних матеріалів, що використовуються при
виконанні опоряджувальних робіт.
Характеристика розчинників, розбавлювачів, змивок, сикативів, їх
застосування.
Характеристика і використання мідного купоросу, мила господарського, соди
кальцинованої, воску, парафіну, пемзи, шкірки шліфувальної.
Номенклатура будівельних стрічок для поверхневого ущільнення шпаклівки
швів гіпсокартонних конструкцій.
Номенклатура будівельних сіток для поверхневого ущільнення суцільного
шпаклювання.
Учень повинен знати:
- види, призначення та пакування допоміжних матеріалів,
використовуються при виконанні опоряджувальних робіт.

що

Учень повинен вміти:
- застосовувати допоміжні матеріали в опоряджувальних роботах.
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Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь і навичок
Класифікація будівельних матеріалів за основними ознаками.
Стандартизація будівельних матеріалів. Поняття ДБН.
Фізичні властивості матеріалів.
Механічні властивості матеріалів.
Хімічні і технологічні властивості будівельних матеріалів.
Класифікація неорганічних в’яжучих речовин залежно від умов твердіння та
міцності в часі.
7. Глина, її властивості.
8. Гіпсові в’яжучі речовини, сировина, короткі відомості про виготовлення.
9. Класифікація гіпсових в’яжучих за строками тужавіння.
10.Магнезіальні в’яжучі речовини.
11.Рідке скло і кислототривкий кварцовий цемент.
12.Види рідкого скла, їх застосування.
13.Повітряне будівельне вапно.
14.Сортування повітряного вапна.
15.Гашення вапна.
16.Гідравлічне вапно, властивості і застосування.
17.Портландцемент, його властивості.
18.Маркування цементу.
19.Строки тужавіння портландцементу.
20.Різновиди портландцементу.
21.Види заповнювачів для розчинів і бетонів
22.Дрібні заповнювачі.
23.Якість піску доля розчинів і бетонів.
24.Вплив шкідливих домішок у піску на якість розчинів і бетонів.
25.Крупні заповнювачі.
26.Поняття про розчини, їх класифікація.
27.Основні властивості будівельних розчинів.
28.Розчини для звичайних штукатурок.
29.Спеціальні штукатурні розчини, їх види і застосування.
30.Декоративні розчини.
31.Розчини для плиткових робіт.
32.Сухі суміші, їх класифікація та призначення.
33.Штукатурні суміші на гіпсовій основі КНАУФ. Види, призначення,
застосування, упакування, технічні характеристики.
34.Штукатурні суміші на вапняно-цементній основі КНАУФ. Види,
призначення, застосування, упакування, технічні характеристики.
35.Штукатурні суміші для теплоізоляційних штукатурок КНАУФ. Види,
призначення, застосування, упакування, технічні характеристики.
36.Штукатурні суміші для декоративних штукатурок КНАУФ. Види,
призначення, застосування, упакування, технічні характеристики.
37.Поняття про синтетичні штукатурки. Види, призначення, застосування,
упакування, технічні характеристики.
38.Синтетичні штукатурки для фасадів. Види, призначення, застосування,
упакування, технічні характеристики.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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39.Поняття про декоративні покриття «Венеціанські штукатурки».
40.Гідроізоляційні штукатурні суміші КНАУФ Види, призначення,
застосування, упакування, технічні характеристики.
41.Самовирівнювальні суміші. Види, призначення, застосування, упакування,
технічні характеристики.
42.Поняття про санувальні штукатурки Серезіт
43.Реставраційні системи Серезіт. Складові. Сфера застосування.
44.Еластичні герметизувальні та ущільнювальні матеріали. Види. Складові.
Сфера застосування.
45.Бітуми і дьогті, їх властивості.
46.Гідроізоляційні матеріали на основі бітумів і дьогтів.
47.Природні полімерні зв’язуючі, способи приготування і застосування.
48.Синтетичні клеї, їх властивості і застосування.
49.Облицювальні керамічні плитки, їх види і застосування.
50.Фасадні: килимова керамика, великорозмірні,теракотові плитки.
51.Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін: майолікові, фаянсові
плитки з поливою.
52.Плитки керамічні для підлог та басейнів. Характеристика, властивості,
застосування.
53. Кам’яні плити з природніх матеріалів.
54. Штучні вироби для облицювання.
55.Скляні плитки, їх види, властивості і застосування.
56.Вироби з бетонів і розчинів, їх види і застосування.
57.Полімерні облицювальні вироби, їх види і застосування.
58..Мастики, двокомпонентні клеєві композиції та клейові суміші для кріплення
облицювальних плиток. Характеристика, властивості, застосування.
59.Суміші для заповнення швів між плитками.Характеристика, властивості і
застосування.
60.Акрилові та силіконові герметики для ущільнення і герметизації швів
Характеристика, властивості, застосування.
61.Види обшивочних великорозмірних листів, короткі відомості про сировину і
виготовлення.
62. Матеріали та сировина для виготовлення гіпсокартонних виробів.
63.Схема виробництва ГКП/ГВЛ.
64.Типи гіпсокартонних плит.
65. Відмінні ознаки типів ГКП.
66.Типи гіпсоволокнистих плит.
67. Відмінні ознаки типів ГВЛ.
68.Мастики для кріплення великорозмірних обшивочних листів.
69.Матеріали і пристосування для влаштування каркасів і кріплення обшивочних
листів.
70.Паперові шпалери, їх види і застосування.
71.Лінкруст, виготовлення і застосування.
72.Полімерні плівки, їх види, характеристика і область використання.
73.Бордюри та фризи. Декоративні багети, їх застосування.
74.Клейові сполуки для шпалер, лінкрусту, плівок.
75.Основні компоненти лакофарбових матеріалів.
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76.Пігменти, їх види, основні властивості і використання.
77.Характеристика пігментів за групами кольорів.
78.Зв’язуючі для водних фарбувальних сумішів, види і застосування.
79.Зв’язуючі для неводних фарбувальних сумішів, їх види, властивості і
застосування.
80.Оліфи, їх види і застосування.
81.Полімерні зв’язуючі для лакофарбових матеріалів.
82.Грунтівки, їх види, склад і характеристика.
83.Підмазувальні пасти, їх види, характеристика і застосування.
84.Шпаклівки, їх види, характеристика і застосування.
85.Значення грунтувальних і шпаклювальних сумішей при виконанні
оздоблювальних робіт.
86.Відповідність грунтовок і шпаклівок видам опоряджувальних робіт.
87.Шпаклівки (гіпсовмісні) для улаштування швів гіпсокартонних та
гіпсоволокнистих обшивок.
88.Шпаклівки (гіпсовмісні) для суцільного шпаклювання гіпсокартонних та
гіпсоволокнистих обшивок.
89.Стрічки для армування швів швів гіпсокартонних та гіпсоволокнистих
обшивок.
90.Водорозчинні фарбувальні суміші на основі неорганічних в’яжучих.
91.Полімерцементні фарби, їх застосування.
92.Емульсії та емульгатори, їх призначення.
93.Водно-емульсійні фарби, їх застосування.
94.Характеристика акрилових фарб (Серезіт СТ 44, СТ42).
95.Характеристика силікатної фарби (Серезіт СТ 54).
96.Характеристика силіконової фарби (Серезіт СТ 48).
97.Характеристика олійних фарб для зовнішніх і внутрішніх робіт.
98.Класифікація і маркування олійних фарбувальних сумішів.
99.Емалеві фарби, їх види, характеристика і застосування.
100.Види, класифікація і застосування лаків в оздоблювальних роботах.
101.Лаки олійно-смоляні, безолійно-синтетичні, їх властивості і особливості
використання.
102.Лаки на основі бітумів і пеків, нітроцелюлози. Їх властивості і застосування.
103.Розчинники, їх види, характеристика і застосування.
104.Розбавлювачі, змивки, сикативи, їх характеристика і застосування.
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ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
1. Під редакцією П.В. Кривенка “Будівельні матеріали”, К: Вища школа, 1993 –
387С.
2. Л.Й. Дворкін “Будівельне матеріалознавство”. Навчальний посібник, м.Рівне,
Видаництво РДТУ, 1999 – 477С.
3. Л.Й. Дворкін “Опоряджувальні матеріали і вироби”, 2-е видання, перероблено і
доповнено, К: Вища школа, 1996 – 334С.
4. П.В. Кривенко, В.Б. Барановський, Б.Я. Константинівський “Матеріалознаство
для будівельників”. Підручник для ПТНЗ, К: Техніка, 1996 – 352С.
5. Є.К. Карапузов, В.Т. Соха, Т.Є. Остапченко “Матеріали і технології в
сучасному будівництві”. Підручник для ПТНЗ, К: Вища освіта, 2005 – 495С.
6. Т.Є. Остапченко “Технологія опоряджувальних робіт”. Підручник для ПТНЗ, К:
Вища освіта, 2003 – 383С.
7. О.Ю.Старченко, Д.В.Гулін «Комплектні системи
Навчальний посібник – Київ, 2005. - 420 с., 434 іл.

сухого

будівництва».

8. О.Ю.Старченко, Т.Є. Остапченко. Штукатурні системи і машини для
опоряджувальних робіт: навч. Посібник.Х: Компанія СМІТ, 2009. – 300 с.

Методична література:
1. А.І. Гавриляк “Спеціальна технологія”
2. А.І.Гавриляк, І.А. Гавриляк, В.Б. Гузюк, Л.Д. Акімова “Викладання
будівельних дисциплін”.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни «Електротехніка в будівництві»

Кількість навчальних годин на
обов'язковий компонент змісту освіти

30
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Пояснювальна записка
Електрична енергія знаходить найширше і різнобічне застосування в різних
галузях промислового і сільськогосподарського виробництва, транспорту, зв’язку,
побутової техніки тощо. Розвиток електроенергетики - основна умова науковотехнічного і соціального прогресу суспільства. Виконання цієї умови потребує
подальшого підвищення рівня професійної підготовки кваліфікованих робітників.
У зв’язку з вищевказаним, дисципліна “Електротехніка в будівництві” має бути
основою електротехнічної підготовки робітників, що передбачає вивчення питань
теорії та практики, використання різного електрообладнання та приладів
радіоелектроніки, а також має бути обов’язковим компонентом загально-технічної
підготовки, що є в свою чергу складовою частиною професійної освіти.
Програма з дисципліни “Електротехніка в будівництві” в кількості 34 годин
призначена для підготовки кваліфікованих робітників з професії “Опоряджувальник
будівельний”, тому особливу увагу треба звернути на тему “Електричні машини”.
Програма передбачає орієнтовану навчальну програму теоретичної підготовки і
лабораторно-практичних робіт.
Лабораторні роботи призначені для надання і закріплення теоретичних знань, а
також для надання практичних навиків із складання електротехнічних схем,
електротехнічним вимірюванням.
Викладання дисципліни “Електротехніка в будівництві” ґрунтується на
загальноосвітній підготовці учнів з фізики і математики.
На уроках для підвищення пізнавальної активності учнів і розвитку їх творчого
мислення викладачу необхідно використовувати наочні посібники і засоби навчання,
супроводжувати пояснення матеріалу проведенням дослідів та невеликими за
об’ємом практичними роботами, різними вправами і розрахунками, вчити учнів
роботі з довідниковою літературою.
При вивченні матеріалу необхідно навчити учнів якісно виконувати роботи,
ефективно використовувати робочий час. Кожний урок має бути навчальним,
виховуючим, розвиваючим.
Глибина розкриття матеріалу програми має відповідати пізнавальним
можливостям учнів, рівню їх загальноосвітньої і загально-технічної підготовки,
виробничому досвіду і відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики з даної
професії.
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Типовий тематичний план

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Назва теми
Вступ
Постійний струм та кола
постійного струму.
Електромагнетизм
Змінний струм та кола змінного
струму
Електричні вимірювання.
Електровимірювальні прилади
Електричні машини
Електрофіковані ручні машини та
електроінструменти
Електричні апарати
Трансформатори
Електропостачання будівельних
майданчиків
Виробництво, розподіл та
споживання електроенергії
Основні відомості про
електробезпеку
Всього:

Кількість годин
У т.ч.
Всього
лабораторногодин
практичні
роботи
1
2
2
3

1

2
7

1

2

1

2
2
4
1
2
30

3
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Вступ
Коротка характеристика і зміст дисципліни “Електротехніка в будівництві”.
Зв’язок цього предмета з іншими предметами (математика, фізика, хімія). Значення
електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних професій.
Розвиток енергетики та електротехніки в Україні.
Учень повинен знати:
 вимоги охорони праці при вивченні дисципліни;
 коротку характеристику дисципліни “Електротехніка в будівництві”;
 зв’язок з іншими предметами.
Учень повинен уміти:
зв’язувати цей предмет з іншими предметами (математика, фізика,
хімія).

Тема 2. Постійний струм та коло постійного струму
Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від
температури.
Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля-Ленца. Нагрівання проводів.
Максимально припустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в
залежності від максимально припустимого струму у проводі.
Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга
на затискачах, зображення на схемах.
Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з'єднання
елементів. Закон Ома для повного кола. Закони Кірхгофа. Основні методи розрахунку
кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод
еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах. Розрахунок перерізу проводів
по заданій величині максимально припустимої втрати напруги.
Поняття про нелінійні кола постійного струму.
Учень повинен уміти:
 використовувати закон Ома для повного кола постійного струму;
 складати рівняння для розрахунку кіл постійного струму методами
контурних струмів, методом вузлових потенціалів, методом еквівалентного
джерела;
 вказувати особливості використання нелінійних елементів;
 знаходити
параметри
нелінійних
елементів
з
вольт-амперної
характеристики, креслити прості електричні схеми.
Учень повинен знати:
 поняття про струм та щільність струму;
 призначення резисторів, величину їх опору і його залежність від температури;
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поняття про теплову дію струму;
закони Ома і Джоуля-Ленца;
поняття про нагрівання провідників;
види кіл постійного струму;
закон Ома для повного кола;
закони Кірхгофа;
основні методи розрахунку кіл постійного струму з одним джерелом;
поняття про втрату напруги у проводах;
поняття про нелінійні кола постійного струму.

Тема 3. Електромагнетизм
Прості магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, соленоїда та
постійного магніта.
Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція,
магнітний потік, магнітна проникність.
Парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали. Намагнічування тіл.
Явище гістерезисну. Електромагніти.
Закон струму. Магнітний опір. Розрахунок магнітних кіл.
Провідник із струмом в магнітному полі. Взаємодія паралельних провідників зі
струмом. Явище електромагнітної індукції, її практичне використання (поняття про
трансформатор). Індуктивність. Розрахунок індуктивності котушки без осердя.
Поняття про індуктивність котушки з осердям.
Самоіндукція, величина та напрям електрорушійної сили самоіндукції.
Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.
Учень повинен уміти:
 вказувати на схеми магнітного кола, його елементи;
 знаходити параметри магнітного кола по їх характеристикам.
 використовувати закон повного струму для розрахунків магнітних кіл.
 складати основні розрахункові рівняння для вузла, ділянки, контуру
магнітного кола.
Учень повинен знати:
 види магнітних полів та основні характеристики магнітного поля;
 поняття про парамагнітні, діамагнітні та феромагнітні матеріали;
 поняття про намагнічування тіл;
 поняття про електромагніти;
 поняття про провідник із струмом в магнітному полі;
 сутність явища електромагнітної індукції, поняття про трансформатор;
 основні електромагнітні характеристики і одиниці виміру.
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Тема 4. Змінний струм та кола змінного струму
Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне
зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз.
Векторне зображення змінного струму та напруги.
Активний опір провідника. Коло змінного струму з активним опором;
графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Кола змінного струму з
індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторно-діаграма струму і напруги;
закон Ома. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; графіки і векторна
діаграма струму і напруги; закон Ома.
Послідовне, паралельне та змішане з'єднання однотипних елементів кіл
змінного струму. Послідовне й паралельне з'єднання активного, індуктивного та
ємнісного опорів. Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, їх активна
і реактивна складові. Трикутники опорів і векторні діаграми. Активна, реактивна
та повна потужність в колі змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт
потужностей.
Послідовне і паралельне з'єднання індуктивності та ємності. Резонанси
напруг і струмів, векторні діаграми. Частотні та енергетичні характеристики
резонансних кіл.
Синусоїдальні струми і напруги у комплексній формі, опори, провідність:
потужність і комплексній формі. Розрахунок електричних кіл змінного струму з
використанням комплексних чисел.
Поняття про несинусоїдальний змінний стум та про нелінійні кола змінного
стуму.
Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні
діаграми. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником.
Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами й напругами при
з’єднанні зіркою і трикутником. Рівномірне і нерівномірне, симетричне й
несиметричне навантаження, роль нульового проводу. Активна, реактивна й
повна потужність у трифазній мережі.
Лабораторна робота :
Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням
активного, індуктивного та ємнісного опорів.










Учень повинен уміти:
Визначати повний опір і провідність кола.
Будувати векторні діаграми струму і напруги.
Визначати активну, реактивну, повну потужність і коефіцієнт потужності в
колах змінного струму.
Вказувати способи підвищення коефіцієнту потужності.
Планувати явища резонансу струмів і напруг в колах змінного стуму.
Будувати векторні діаграми резонансних кіл змінного струму.
Пояснювати принцип сполучення струмів і напруг в трьохфазній системі.
Використовувати відношення для струмів, напруг і потужності з’єднання
обмоток трифазного генератора “зіркою” і “трикутником”.
Вказувати особливості нелінійних елементів по їх характеристикам.
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Учень повинен знати:
Поняття про синусоїдальний змінний струм, способи отримання змінного
струму.
Поняття про період і частоту, кутову частоту, фазу, зсув фаз.
Поняття про векторне зображення змінного струму та напруги.
Поняття про активний опір провідників.
Поняття про трикутники опорів і векторні діаграми, активну, реактивну та
повну потужність в колі змінного струму.
Поняття про трикутник потужностей та коефіцієнт потужності.
Поняття трифазної системи змінного струму.
Поняття про рівномірне і нерівномірне, симетричне і несиметричне
навантаження, поняття нульового проводу.
Поняття активної, реактивної й повної потужності у трифазній мережі.
Тема 5. Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади.
Значення і роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Методи й
похибки
вимірювань.
Клас
точності
приладів.
Класифікація
електровимірювальних
приладів.
Будова
та
принцип
роботи
електровимірювальних
приладів
магнітноелектричної,
електромагнітної,
електродинамічної, індивідуальної, цифрової та інших систем. Шкали приладів.
Чутливість приладів.
Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і
вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювальні мостові
схеми та омметри. Вимірювання опорів ізоляцій проводів.
Вимірювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та
лічильників.
Вимірювання потужності у три- та чотирипровідній трифазній мережі
змінного струму. Вимірювання коефіцієнта потужності. Вимірювання
індуктивності та ємності. Частоміри.
Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних
приладів. Основні типи чутливих елементів, їх статичні характеристики й
чутливість.










Учень повинен уміти:
Пояснювати принцип дії електровимірювальних приладів різних систем.
Пояснювати за схемою способи включення амперметрів, вольтметрів і
ватметрів в електричне коло.
Знаходити параметри додаткових резисторів для розширення меж
вимірювання.
Вказувати методи вимірювання опору в електричних колах.
Пояснювати за принципіальними схемами способи вимірювання параметрів
електричного кола.
Пояснювати особливості вимірювання температури електричними методами.
Знаходити різницю між електричним і радіотехнічним вимірюваннями.
Учень повинен знати:
значення й роль електричних вимірювань;
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методи й похибки вимірювання;
клас точності приладів;
класифікацію електровимірювальних приладів;
схеми включення амперметра і вольтметра;
будову та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної,
електромагнітної, електродинамічної, індукційної та інших систем, шкали
приладів та лічильників;
 поняття про частотоміри.
Тема 6. Електричні машини.
6.1. Електричні машини змінного струму.
Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів з
короткозамкненим та фазними роторами. Синхронна швидкість обертання
магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії.
Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування.
Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосування
асинхронних електричних машин.
Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму.
Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Зовнішня й регулювальна
характеристики машин. Оберненість синхронних електричних машин.
Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни
трифазні та однофазні.
6.2. Електричні машини постійного струму.
Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила.
Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Способи збудження:
незалежне, послідовне, паралельне, змішане. Основні характеристики генератора
постійного струму. Паралельна робота генераторів.
Принцип дії та будова двигуна постійного струму. Протиелектрорушійна
сила якоря. Обертовий момент. Двигуни з паралельним, послідовним та
змішаним збудженням. Схеми включення, пуск, регулювання швидкості
обертання двигунів, їх реверсування.
Втрати та коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Обертальність
машин постійного струму. Використання машин постійного струму. Обертальні
перетворення.
Лабораторна робота:
Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронного
двигуна.






Учень повинен уміти:
пояснювати принцип перетворення електричної і механічної енергії в
електричних машинах;
пояснювати обертальність електричних машин;
пояснювати принцип дії генератора постійного струму;
складати схеми включення обмотки збудження;
пояснювати принцип дії синхронних генераторів;
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 пояснювати режим роботи синхронного генератора по характеристиці
холостого ходу і зовнішній характеристиці;
 пояснювати принцип дії двигунів постійного струму;
 пояснювати особливості роботи двигунів постійного струму;
 пояснювати особливості роботи двигунів постійного струму за їх механічними і
робочими характеристиками;
 пояснювати принцип дії асинхронних двигунів;
 знаходити ковзання, обертовий момент асинхронного двигуна по механічній
характеристиці;
 вказувати галузі застосування синхронних двигунів малої потужності.
Учень повинен знати:
 принцип дії та будову асинхронних двигунів з короткозамкненим та фазним
роторами;
 механічну характеристику асинхронного двигуна;
 засоби реверсування;
 регулювання швидкості обертання асинхронних машин;
 галузь застосування асинхронних електричних машин;
 поняття індуктора та якоря;
 принцип дії та будову синхронних електричних машин змінного струму;
 принцип дії й будову генератора постійного струму;
 принцип використання машин постійного струму.
Тема 7. Електрифіковані ручні машини та електроінструменти
Електрифіковані ручні машини та електроінструменти для виконання
штукатурних, плиточних та малярних робіт, їх будова та принцип роботи.
Електрифіковані інструменти для підготовки поверхонь. Електрифіковані інструменти
для приготування сумішей. Будова ручних машин та електроінструментів. Порядок
налагодження та принцип роботи з ними. Безпека праці.
Лабораторна робота :
Вивчення будови і роботи ручного електрофарбопульта.
Учень повинен уміти:
 встановити у робоче положення електроінструмент;
 робити заміну робочого інструменту та його регулювання;
 працювати з електроінструментами на відкритих і закритих майданчиках.






Учень повинен знати:
правила техніки електробезпеки при використанні електрифікованого
інструменту;
будову електрифікованих інструментів;
двигуни, які використовуються у ручних і переносних електричних машинах і
електроінструментах;
види електрифікованих машин та інструментів;
види електрифікованих машин та інструментів у будівельному виробництві.
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Тема 8. Електричні апарати
Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі,
перемикачі. Запобіжники. Автоматичні вимикачі. Електромагнітні виконавчі
пристрої. Електромагнітні контактори та пускачі. Безконтактні контактори.
Електричні реле.









Учень повинен уміти:
пояснювати будову і призначення апаратури ручного і автоматичного
керування;
складати принципові електричні схеми переключення електричних котлів за
допомогою апаратури керування;
пояснювати будову і принцип дії електромагнітних реле;
пояснювати принцип дії і призначення магнітокеруємих і безконтактних реле.
Учень повинен знати:
чим відрізняються поворотні, місткові і розеткові контакти;
у чому полягає відмінність між високовольтним вимикачем і розчіплювачем;
чим відрізняється автоматичні вимикач і контактор;
які апарати входять до комплектного розподільного устаткування.
Тема 9. Трансформатори.
Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим
роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання,
режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт
навантаження. Векторні діаграми при різноманітних режимах роботи
трансформатора, витрати потужності. Використання трансформаторів при
передачі електроенергії на великі відстані. Вимірювальні трансформатори.
Трифазні трансформатори. Групи з’єднання обмоток. Паралельна робота
трансформаторів.
Автотрансформатори, будова, принцип дії, основні характеристики
автотрансформаторів та області застосування.
Зварювальні трансформатори. Магнітні підсилювачі.









Учень повинен уміти:
пояснювати будову і принцип дії трансформатора;
визначати головні параметри трансформатора;
пояснювати принцип дії і призначення автотрансформатора;
пояснювати роботу трансформатора як перетворювача струму і напруги;
знаходити параметри трансформатора за результатами дослідів холостого ходу
та короткого замикання;
пояснювати принцип дії і призначення трьохфазного трансформатора;
пояснювати особливості паралельної роботи трансформатора.

Учень повинен знати:
 принцип дії та будову трансформаторів;
 поняття про коефіцієнт трансформації;
 режим роботи трансформатора;
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 поняття про коефіцієнт корисної дії трансформатора;
 принцип використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі
відстані;
 поняття про вимірювальні трансформатори при передачі електроенергії на
великі відстані;
 поняття про групи з’єднання обмоток;
 поняття про зварювальні трансформатори.
Тема 10. Електропостачання будівельних майданчиків.
Типи підстанцій, що застосовуються на будівельних майданчиках.
Розподільні пристрої. Схеми розподілу електроенергії на будівельному
майданчику. Класифікація електричних мереж. Правила монтажу повітряних ліній.
Експлуатація електричних мереж.
Вимоги до захисних заземлень.
Джерела світла, що використовуються на будівельних майданчиках. Норми
освітленості і розрахунок освітлювальних установок. Робоче охоронне та аварійне
освітлення будівельного майданчика. Призначення апаратури керування та захисту, її
класифікація. Електрообладнання будівельних кранів, підйомників, механізмів, що
використовуються на будівництві.





Учень повинен уміти:
розрахувати норми освітленості на будівельному майданчику;
вмикати джерела світла, що використовуються на будівельному майданчику;
користуватись тимчасовою електропроводкою;
перевіряти наявність заземлення; вмикати та вимикати будівельні механізми.







Учень повинен знати:
схему розподілу електроенергії на будівельному майданчику;
типи підстанцій;
розподільні пристрої;
призначення апаратури керування та захисту;
норми опору заземлюючих пристроїв.
Тема 11. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії.
Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес.
Електроенергетичні системи.
Електричні станції. Порівняльні техніко-економічні характеристики теплових,
гідравлічних і атомних електростанцій.
Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи втрат
потужності при передачі електричної енергії.
Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств.
Трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Тягові підстанції. Типи
споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, споживання.
Учень повинен уміти:
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 порівнювати техніко-економічні характеристики теплових,
атомних електростанцій;
 визначити категорії споживачів електроенергії;
 вмикати та вимикати електровмикачі та рубильники.

гідравлічних,

Учень повинен знати:
 переваги і недоліки кабельних і повітряних ліній електропередач;
 призначення трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів, електричних
щитів та рубильників.
Тема 12. Основні відомості про електробезпеку.
Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при ураженні
людини електричним струмом.
Аналіз небезпеки електричних мереж. Правила безпечної експлуатації
освітлювального обладнання. Правила електробезпеки при використанні
електроінструменту та експлуатації електрифікованих машин і механізмів, що
використовують на будівництві.
Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом.
Захисні заземлення, занулення. Правила звільнення потерпілих від дії
електричного струму. Надання першої допомоги потерпілим при враженні
електричним струмом.





Учень повинен уміти:
надати першу долікарську допомогу при враженні електричним струмом;
проводити аналіз небезпеки електричної мережі;
уміти використовувати засоби захисту від ураження електричним струмом;
користуватися індивідуальними засобами захисту.







Учень повинен знати:
дію електричного струму на організм людини;
від чого залежить ступінь ураження електричним струмом;
призначення заземлення і занулення;
індивідуальні засоби захисту від дії електричного струму;
методи надання першої допомоги.
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Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь і навичок
1. Поняття джерела струму, навести приклади.
2. Поняття приймача електрики, навести приклади.
3. Що таке електрична схема та навести приклади схематичного
зображення елементів.
4. Поняття електричного струму, щільність струму, одиниці вимірювання
напруги, приклад для вимірювання струму, підключення приладу.
5. Напруга, одиниці вимірювання, прилад для вимірювання опору. Від
яких величин залежить опір провідника. Поняття резистора.
6. Електричний опір, одиниці вимірювання, прилад для вимірювання
опору. Від яких величин залежить опір провідника. Поняття резистора.
7. Поняття про теплову дію струму. Закон Джоуля – Ленца.
8. Основні закони електротехніки (закони Ома та Кірхгофа).
9. Розрахунок кола постійного струму з одним джерелом та послідовним
з’єднанням резисторів.
10.Розрахунок кола постійного струму з одним джерелом та паралельним
з’єднаним резисторів.
11.Поняття про електромагніт, його застосування.
12.Провід зі струмом в магнітному колі.
13.Сутність явища електромагнітної індукції. Принцип дії трансформатора
та генератора.
14.Поняття про синусоїдальний змінний струм, способи отримання
змінного струму. Поняття про період, частоту, фазу, зсув фаз.
15.Активні та реактивні споживачі змінного струму.
16.Поняття трифазної системи змінного струму.
17.З’єднання “зіркою” по трифазній системі.
18.З’єднання “трикутником” по трифазній системі.
19.Принцип дії та застосування електронно-променевих приладів.
20.Будова та призначення діодів.
21.Будова та призначення транзисторів.
22.Призначення та принцип дії випрямлячів.
23.Призначення та принцип дії підсилювачів.
24.Класифікація електровимірювальних приладів.
25.Схеми підключення амперметру та вольтметру.
26.Схеми включення ватметрів та лічильників.
27.Призначення та підключення шунта до амперметру.
28.Призначення та підключення додаткового резистора до вольтметру.
29.Вимірювання
неелектричних
величин
за
допомогою
електровимірювальних приладів.
30.Класифікація трансформаторів за призначенням та будовою.
31.Будова та принцип дії трансформаторів.
32.Режим роботи трансформаторів та їх основні параметри.
33.Поняття про зварювальні трансформатори.
34.Класифікація електричних машин.
35.Будова та принцип дії асинхронного двигуна змінного струму.
36.Галузь застосування асинхронного двигуна змінного струму.
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37.Поняття про будову асинхронного двигуна з короткозамкненим та
фазним ротором.
38.Засоби пуску та реверсування асинхронного двигуна.
39.Засоби регулювання швидкості обертання асинхронного двигуна.
40.Загальні відомості про рубильники, вимикачі, перемикачі, їх
призначення.
41.Застосування електромагнітних контакторів.
42.Будова та призначення запобіжників та токових автоматів.
43.Безконтактні пристрої.
44.Поняття про загальну систему електропостачання.
45.Види електричних станцій.
46.Загальні відомості про електропривод, види електроприводів.
47.Режим роботи та засоби керування електроприводів.
48.Застосування електроприводу малої механізації кам’яних та бетонних
робіт (лебідки з електричним приводом, електровібратори ручні та
площадочні).
49.Будівельні механізми – підйомники з електроприводом.
50.Електрообладнання станків для обточування каменю.
51.Джерела постійного та змінного струму для електричного зварювання.
52.Конструкція та принцип дії ламп освітлення.
53.Прилади електронагрівання та їх безпечне використання.
54.Ручний електричний інструмент для ремонту кам’яної кладки.
55.Особливості ураження людини електричним струмом. Поняття крокової
напруги.
56.Дія електричного струму на організм людини. Заходи першої допомоги
при враженні людини електричним струмом.
57.Принцип проведення аналізу небезпеки електричних мереж.
58.Види технічних засобів захисту від враження електричним струмом.
59.Індивідуальні електрозахисні засоби.
60.Загальні відомості про захисні заземлення, занулення, вирівнювання
потенціалів, тощо.
61.Накреслити схематичне зображення джерел струму.
62.Намалювати схематичне зображення приймачів струму.
63.Розрахувати опір стального проводу по заданій величині його довжини
L=5м та перерізу S=0,25мм2.
64.Задача на електричний опір. (Є дві шини: перша довжиною 100см та
площиною перерізу 10 см2; друга довжиною 10см та площиною
перерізу 1 см2. Чи буде струм в цих шинах однаковий, якщо до їх кінців
прикладена однакова напруга? Якщо ні, то в якій більша?)
65.Питання на теплову дію струму. (Чому при контактному зварюванні
зварювальна крапка утворюється між сталлю та сталлю, а не між сталлю
та бронзою?)
66.Питання на закон Джоуля-Ленца. Опір провідника, знайденого за
Законом Ома (за допомогою амперметра та вольтметра) дорівнює R.
Яким буде опір, якщо напруга стане рівною 0?).
67.Задача на закон Ома (Знайти силу струму, якщо резистор опором
2,2кОм підключений до напруги 220 В.).
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68.Задача на Закон Ома (Чому дорівнює опір приймача електрики, якщо
при напрузі 220 В через нього проходить струм 11А?).
69.Задача на закон Ома та розрахунок опору. (Знайти довжину дроту,
виготовленого з алюмінію, який має S=5мм2, підключений до напруги
U=220 В, сила струму, яка проходе крізь дріт І=22А.).
70.Як з’єднати чотири резистори опором 5 Ом кожний, щоб опір усієї
ділянки кола був теж 5 Ом?
71.В якому випадку
стальний стержень намагнітиться від
підковоподібного магніту сильніше (згідно заданої схеми)?
72.При виготовленні моделі підйомного крана для навантаження
металолому виявилося, що вантажопідйомність електромагніту
набагато менше розрахункової. Знайдіть причину.
73.Ялинкову гірлянду було включено в мережу 220 В. Скільки лампочок в
гірлянді?
74.Де краще поставити вимикач, в первинній обмотці трансформатора чи у
вторинній?
75.Що покаже вольтметр магнітоелектричної системи, підключений до
джерела змінної напруги?
76.Обмотка 3-х фазного асинхронного двигуна замкнута як показано на
схемі. Чому рівний струм, що протікає по обмотці двигуна?
77.Чому трансформатори гудуть?
78.Скільки витків повинна мати вторинна обмотка трансформатора, якщо
первинна має 400 В, первинна напруга дорівнює 380 В, вторинна – 19.
79.Намалювати хвильову діаграму змінного струму, яка має 2,5 періоди.
80.Визначити частоту змінного струму, якщо період дорівнює 02.
81.Чи зміниться режим роботи асинхронного двигуна, якщо збільшити
частоту струму в обмотці статора?
82.Накреслити з’єднання обмоток трифазного трансформатору “зіркою”.
83.Накреслити
з’єднання
обмоток
трифазного
трансформатору
“трикутником”.
84.Замалювати схеми включення амперметра та вольтметра.
85.Як замкнені між собою клеми асинхронного двигуна на заданих схемах?
86.Який запобіжник треба підібрати, якщо напруга, до якої підключені
приймачі, дорівнює 220 В, а сумарна потужність їх складає 1,1кВт?
87.Замалювати схеми включення ватметра та лічильника.
88.Дати технічну характеристику приладу, на шкалі якого є такі позначки.
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ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни «Технологія опоряджувальних робіт»

Кількість навчальних годин
на обов'язковий компонент змісту освіти 360
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Пояснювальна записка
Типова навчальна програма є документом, що визначає обов’язковий
компонент змісту професійно-технічної освіти у визначеній навчальною дисципліною
“Технологія опоряджувальних робіт” галузі знань і параметри засвоєння навчального
матеріалу. Типова навчальна програма виражає зміст освіти у визначеній даним
предметом області знань в об’ємах, визначених типовим навчальним планом. Типова
навчальна програма є вихідним документом, у якому забезпечується врахування
специфічних особливостей регіонального та місцевого ринків праці, а також зміни,
що сталися за останні роки в будівельній техніці, опоряджувальних технологіях,
організації праці на конкретних будівельних підприємствах і робочих місцях.
Типова навчальна програма передбачає до 20 відсотків резерву навчального
часу (від загальної кількості годин) на оновлення змісту при розробці робочого
навчального плану.
Основним завданням вивчення дисципліни “Технологія опоряджувальних
робіт” є формування в учнів глибоких і міцних знань про основи сучасної техніки,
засобів механізації, сучасних технологій опоряджувальних робіт, організації праці в
обсязі, необхідному для грунтовного оволодіння професійно-теоретичною
підготовкою з професії. Зміст навчального матеріалу типової програми передбачає
отримання учнями необхідних знань і умінь, передбачених освітньо-кваліфікаційною
характеристикою.
Типова програма з укрупненої професії “Опоряджуальник будівельний”
передбачає засвоєння учнями необхідних теоретичних знань і умінь з професій
“Штукатур”, «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», “Маляр”, “Лицювальникплиточник”.
Програма розрахована на 360 годин, з них 50 годин відводиться на
лабораторно-практичні заняття.
Програма складається з 7 модулів, які вивчаються в чіткій технологічній
послідовності.
Модуль 1. Загальні положення про будівництво –18 годин
Модуль 2. Штукатурні роботи –118 годин
Модуль 3. Штукатурно-декоративне опорядження поверхонь –36 годин
Модуль 4. Монтаж гіпсокартонних конструкцій - 140 годин
Модуль 5. Технологія малярних і шпалерних робіт -120 годин
Модуль 6. Технологія облицювально-плиткових робіт -82 години
Модуль 7. Ліпні і реставраційні роботи -16 годин
Після завершення кожного семестру передбачено підсумковий урок
(контрольна робота – 2 години) з визначенням реального рівня знань і умінь учнів.
У межах програми передбачається вивчення новітньої техніки і технології
опоряджувальних робіт, проведення вправ і лабораторно-практичних робіт. Матеріал
тем побудовано так, що на уроках максимально виключаються дублювання і
перевантаження учнів вивченням другорядних питань.
Це допомагає раціонально планувати час на вивчення навчального матеріалу,
залучати учнів до самостійної роботи з технічною та довідковою літературою,
технологічною документацією, розширювати перелік практичних вправ,
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лабораторно-практичних робіт з урахуванням специфіки професії “Опоряджувальник
будівельний” і будівельного виробництва.
В програмі поряд з вже відомими опоряджувальними технологіями є теми, де
висвітлюються технології з використанням сухих будівельних сумішей,
високодекоративних покриттів, полімермінеральних синтетичних штукатурок,
сучасні технології облицювання та малярних робіт, в основу яких покладено досвід
таких відомих в Україні будівельних компаній, як “Хенкель Баутехнік”, “Кнауф” та
ін. В цій програмі докладно і конкретно викладено способи опорядження будинків
традиційними матеріалами, але із застосуванням передових методів праці,
комплексною механізацією процесів опорядження, завдяки якій підвищується
продуктивність праці та якість робіт, знижується трудомісткість і частина ручної
праці. Кожна тема програми має свою індивідуальну завершеність і загальний
органічний зв’язок.
Тематичний план розрахований на 62 навчальні теми. Їх викладання передбачає
використання таких форм навчання як лекція, розповідь, бесіда, пояснення з
застосуванням наочних засобів: стенди, макети, плакати, технологічні карти,
креслення, діафільми, відеофільми, натуральні зразки та ін.
В кінці кожної теми визначаються очікувані результати: що по завершенню
зазначеної теми учні мають знати і що вони мають вміти.
Після вивчення кожної теми передбачається тестування з метою перевірки
стану засвоєння навчального матеріалу. Проміжний контроль передбачає семестрові
заліки, семестрову атестацію, річну атестацію (підсумкові іспити з технології робіт)
та проміжну кваліфікаційну атестацію з професії «Штукатур», «Монтажник
гіпсокартонних конструкцій», «Лицювальник-плиточник», «Маляр».
Зміст підсумкового контролю та проміжної кваліфікаційної атестації
формується у вигляді переліку питань з послідовною їх нумерацією. Питання
розташовуються у послідовності, відповідно до модулів та тем змісту навчального
предмета і вибираються викладачем. В кінці програми подано перелік навчальної,
довідкової та методичної літератури з даної професії.
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Типовий тематичний план з предмету:

Технологія опоряджувальних робіт
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№
з/п

Назва теми

Кількість годин
З них на
Всього лабораторногодин практичні
роботи
3
4
8

1

2
Модуль 1. Загальні положення про
будівництво

1
2

Вступ
Гігієна праці, виробнича санітарія, профілактика
травматизму
Відомості про будівництво та основні будівельно
– монтажні й опоряджувальні роботи

2
4

Організація виробництва і праці в будівництві
Модуль 2. Штукатурні роботи
Загальні положення про штукатурні роботи
Підготовка поверхонь, матеріалів під
опорядження поверхонь спеціальною
штукатуркою
Опорядження поверхонь звичайними
штукарками
Витягування архітектурних деталей
Штукатурення поверхонь механізованим
способом
Опорядження поверхонь спеціальними
штукатурками
Опорядження поверхонь розчинами на основі
сухих штукатурних сумішей

4
62
10
10

3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

13
14
15

16

17
18
19

Модуль 3. Штукатурно – декоративне
опорядження поверхонь
Опорядження поверхонь традиційними
декоративними кольоровими мінеральними
штукатурками
Утеплення фасадів, гідроізоляційні роботи
Опорядження поверхонь нетрадиційними
мінеральними штукатурками на основі вапна
Опорядження поверхонь декоративними
штукатурками на основі сухих розчинових
сумішей
Опорядження поверхонь декоративними
полімерцементними штукатурками на основі
традиційних полімерцементних паст
Опорядження поверхонь синтетичними
штукатурками
Опорядження поверхонь високо декоративними
покриттями (венеціанськими штукатурками )
Ремонт і реставрація штукатурки
Контрольна робота за І семестр (Підсумковий
урок)

8

12
2

20

4

10
8

2

6

2

8

2

10
72

2
2

8

2

2
2
6

6

6
4
2
2

2
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Модуль 4. Технологія монтажу гіпсокартонних
конструкцій
20.
21

22
23
24
25

26

27

Комплектні системи сухого будівництва
Технологія підготовки поверхонь та
гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) виробів до
використання
Основні елементи каркасів перегородок і
обличкувань
Правила обміру приміщення та розмічування
місць розташування основних елементів каркасу
Технологія
монтажу
простих
каркасів
перегородок комплектних систем (W111, W112)
Техніка кріплення
гіпсокартонних/гіпсоволокнистих виробів до
елементів каркасу
Технологія обличкування стін плитними
матеріалами безкаркасним (суха штукатурка)
способом.
Улаштування
швів
у
гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) обшивках

96

4

6
6

2

14

2

4
16
6

8

6

28

Облаштування
отворів
у
перегородках та обличкуваннях

гіпсокартонних

6

29

Технологія улаштування перегородок середньої
складності (W115, W116, W118)
Технологія улаштування примикання
гіпсокартонних перегородок до огороджувальних
конструкцій
Технологія улаштування підшивних стель
Технологія улаштування плоских підвісних стель
з закритим каркасом

10

Технологія улаштування плоских підвісних стель
з відкритим каркасом
Кріплення
навісного
обладнання
до
гіпсокартонних обшивок
Особливості
улаштування
перегородок
і
обличкувань з інженерними комунікаціями
Технологія улаштування збірних підлог
Технологія улаштування мансард
Технологія улаштування криволінійних
поверхонь великого радіусу
Технологія
відновлення
гіпсокартонних
конструкцій
Контрольна робота за І семестр (Підсумковий
урок)
Підсумковий іспит за навчальний рік

4

30

31
32

33
34
35
36
37
38
39

6

4
6

6
8
6
6
10
2
2
6

132

133

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62

Модуль 5. Технологія малярних і шпалерних
робіт

90

20

Естетика внутрішнього та зовнішнього
опорядження будинків
Загальні відомості про малярні та шпалерні
роботи
Підготовка та обробка поверхонь під фарбування
Фарбування поверхонь декоративними водяними
та неводними сумішами
Фарбування поверхонь фасадів традиційними
фарбувальними сумішами
Технологія влаштування декоративних покриттів
фасадів і внутрішніх поверхонь будівель
Фарбування поверхонь механізованим способом
Оздоблення пофарбованих поверхонь
візерунчастими рисунками
Технологія шпалерних робіт
Реставрація приміщень фасадів будинків
Контрольна робота за І семестр (Підсумковий
урок)
Підсумковий іспит за навчальний рік
Модуль 6. Технологія облицювально –
плиткових робіт
Матеріали для плиткового облицювання та
вимоги до них
Конструктивно – технологічні вирішення
облицювань
Організація виконання робіт
Технологія улаштування плиткового
облицювання вертикальних поверхонь у середині
приміщень
Улаштування плиткового облицювання фасадів
Тепло – та гідроізоляційні роботи при
облицювально – плиткових роботах
Улаштування плиткового облицювання підлог
Опорядження підлоги лінолеумом і синтетичними
матеріалами
Влаштування монолітних мастикових підлог
Технологія виконання мозаїчних робіт

16

4

Модуль 7. Ліпні і реставраційні роботи

10

4

Технологія виконання ліпних робіт
Ремонтні і реставраційні облицювання – плиткові
та ліпні роботи
Опоряджувальні роботи в зимових умовах
Контрольна робота за І семестр (Підсумковий
урок)
Підсумковий іспит за навчальний рік

10
4

2

6
8
12

2

10

2

20

4

10
14

2

12
8
2

2
2

6
92

8

4
8
6
14

2

8
6
18
8

2
2

4
4

2
2
6

2
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Зміст навчальної програми:
Тема 1. Вступ.
Навчально – виховне завдання і структура дисципліни “Технологія
опоряджувальних робіт.”
Перспективи розвитку капітального будівництва. Перехід на самофінансування
і самоокупність. Дія закону про виробничі підприємства і роль ради трудових
колективів в управлінні підприємств. Значення капітального будівництва для
народного господарства країни. Комплексна механізація будівельних робіт, заміна в
опоряджувальних роботах традиційних трудоємких процесів сучасними більш
прогресивними матеріалами і технологіями, застосування розроблених комплектних
систем сухої штукатурки, нових комплектів штукатурних систем, будівельних
технологій, інструментів і машин, також нової технічної документації. Скорочення
об’ємів робіт, які виконуються ручним способом.
Внесок вітчизняних вчених в розвиток будівництва. Ознайомлення з вимогами
до знань та вміння учнів і з програмою навчання по групі професій “штукатур”,
“лицювальник –плиточник”, ”маляр”, “опоряджувальник”.
Соціально – економічне та народногосподарське значення групи професій,
перспективи їх розвитку в умовах прискорення НТП. Ступені професійного і
соціального становлення робітника широкого профілю.
Поняття про трудову і технологічну дисципліну, про культуру праці.
Учень повинен знати:
- поняття про дисципліну “Технологія опоряджувальних робіт ”;
- вимоги до знань та умінь, передбачених програмою та освітньою
кваліфікаційною характеристикою;
- значення трудової дисципліни, культури праці в підвищені продуктивності
праці.
Учень повинен уміти:
- використовувати необхідну літературу з професії;
- самостійно користуватись довідковою літературою з професії.
Тема 2. Гігієна праці. Виробнича санітарія та профілактика травматизму.
Гігієна праці. Турбота держави про здоров’я, нормальні умови праці та побут
людей. Закон про охорону праці підлітків.
Здійснення заходів по правильному обладнанню підприємств та лабораторій в
цілях охорони праці робітників. Промислово – санітарне законодавство. Органи
санітарного нагляду, їх призначення і роль в охороні праці.
Фізіологічно – гігієнічні основи трудового процесу. Гігієнічні нормативи.
Раціональний режим праці та відпочинку. Поняття про втому. Правильна робоча
поза. Значення правильного положення тіла під час роботи для підвищення
продуктивності праці, попередження викривлення хребта та зниження втоми.
135

Режим робочого дня учнів. Перерви в роботі, їх призначення та правильна
організація. Роль виробничої гімнастики і фізичної культури в укріпленні здоров’я та
підвищенні працездатності. Гігієнічні вимоги до робочої одежі, догляд за нею та
правила її збереження.
Виробнича санітарія, її завдання. Санітарно – гігієнічні норми для виробничих
приміщень: рівень шуму, освітлення робочих місць; температура повітря; найбільш
допустима концентрація пилу і шкідливих речовин в повітрі та ін.
Санітарні вимоги до виробничих приміщень, навчальних майстерень та
гуртожитків для охорони і зміцнення здоров’я, підвищення продуктивності праці.
Санітарно – технологічні заходи, направлені на максимальне зниження
забруднення повітря робочих приміщень шкідливими речовинами. Значення
правильного освітлення приміщень і робочих місць. Вимоги до освітлення. Види
вентиляційних пристроїв, їх правила експлуатації. Санітарно – технічний паспорт
стану умов праці в навчальних майстернях.
Профілактика професійних захворювань та виробничого травматизму.
Коротка санітарно – гігієнічна характеристика умов праці на об’єкті
будівництва. Медичне і санітарне обслуговування робітників – будівельників.
Профілактика професійних захворювань на будівельних об’єктах. Значення
періодичних і попереджувальних медичних оглядів.
Основні міри профілактики шкідливих дій, небезпечних і шкідливих
виробничих факторів на здоров’я працюючих (у відповідності із стандартом ССПТ
“Небезпечні і шкідливі фактори. Кваліфікація”):
 заходи, зв’язані з вдосконаленням технології;
 санітарно-технічні заходи (вентиляція, освітлення та ін.);
 лікувально-профілактичні
міри
(медогляди,
санітарно-побутове
обслуговування, спеціальні медичні заходи).
Загальні поняття та види професійних захворювань опоряджувальника.
Вплив метеорологічних факторів на здоров’я працюючих і способи
застереження від шкідливої дії їх на організм.
Дія шкідливих парів від мастики, розчинів, кислоти на органи дихання. Міри
профілактики та захисту.
Поняття про шкіряні і гнійничкові захворювання. Основні причини виникнення
і міри попередження шкіряних і гнійних захворювань.
Вплив шуму і вібрації на організм людини. Поняття про акустичну травму.
Міри боротьби з шумами і вібрацією.
Пил і його вплив на організм. Захворювання, які виникають від дії пилу.
Боротьба з запиленням виробничих приміщень.
Травматизм очей і захворювання очей. Причини травм очей. Міри
попередження травм очей.
Враження електричним струмом і міри захисту від нього.
Перша допомога при нещасних випадках. Самодопомога і перша медична
допомога при порізах, вивихах, переломах, електротравмах, отруєннях, кровотечах,
опіках, сонячних ударах, обмороженнях та ін. Прийоми штучного дихання.
Індивідуальний пакет, призначення і правило користування ним. Роль
санітарних постів і сандружин.
Особиста гігієна учнів. Характеристика перехідного віку. Особливості
фізичного і психологічного розвитку підлітків. Особиста гігієна тіла та одягу.
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Раціональний режим харчування. Харчові інфекції, отравлення, причини
виникнення та міри профілактики. Вимоги гігієни при користуванні посудою для їжі і
пиття.
Поняття про інфекційні і простудні захворювання, шляхи їх розповсюдження і
міри попередження. Загартування організму. Шкідливість самолікування.
Шкідливість вживання алкоголю, особливо для молодого організму.
Значення боротьби з пияцтвом і алкоголізмом для здоров’я робітників.
Негативний вплив пияцтва на всі сторони громадського життя, побуту.
Учень повинен знати:
 Нормативні документи, які регулюють умови праці в будівництві.
 Умови праці на будівництві.
 Причини нещасних випадків. Засоби їх попередження
 Правила техніки безпеки під час виконання опоряджувальних робіт.
 Протипожежні заходи при виконанні опоряджувальних робіт.
Учень повинен уміти:
 Організувати робоче місце згідно вимог безпеки праці.
 Застосовувати індивідуальні захисні пристосування.
 При виникненні пожежі користуватись засобами для гасіння.
 Надати першу допомогу потерпілому.
Тема 3. Відомості про будівлі та основні будівельно – монтажні
опоряджувальні роботи.

й

Призначення і класифікація будинків (по функціональному призначенню,
поверховості, по силових та несилових діях, по архітектурній виразності, тощо ).
Вимоги до будинків на міцність, стійкість, довговічність, вогнестійкість,
економічність.
Основні елементи будівлі, їх призначення, конструктивні типи цивільних
будівель, поверхні частин будівель.
Технологія спорудження будівель. Вимоги до естетики внутрішнього та
зовнішнього опорядження будівель.
Учень повинен знати:
 Призначення і класифікацію будівель.
 Основні елементи будівель.
 Експлуатаційні вимоги до будівель.
 Конструктивні типи цивільних будівель.
 Функції, які відіграє будівництво у суспільстві.
 Технологію спорудження будівель.
 Вимоги ДБН (БН і П) до будівель.
Учень повинен уміти:
 Розрізняти поняття будинків, споруд, інженерних споруд.
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 Дотримуватись технологічної дисципліни.
 Здійснювати контроль якості зведення будівель.
Тема 4. Організація виробництва і праці в будівництві.
Основні принципи керування будівництвом і форми його організації, первинні
форми організації праці. Методи виконання опоряджувальних робіт. Організація
праці опоряджувальників.
Нормування і система оплати праці опоряджувальників. Нормативна і
технологічна документація на опоряджувальні роботи.
Призначення та види опоряджувальних робіт. Об’єми опоряджувальних робіт.
Учень повинен знати:
 Основні принципи керування будівництвом і форми його організації.
 Методи виконання опоряджувальних робіт.
 Що таке об’єктний потік, в чому суть потокового-розчленованого методу.
 Системи організації праці під час виконання опоряджувальних робіт.
 Комплектацію робітничих бригад, ланок на науковій основі.
 Залежність між нормою часу і нормою виробітку.
 Основні форми заробітної плати.
 Робочі документи для організації опоряджувальних робіт на науковій основі.
Учень повинен уміти:
 Розрізняти основні принципи керування будівництвом.
 Визначити перспективний метод виконання опоряджувальних робіт.
 Формувати ланки залежно від фронту і трудоємкості робіт.
 Визначити норму часу, норму виробітку та заробітну плату згідно тарифної
сітки.
МОДУЛЬ 2. Штукатурні роботи.
Тема 5. Загальні положення про штукатурні роботи.
Призначення та види штукатурок. Застосування їх при будівництві різного
призначення будівель. Види і послідовність виконання основних робіт при простому,
поліпшеному та високоякісному опорядженні будівель. Поняття про технологічні
перерви.
Способи виконання штукатурних робіт. Пристрої, інструменти та інвентар для
штукатурних робіт. Вимоги до будівель та поверхонь, що підлягають штукатуренню.
Вимоги до поштукатурених поверхонь. Вплив якості штукатурних робіт на якість
інших опоряджувальних робіт. Види та призначення звичайних штукатурок.
Учень повинен знати:
 Як класифікують штукатурку по якості її виконання, по виду матеріалу та за
призначенням;
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Як організувати робоче місце штукатура;
Де і як застосувати різне обладнання, інструменти;
Вимоги до будівель, приміщень для їх штукатурення;
Вимоги якості до поштукатуреної поверхні.

Учень повинен уміти:
 Правильно організувати робоче місце, розмістити свої робочі та контрольно
– вимірювальні інструменти.
 Правильно вибрати робоче положення і користуватись інструментами.
 Заміряти площу виконаної роботи, визначити об’єм, тощо.
 Здійснювати контроль якості виконаної роботи, знаходити рішення до
виправлення недоліків в роботі.
Тема 6. Підготовка поверхонь і матеріалів під опорядження.
Підготовка поверхонь під опорядження, значення підготовки. Види та
характеристика поверхонь, які підлягають опорядження. Основні види і
послідовність виконання операцій.
Способи підготовки каменеподібних та дерев’яних поверхонь. Підготовка
стиків та каналів. Правила провішування стін і стель. Влаштування марок та маяків.
Застосування і способи кріплення гідроізоляційних матеріалів до поверхонь.
Лабораторно – практична робота 1:
Розробка технологічних карт на виконання робіт по підготовці різних
поверхонь під опорядження (по варіантах).
Учень повинен знати:
 Значення підготовки поверхні під опорядження і як впливає підготовка на
якість опорядження.
 Технологічну послідовність підготовки різних поверхонь під опорядження.
 Правила підготовки поверхонь під високоякісну штукатурку, виконання
операцій при провішуванні, влаштуванні марок та маяків.
 Вимоги ДБН (БН і П) до поверхонь.
 Правила безпеки праці при підготовці поверхонь ручним та механізованим
способом.
Учень повинен уміти:
 Скласти перелік робіт в технологічній послідовності.
 Підібрати необхідні інструменти, пристрої, матеріали.
 Знаходити рішення як усунути нерівності або відхилення поверхонь, які
перевищують допустимі нормативи.
 Користуватись висопродуктивними інструментами при виконанні
підготовчих робіт під опорядження.
 Організувати роботу так, щоб досягти високої продуктивності праці і не
допустити порушень правил з техніки безпеки.
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Лабораторно – практична робота 2.
Складання спрощених технологічних карт: “Підготовка поверхонь під
опорядження”.
Учень повинен знати:
 Складати переліки робіт та технологічну послідовність
застосування при цьому інструментів і матеріалів.
 Як вирахувати затрати праці на підготовку поверхонь.
 Вимоги якості до поверхонь.
 Правила техніки безпеки при підготовці поверхонь.

операцій,

Учень повинен уміти:
 Користуватись навчальною та довідковою літературою.
 Розробити схему технологічної карти і виконати обчислення затрат праці на
виконання робіт.
 Користуватись контрольно – вимірювальними інструментами при виконанні
практичного завдання.
 Складати технологічну документацію на ведення підготовчих робіт в
технологічній послідовності.
Тема 7. Опорядження поверхонь звичайною штукатуркою.
Види та призначення звичайних штукатурок. Штукатурні розчини та їх
властивості.
Приготування розчинів. Послідовність виконання технологічних операцій при
обштукатурюванні поверхонь.
Способи та прийоми нанесення і розрівнювання розчинів. Затирання і
загладжування накривних шарів штукатурки.
Опорядження поверхонь простою, поліпшеною та високоякісними
штукатурками. Технологічні процеси штукатурення елементів віконних та дверних
прорізів, штукатурення ніш, пілястр, колон.
Штукатурення фасадів.
Дефекти монолітної штукатурки.
Учень повинен знати:
 Види та призначення штукатурок.
 Призначення шарів штукатурок, вимоги до них, технологічну послідовність та
способи їх нанесення.
 Технологію приготування розчинів, класифікацію їх та властивості.
 Способи розрівнювання розчину, опорядження кутів, затирання та
загладжування накривних шарів.
 Технологічну послідовність штукатурення приміщення або поверхонь фасадів
з опорядженням укосів, колон, пілястр, ніш.
 Вимоги якості до штукатурення всіх конструктивних елементів звичайною
штукатуркою.
 Причини та способи усунення дефектів монолітної штукатурки.
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Учень повинен уміти:
 Розрізняти види штукатурок по якості її виконання.
 Складати переліки робіт в технологічній послідовності
 Організувати робоче місце згідно безпечних умов праці.
 Здійснювати контроль якості виконаної роботи.
 Виявити дефекти штукатурок, знаходити рішення щодо їх усунення.
Лабораторно – практична робота 3
Розробка технологічних карт на виконання штукатурних робіт (згідно завдання).
Учень повинен знати:
 Технологію виконання робіт, технологічну послідовність операцій.
 Правила користування контрольно – вимірювальними інструментами при
виконанні практичного завдання.
 Правила безпеки праці.
 Вимоги якості до поштукатурених поверхонь та правила техніки безпеки.
Учень повинен уміти:
 Користуватись навчальною та довідковою літературою.
 Вибрати дані з технічних довідників.
 Виконати обмір приміщень згідно карток – завдань, користуючись при цьому
контрольно – вимірювальними приладами.
 Зробити висновок щодо виконаної роботи.
Лабораторно – практична робота 4.
Розрахунок необхідності в матеріалах для штукатурення поверхонь (згідно
завдання).
Учень повинен знати:
 Правила користування нормативними довідниками, вибирати з них необхідні
показники.
 Як визначити кількість необхідних матеріалів без довідника.
 Як заміряти площу, об’єм.
 Що таке норма часу і норма виробітку, як вони обчислюються.
Учень повинен уміти:
 Застосовувати технічні довідники, вибирати дані по затратах праці на
одиницю виробітку.
 Обчисляти затрати праці на виконану роботу.
 Виконувати розрахунок матеріалів на штукатурку, її середню товщину.
 Виконувати розрахунок матеріалів, користуючись даними з довідників.
 Визначити об’єм при приготуванні розчинів.
Тема 8. Витягування архітектурних деталей.
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Загальні положення. Витягнуті архітектурні деталі. Виконання прямолінійних
архітектурних деталей шаблоном, витягування внутрішнього карниза, оброблення
кутів та пристінків, поняття про кутовий шаблон. Витягування наличників, плінтусів,
поясків і кесонів. Витягування каменів. Витягування криволінійних архітектурних
деталей, використання шаблонів.
Витягування архітектурних деталей на арках, півциркульних, коробчастих та
стрілчастих простих арках.
Витягування прямокутних і багатограневих колон, витягування канелюр, що
звужуються. Витягування круглих колон і канелюр, баз і капітелей на них.
Витягування канелюр на круглих колонах, що звужуються.
Лабораторно – практична робота №4.
Розробка технологічних карт на витягування архітектурних деталей.
Учень повинен знати:
 Технологічну послідовність виконання роботи, які інструменти і матеріали
можна застосовувати.
 Вимоги до якості поштукатуреної поверхні.
 Вимоги до виконання і оформлення технологічної документації.
 Вимоги правил техніки безпеки.
Учень повинен уміти:
 Розробити схему технологічної карти.
 Виконати ескіз.
 Визначити затрати праці згідно з нормативними довідниками з розрахунку
на 1 робітника (учня) за робочий день.
 Описати види робіт і операцій.
 Вибрати необхідні інструменти, пристосування, матеріали.
 Описати вимоги БН і П (ДБН) і правила техніки безпеки.
Тема 9. Штукатурення поверхонь механізованим способом.
Роль механізації в підвищенні продуктивності праці. Централізоване
приготування штукатурних розчинів. Приготування розчинів на приоб’єктних
установах. Розчинотранспортні устаткування. Штукатурні агрегати, штукатурні
станції. Схема комплексної механізації штукатурних робіт. Механізоване нанесення
розчинової суміші та її опорядження.
Торкретування поверхні. Ручні електричні машини та інструменти.
Засоби малої механізації. Основні типи і види машин ПФТ: застосування,
технічні характеристики, принцип дії.
Технологічний процес нанесення розчинової суміші на поверхню стіни
механізованим комплектним способом: постачання на будівельний майданчик та
завантаження сухої штукатурної суміші в машину для перемішування з водою;
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безпосереднє перемішування розчинової суміші, транспортування її до місця
штукатурення і безпосереднє нанесення розчинової суміші на поверхню.
Комплект техніки та устаткування п’яти основних груп машин ПФТ: силоси
для постачання суміші на будівельний майданчик; пневмотранспортні установки для
подачі сухої суміші; міксери для приготування розчинової суміші; транспортні
насоси; штукатурні машини (станції); безповітряні розприскувачи.
Устрій та особливості експлуатації штукатурної машини PFT G4.
Технологія улаштування штукатурного покриття матеріалом КНАУФ
МР 75 за допомогою штукатурної машини PFT G4.
Організація виробничих процесів і праці.












Учень повинен знати:
Основні поняття про механізацію штукатурних робіт, її роль в підвищенні
продуктивності праці.
Конструктивну схему та принцип дії розчинозмішувачів, розчинонасосів,
штукатурних агрегатів.
Для чого використовують штукатурні машини PFT G4.
Устрій та особливості експлуатації штукатурної машини PFT G4.
Як готовять штукатурну машину PFT G4 до роботи.
В чому полягає спосіб торкретування .
Правила безпечних умов праці з засобами механізації.
Учень повинен уміти:
Розрізняти поняття про машину та механізм.
Вибирати необхідний засіб механізації для виконання роботи.
Скласти схему комплексної механізації штукатурних робіт із використанням
техніки ПФТ.
Дотримуватись вимог з техніки безпеки.

Тема 10. Опорядження поверхонь спеціальними штукатурками.
Види спеціальних штукатурок, їх призначення.
Гідроізоляційна штукатурка на основі цементу з добавкою рідкого скла, нітрату
кальцію, алюмінату натрію, хлориду залізу, тощо. Гідрофобна, теплоізоляційна,
вогнезахисна, кислотостійка, звукоізоляційна, рентгенозахисна та біоцидна
штукатурки, їх призначення, розчини і техніка виконання.
Учень повинен знати:
 Види спеціальних штукатурок, їх призначення.
 Технологічний процес приготування розчинів з хімічними домішками.
 Технологічна послідовність нанесення шарів спеціальних штукатурок.
 Вимоги якості і безпеки праці при виконанні спеціальних штукатурок .
 Хімічні реакції при поєднанні складових розчинів.
Учень повинен уміти:
 Приготувати розчини з хімічними домішками.
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 Організувати працю і робоче місце згідно з безпечними умовами праці.
 Виконувати розрахунки витрати матеріалів.
Лабораторно – практична робота 5.
Розробка технологічних карт на виконання спеціальних штукатурок.
Учень повинен знати:
 Хімічні домішки, заповнювачі і наповнювачі до розчинів, їх властивості.
 Технологічну послідовність нанесення розчину і його обробка.
 Вимоги безпеки праці при приготуванні розчинів.
Учень повинен уміти:
 Скласти схему технологічної карти.
 Виконати обчислення затрат праці.
 Скласти переліки технологічної послідовності виконання роботи.
 Вибрати необхідні інструменти, матеріали.
Тема 11. Опорядження поверхонь штукатурками на основі сухих сумішей.
Загальні положення.
Класифікація сухих штукатурних сумішей за призначенням. Основні
компоненти сухих штукатурних сумішей та їхні властивості.
Приготування розчинових штукатурних сумішей з сухих будівельних сумішей
уручну з використанням електроінструменту.
Технологія опорядження поверхонь будівлі: вирівнювальними штукатурками
КНАУФ на гіпсовій основі (НР Старт, Ротбанд, Гольдбанд), на вапняно-цементній
основі (МР – Leicht, ЛУП 222, Унтерпутц, Зокельпутц); сумішами для створення
теплоізоляційних штукатурок (Ізопутцт Екстра) та штукатурками інших сучасних
виробників (“Полірем”, “Церезит”, “Сім гномів”.).
Учень повинен знати:
 Класифікацію сухих будівельних сумішей за призначенням.
 Складові компоненти сухих будівельних сумішей.
 Технологію приготування сухих сумішей.
 Технологія опорядження поверхонь із використанням штукатурних сумішей.
Учень повинен уміти:
 Скласти принципову схему виробництва сухих сумішей.
 Скласти таблицю переліків компонентів приготування штукатурних сумішей
фірми «КНАУФ», “Полірем”, “Церезит”, “Сім гномів”.
 Вибрати компоненти гіпсовапняних штукатурок для ручного і
механізованого нанесення.
 Підібрати необхідні інструменти та пристрої для штукатурення поверхонь
сухими штукатурними сумішами.
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 Скласти переліки технологічної послідовності робіт по підготовці поверхонь
під штукатурення і вибрати матеріали для штукатурок.
Модуль 3. Штукатурно-декоративне опорядження поверхонь.
Тема 12. Опорядження поверхонь традиційними декоративними
кольоровими штукатурками.
Види штукатурно – декоративного опорядження. Традиційні декоративні
кольорові мінеральні штукатурки. Загальні положення, інструменти для їх
виконання.
Виконання вапняно – піщаної кольорової штукатурки, розчини для виконання.
Оброблення по напівпластичному розчину, циклювання, дрібна насічка,
торцювання “під дрібну ніздрювату фактуру”, “під черепашник”, “штриховку –
начіс”, накатування валиком , обробка поверхонь штампами, комбінована фактура,
«Пластун Мікс», “Італійське оздоблення”.
Технологія виконання теразитової штукатурки, підготовка поверхні, створення
фактури “під шубу” циклюванням.
Виконання кам’яної штукатурки, призначення її, область застосування. Розчини
для її виконання. Створення фактури “під рваний камінь”, “під пісковик”,
“травленням”.
Виконання рустованої поверхні декоративних штукатурок, прорізання і
формування рустів.
Штукатурка “Сграфіто”. Загальні положення про штукатурку. Розчини для
штукатурок сграфіто, способи їх приготування. Нанесення кольорових шарів.
Виконання сграфіто різними способами.
Учень повинен знати:
 Техніку підготовки поверхонь під спорядження декоративними
мінеральними штукатурками.
 Способи приготування декоративних розчинів.
 Способи нанесення і обробки декоративних штукатурок, отримання
фактури.
 Вимоги якості до штукатурок.
Учень повинен уміти:
 Розробити схему технологічної карти (по варіантах).
 Скласти переліки робіт і обчислити затрати праці.
 Розробити переліки операцій, визначити необхідні інструменти, матеріали.
 Описати вимоги ДБН (БН і П) та техніки безпеки.
Тема 13. Утеплення фасадів.
Організація і технологія виконання робіт.
Загальні положення про скріплену теплоізоляцію фасадів.
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Конструктивно – технологічні вирішення влаштування
теплоізоляції.
Організація і технологія виконання робіт.
Вимоги щодо якості готової скріпленої теплоізоляції фасаду.

скріпленої

Учень повинен знати :
 Суть та переваги скріпленої теплоізоляції фасадів.
 Види та властивості матеріалів для теплоізоляції, герметизації.
 Послідовність влаштування деформаційних швів із використанням
ущільнювальної прокладки і матеріалу Seresit Silikon.
 Допустимі нерівності плавного окреслення на відстані 2м.
 Правила влаштування плит утеплювача на конструкції.
 Матеріали для заповнення деформаційних швів між плитами утеплювача.
 Вимоги щодо якості готової скріпленої теплоізоляції фасаду.
Учень повинен уміти:
 Визначити, за допомогою чого зміцнюють торець плити при утепленні
віконного прорізу з рамою.
 Визначити напусток полотен сітки при їх з’єднані на стіні будинку при
утепленні.
 Визначити якість матеріалу для кращої пружної прокладки під металевий
зливник для влаштування примикання теплоізоляційного шару парапету у
верхній частині фасаду.
Тема 14. Опорядження поверхонь нетрадиційними мінеральними
матеріалами на основі вапна.
Загальні положення про нетрадиційні мінеральні штукатурки на основі вапна із
захисним восковим покриттям.
Підготовка поверхонь.
Інструмент та інвентар для опорядження поверхонь.
Декоративна опоряджувальна система Brezza (Вреза) (марсельський віск),
Florentine (Флорентин) (марсельський віск), Ikos (Ікос), Visolcalce (Візолкалк),
матеріали для їх виконання, техніка опорядження.
Вимоги якості до штукатурок.
Учень повинен знати :
 Технологічну послідовність підготовки поверхні, інструменти, які
застосовують для опорядження поверхонь штукатурками на основі вапна.
 Що таке Brezza, Florentine. Як отримують античний ефект.
 Послідовність робіт для отримання гладенької фактури Ikos, інші фактури.
Учень повинен уміти:
 Визначити складові суміші для створення штукатурного покриття Ikos.
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 Вибирати необхідні інструменти для виконання систем Bressa, Florentina,
Ikos, Visolcalce з переліку інструментів.
 Визначити якість виконаної роботи.
 Обґрунтувати термін використання декоративної штукатурної суміші.
Тема 15. Опорядження поверхонь декоративними штукатурками на основі
сухих розчинових сумішей.
Загальні положення. Види декоративних штукатурок. Склад компонентів та
властивості штукатурок.
Підготовка поверхонь.
Інструмент та інвентар для опорядження поверхонь.
Технологія улаштування декоративних покриттів з матеріалів КНАУФ на
гіпсовій основі (НР Старт, Ротбанд, Гольдбанд), способи формування фактури
декоративних покриттів на гіпсовій основі
Технологія опорядження поверхонь декоративними штукатурками на
мінеральній основі КНАУФ: (Ріленпутц РП 240 (короїд), Шайбенпутц СП 260 (шуба),
Марморіт Ролс РО 233, Марморіт Біоріт ВР 140, Марморіт Нобло, Марморіт Каррара,
Едельпутцт Ляйхт Роял, Колорекс Ріленпутц Райбер). Підготовка поверхонь.
Інструмент та інвентар для опорядження поверхонь.
Опорядження фасадів декоративними штукатурками.
Техніка виконання штукатурок матеріалами на мінеральній основі Серезит (СТ
35, СТ 36, СТ 137) с фактурою «Короїд». Підготовка основи під опорядження.
Виконання робіт, вимоги щодо якості.
Учень повинен знати:
 Класифікацію декоративних штукатурок.
 Способи підготовки основи під опорядження декоративними штукатурками.
 Технологію опорядження поверхонь декоративними штукатурками на
мінеральній основі.
 Терміни використання штукатурної суміші.
 Способи формування фактури декоративних покриттів на гіпсовій основі.
Учень повинен уміти:
 Обґрунтувати, чому не допускається використання цементних розчинів без
відповідних домішок до гіпсових основ.
 Дати визначення структури штукатурки .
 Визначити термін тужавлення даних видів штукатурки.
Тема 16. Опорядження поверхонь декоративними штукатурками на основі
традиційних паст.
Загальні положення. Склади паст, підготовка їх до роботи. Підготовка поверхні.
Улаштування різних за фактурою покриттів. Декоративні покриття із бугристою
поверхнею. Декоративні пастові покриття із нанесенням зверху потрібними
матеріалами.
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Машини для механізованого нанесення декоративного покриття із паст.
Учень повинен знати:
 Основні компоненти традиційних паст.
 Способи утворення покриттів із паст.
 Засоби механізації, які застосовуються для нанесення і обробки паст.
Учень повинен уміти:
 Визначити характеристику паст.
 Визначити, за яких розмірів зерен подрібнення наносять пасту шаром до 1,2
мм завтовшки.
 Складові частини установки СО – 21 А.
 Описати зовнішній вигляд вудки у складі шпаклювального агрегату з
установкою СО – 21А.
Тема
17.
штукатурками.

Опорядження

поверхонь

сучасними

синтетичними

Загальні положення. Покриття на водній основі. Покриття на неводній основі.
Наповнювачі синтетичної штукатурки. Підготовка поверхонь під штукатурення.
Інструменти та пристрої. Технологія виконання робіт. Різновиди синтетичних
штукатурок: КНАУФ Конні С і Конні Р, Байрамікс, Кромітал, Керамітц, Пластоун
микс. Чіпсове покриття “Арлекино”. «Датська» декоративна штукатурка. Фасадні
синтетичні штукатурки марки Серезіт (СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ68, СТ 177, СТ 72,
СТ 73, СТ74, СТ 75). Підготовка поверхонь і техніка опорядження.
Учень повинен знати:
 Переваги синтетичної штукатурки перед іншими декоративними
покриттями.
 Властивості штукатурного матеріалу синтетичної штукатурки.
 Технологію підготовки поверхонь під нанесення синтетичної штукатурки.
 Технологічну послідовність і правила нанесення та опорядження шарів
синтетичних штукатурок.
Учень повинен уміти:
 Визначити переваги синтетичної штукатурки перед іншими декоративними
покриттями .
 Визначити, чому синтетичну штукатурку Пластоун-коза називають рідкими
шпалерами.
Тема 18. Опорядження поверхонь сучасними декоративними покриттями
(венеціанськими штукатурками).
Загальні положення. Венеціанська штукатурка “Літос”. Підготовка поверхонь.
Техніка виконання роботи.
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Венеціанська штукатурка “Пластоун”. Складові
Інструменти. Підготовка поверхні. Техніка опорядження.

частини

штукатурки.

Учень повинен знати:
 Основні питання про венеціанські штукатурки, область їх застосування.
 Технологічний
процес
підготовки
поверхонь
під
опорядження
висодекоративними покриттями.
 Технологію виконання покриття “Літос” та “Пластоун”.
Учень повинен уміти:
 Складати переліки робіт по опорядженню поверхонь венеціанськими
штукатурками.
 Підбирати інструменти, матеріали для опорядження.
 Контролювати якість виконаної роботи.
Лабораторно – практична робота 7.
Складання технологічної карти на виконання венеціанської штукатурки.
Учень повинен знати:
 Технологічні операції по підготовці і обробці покриття.
 Інструменти і матеріали для підготовки поверхні і обробки венеціанської
штукатурки.
 Вимоги якості до штукатурок, матеріалів.
Учень повинен уміти:
 Скласти схему технологічної карти.
 Виконати ескіз штукатурки.
 Виконати обчислення затрат праці.
 Підраховувати кількість матеріалів.
Тема 19. Ремонт і реставрація штукатурок.
Загальні відомості.
Причини руйнування внутрішніх і зовнішніх поверхонь будівель. Міжремонтні
терміни при експлуатації будівель. Вплив сучасного ремонту на довговічність та
естетику зовнішнього вигляду будівель. Види дефектів, їх причини і способи
усунення. Ремонт і реставрація штукатурки приміщень.
Реставраційні роботи фасадів будинків. Матеріали для реставрації фасадів.
Організація реставраційних робіт. Технологія виконання реставраційних робіт за
системою “Церезит” та “Ферозіт”.
Контроль якості при ремонті та реставрації будинків.
Учень повинен знати:
 Причини руйнування будинків, поверхонь.
 Види дефектів і способи їх усунення.
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 Правила підготовки об’єкта до реставрації фасаду.
 Нові технології при реставраційних роботах.
 Поняття про санувальну штукатурку.
Учень повинен уміти:
 Визначити чинники пошкодження та руйнування штукатурки.
 Перерахувати основні чинники зволоження штукатурки.
 Визначити вміст повітряних пар у вирівнювальних штукатурках.
 Визначити послідовність обстеження будівлі.
Контрольна робота за 1 семестр
(підсумковий урок)
Підсумковий іспит за навчальний рік

Модуль № 4. Технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій
Тема 20. Комплектні системи сухого будівництва
Поняття ”комплектна система”.
Класифікація гіпсокартонних комплектних систем: перегородки, обличкування,
підшивні стелі, підвісні стелі, збірні підлоги, мансарди. Складові комплектної
системи Кнауф: будівельні матеріали і вироби, комплектуючі матеріали і вироби,
сертифікати вимог якості нормативно-технічних документів, інструмент і
пристосування, спецодяг, інформаційна і технічна документація, навчання в
навчальних центрах, технічне супроводження виконання робіт.
Основні матеріали і вироби, що використовуються в гіпсокартонних системах:
збірні елементи дерев’яного і металевого каркасів; матеріали і вироби для обшивки
каркасів – плити, панелі з гіпсокартону, гіпсоволокна; кріпильні деталі; сухі суміші
(клейові, шпаклювальні, самовирівнювальні); ізоляційні вироби.
Переваги комплектних систем перед традиційними способами опорядження
поверхонь.
Область застосування гіпсокартонних та гіпсоволокнистих виробів.
Комплектні системи КНАУФ та їх технічні та будівельно-фізичні
характеристики.
Учень повинен знати:
 складові комплектних систем;
 основні матеріали та вироби, що використовуються в гіпсокартонних
системах;
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 переваги комплектних систем перед традиційними способами опорядження
поверхонь;
 область застосування гіпсокартонних /гіпсоволокнистих виробів.
Учень повинен уміти:
 складати перелік гіпсокартонної комплектної системи Кнауф;
 визначати основні матеріали і вироби, що використовуються в
гіпсокартонних системах Кнауф;
 визначати області застосування гіпсокартонних та гіпсоволокнистих
виробів.
Тема 21. Технологія
підготовки
поверхонь
(гіпсоволокнистих) виробів до використання

та

гіпсокартонних

Підготовка бетонних, цегляних та інших поверхонь до монтажу гіпсокартонних
листів.
Будова, призначеня, геометрія інструментів та ручних пристроїв для
оброблення гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) листів, правила роботи з ними.
Спеціальні пристрої для перенесення гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) листів
до робочих місць. Двоколісні візки для перевезення гіпсокартонних листів (далі
ГКЛ), їх будова, призначення.
Способи обробки гіпсокартонних плит; гіпсоволокнистих листів. Просте
розкроювання листів.
Способи підготовки обрізних кромок до шпаклювання: з армувальною
стрічкою, без армувальної стрічки.
Вирізання круглих отворів у гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) листах.
Вимоги безпеки щодо користування ручним і електричним різальним
інструментом.
Учень повинен знати:
 правила підготовки поверхонь до монтажу гіпсокартонних листів;
 інструменти, пристрої, пристосування для оброблення гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) листів; їх будова, призначеня, геометрія та правила
роботи з ними;
 способи обробки гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) листів;
 способи кріплення ГКЛ до каркасу, до основи стіни.
Учень повинен уміти:
 визначити інструмент/пристрій за його будовою;
 скласти послідовність обробки гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) листів;
 скласти послідовність підготовки обрізних кромок до шпаклювання;
 розрізняти способи кріплення ГКЛ до каркасу, до основи стіни.
Тема 22. Основні елементи каркасів перегородок і обличкувань
Види каркасів гіпсокартонних систем за призначенням, за матеріалом, за
розташуванням елементів в одній площині. Основні елементи каркасу. Однорівневі,
дворівневі, рамні конструкції каркаса . Вимоги до улаштування каркасів.
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Елементи металевих каркасів. Основні види металевих профілів: напрямний
(ПН), U-подібний, стійковий (ПС), С-подібний, стельовий (ПП), кутовий (ПУ). Види
металевих кутових профілів. Розміри металевих профілів та їх позначення.
Форма перерізу та марки металевих профілів для гіпсокартонних і
гіпсоволокнистих конструкцій.
Способи пакування металевих профілів. Вимоги до пакування та складування
елементів каркасу.
Елементи дерев’яних каркасів. Перерізи дерев’яних брусків для монтажу
дерев’яних каркасів із використанням ГКП. Вимоги до деревини брусків. Основні
дефекти деревини.
Способи скріплення елементів каркасів між собою. Елементи кріплення
каркасів та обличкувань Правила підбору типу дюбелів. Вимоги до глибини
зарівняння шурупа або цвяха у деревину.
Учень повинен знати:
 види каркасів гіпсокартонних систем;
 основні елементи каркасу;
 елементи металевих і дерев’яних каркасів;
 способи пакування металевих профілів;
 вимоги до деревини брусків;
 способи скріплення елементів каркасів між собою;
 правила підбору типу дюбелів.

Учень повинен уміти:
 розрізняти види каркасів гіпсокартонних систем за призначенням, за
матеріалом, за розташуванням елементів в одній площині;
 позначати металеві профілі;
 складати вимоги до пакування та складування елементів каркасу;
 підбирати тип дюбелів.
Тема 23. Правила обміру приміщення та розмічування місць
розташування основних елементів каркасу
Способи обміру та розмічування осей приміщення. Правила обміру
приміщення: вимірювання параметрів приміщення. Вирахування площ окремих
поверхонь приміщення. Розмічування осей приміщення.
Правила розмічування місць розташування основних елементів каркасів:
обличкувань стін на підлозі, стелі.
Правила розмічування місць розташування каркасів перегородок, їх несучих
стійок, дверних та інших отворів відповідно до проектних розмірів. Прості
розмічувальні пристрої: відбійний шнур, висок, гідравлічний рівень, шаблони,
рулетки, метростат.
Учень повинен знати:
 способи та правила обміру та розмічування осей приміщення;
 правила розмічування місць розташування основних елементів каркасів;
 найменування та призначення простих розмічувальних пристроїв.
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Учень повинен уміти:
 вираховувати площі окремих поверхонь приміщення;
 виконувати ескіз розмітки місць розташування каркасів перегородок, їх
несучих стійок, дверних та інших отворів відповідно до проектних розмірів;
 складати перелік розмічувальних пристроїв.
Тема 24. Технологія монтажу простих каркасів комплектних систем (W111,
W112)
Монтаж металевих каркасів перегородок.
Прийоми набору, розкроювання і обробки необхідних елементів каркасу.
Звукоізоляція приміщення за допомогою ущільнювальних прокладок. Способи
кріплення каркасів до основ. Вимоги до застосування дюбелів. Вимоги до відстаней
між точками кріплення профілів.
Допустимі відстані між осями стійок металевого каркасу при жорсткому
з’єднанні з ним ГКП шурупами. Визначення допустимої висоти металевих каркасів
перегородок у залежності від типу їхньої конструкції. Техніка кріплення металевого
каркасу перегородки до стінки й підлоги розпірними дюбелями. Техніка
встановлення та закріплення стійок каркасу до основи за допомогою шуруповерта.
Правила монтажу дерев’яних каркасів перегородок. З’єднання дерев’яних
елементів між собою. Гвинтове кріплення несучого бруска дерев’яного каркасу.
Цвяхове кріплення несучого бруска дерев’яного каркасу. Способи вирівнювання
дерев’яних брусків, що прикріплюються до основних елементів. Допустимі висоти
гіпсокартонних перегородок з дерев’яним каркасом.
Вимоги до якості змонтованих конструкцій. Правила безпеки праці під час
ударним і електроінструментом.
Монтаж каркасів обличкування стін.
Металевий каркас: призначення, конструкція, послідовність збирання.
Конструкції обличкувань стін.
Основні операції по каркасному обличкуванню стін: розмічування,
встановлення і кріплення каркасу.
Учень повинен знати:
 види каркасів гіпсокартонних систем;
 основні елементи металевих та дерев’яних каркасів;
 способи скріплення елементів каркасів між собою та до основ
огороджувальних конструкцій;
 перелік простих розмічувальних пристроїв;
 техніку кріплення металевого каркасу перегородки до стінки й підлоги
розпірними дюбелями та за допомогою шуруповерта;
 допустимі висоти гіпсокартонних перегородок з дерев’яним каркасом;
 вимоги до якості змонтованих конструкцій.
Учень повинен уміти:
 розпізнавати елементи металевих каркасів за зовнішніми ознаками;
 розрізняти розмічувальні пристрої: відбійний шнур, висок, гідравлічний
рівень, шаблони, складні метри, рулетки, метростат;
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 визначати допустимі відстані між осями стійок металевого каркасу при
жорсткому з’єднанні з ним ГКП шурупам;
 визначати допустимі висоти металевих та дерев’яних каркасів перегородок у
залежності від типу їхньої конструкції;
 визначати якість змонтованих конструкцій.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Визначення марок елементів вузлів простого металевого каркасу за
зовнішнім виглядом.
2. Визначення розмірів металевих профілів за їх позначенням (за допомогою
посібника).
3. Визначення допустимої висоти металевих каркасів перегородок в залежності
від типу їхньої конструкції (за схемами ).
4. Визначення способу скріплення елементів вузлів дерев’яних каркасів за
натуральними взірцями.
Учень повинен знати:
 марки елементів вузлів простого металевого каркасу;
 розміри металевих профілів;
 допустимі висоти металевих каркасів перегородок;
 способи скріплення елементів вузлів дерев’яних каркасів.
Учень повинен уміти:
 визначати марки елементів вузлів простого металевого каркасу за їх
позначенням;
 визначати допустимі висоти металевих каркасів перегородок в залежності
від типу їхньої конструкції за схемами;
 визначати розміри металевих профілів за їх позначенням за допомогою
посібника;
 - визначати способи скріплення елементів вузлів дерев’яних каркасів за
натуральними взірцями.
Тема 25. Технологія кріплення гіпсокартонних, гіпсоволокнистих виробів
до елементів каркасу перегородок та обличкувань
Види закріплення гіпсоволокнистих плит (далі ГВП) і гіпсокартонних плит
(далі ГКП). До каркасів: жорстке і нежорстке. Види жорстких кріплень. Схема
роз’ємного кріплення плит до каркаса . Способи нежорсткого кріплення плит до
каркаса . Ширина спирання плит на елемент каркаса . Поперечний спосіб кріплення
плит до несучих елементів. Повздовжній спосіб кріплення ГКП до несучих елементів.
Напрями кріплення ГКП до елементів каркасу: від кута у двох напрямках, від
внутрішнього ряду в протилежних напрямках. Способи встановлення та
притискування ГКП у проектне положення за допомогою різних пристосувань.
Схеми розміщення точок кріплення в стиках ГКП.
Техніка кріплення ГКП за допомогою шурупогверта. Види шурупів. Різновиди
самосвердлювальних, самонарізних шурупів. Області використання шурупівсаморізів. Розміри шурупів-саморізів у залежності від товщини шару ГКП і матеріалу
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каркаса . Максимальні відстані між шурупами (цвяхами) під час кріплення ГКП до
каркасів перегородок.
Техніка кріплення ГКП за допомогою цвяхів. Вибір довжини і діаметра цвяха в
залежності від товщини типу ГКП.
Учень повинен знати:
 види закріплення гіпсоволокнистих плит і гіпсокартонних плит до каркасів;
 способи нежорсткого кріплення плит до каркасу;
 напрями кріплення ГКП до елементів каркасу;
 способи встановлення та притискування ГКП у проектне положення;
 способи встановлення та притискування ГКП у проектне положення;
 різновиди самосвердлювальних шурупів;
 максимальні відстані між шурупами (цвяхами) під час кріплення ГКП до
каркасів перегородок.
Учень повинен уміти:
 читати схеми кріплення плит до каркасу;
 складати схеми розміщення точок кріплення в стиках ГКП;
 визначати типи шурупів-саморізів у залежності від товщини шару ГКП і
матеріалу каркасу;
 - вибирати довжини і діаметра цвяха в залежності від товщини типу ГКП.
Вправа
Накреслити схеми розміщення точок кріплення в стиках обшивок перегородок
із ГКП.
Тема 26. Обличкування стін гіпсокартонними плитними матеріалами
(Безкаркасний спосіб)
Поняття „суха штукатурка”.
Основні заходи щодо підготовки приміщень до опорядження сухою
штукатуркою. Способи провішування поверхонь. Провішування поверхонь: правила,
прийоми, інструменти. Провішування стін і стель. Вимоги будівельних норм і правил
до точності провішування стін і стель.
Вимоги, що ставляться до основ під улаштування сухої штукатурки.
Способи приготування розчинових сумішей на основі сухих.
Способи приклеювання листових матеріалів до стін за допомогою монтажного
клею „Перлфікс”.
Технологія приклеювання листів до рівних поверхонь: склад і послідовність
операцій, інструменти та пристосування. Матеріали. Шпаклювання швів.
Технологія приклеювання листових матеріалів до поверхонь стін, нерівності
яких не перевищують 20 мм; склад і послідовність операцій; інструменти та
пристосування. Матеріали. Шпаклювання швів.
Технологія приклеювання листових матеріалів до поверхонь стін з
нерівностями більш ніж 20 мм: склад і послідовність операцій; інструменти та
пристосування. Матеріали. Шпаклювання швів.
Особливості обличкування димоходів, санвузлів, підвальних приміщень.
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Способи улаштування тепло-, звукоізоляції стін при безкаркасному способі
обличкування стін.
Заповнення і обробка швів.
Правила техніки безпеки під час улаштування обличкування поверхонь
каркасним способом.
Учень повинен знати:
 поняття „суха штукатурка”;
 вимоги, що ставляться до основ під улаштування сухої штукатурки;
 технології приклеювання листових матеріалів до поверхонь стін за будь –
якою основою;
 способи улаштування тепло-, звукоізоляції стін;
 призначення, конструкція, послідовність збирання металевого каркасу;
 конструкції обличкувань стін;
 способи попередньої обробки гіпсокартонних (гіпсоволокнистих ) листів до
монтажу;
 основні операції по каркасному обличкуванню стін.
Учень повинен уміти:
 розрізняти поняття «суха» и «мокра» штукатрка;
 складати карти трудових процесів по облицюванню огороджувальних
конструкцій.
 правильно працювати з таблицями;
 читати детальні вузли сполучень конструктивних елементів сухої
штукатурки.
Тема 27. Улаштування швів у гіпсокартонних (гіпсоволокнистих)
обшивках
Види швів у гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) обшивках.
Вплив чинників на якісне виконання і оброблення швів. Вимоги до відкритих
швів. Шпаклювальні матеріали Кнауф.
Технологія шпаклювальних робіт. Інструменти, інвентар для шпаклювання.
Способи приготування шпаклювальної розчинової суміші. Особливості виконання
робіт із шпаклювання швів поміж ГКП. Способи обробки швів між ГКП шпаклівкою
з використанням армувальної стрічки.
Особливості шпаклювання кутів, кромок і ділянок сполучень перегородок до
стель і стін.
Розділювальні стрічки. Дефекти швів плитних обшивок.
Правила безпеки при виконанні шпаклювальних робіт.
Конструкції та технологія улаштування деформаційних швів у гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) обшивках при:
- одношаровому гіпсокартонному обшиванні з прокладанням за швом
гіпсокартонних листів та з облямівкою обшивання;
- одношаровому гіпсокартонному обшиванні з установленням у зоні шва
спеціального профілю;
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- двошаровому обшиванні з прокладанням за швом гіпсокартонних листів
врозгін та з облямівкою обшивання;
- двошаровому обшиванні з установленням у зоні шва спеціального профілю та
компенсувального клапана.
Практичні роботи:
1. Виконати схему влаштування деформаційних швів у гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) обшивках при одношаровому гіпсокартонному обшиванні з
прокладанням за швом гіпсокартонних листів та з облямівкою обшивання.
2. Виконати схему влаштування деформаційних швів у гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) обшивках при двошаровому обшиванні з установленням у зоні
шва спеціального профілю та компенсувального клапана.
Учень повинен знати:
 види швів у гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) обшивках;
 вимоги до відкритих швів;
 способи приготування шпаклювальної розчинової суміші;
 технологію шпаклювальних робіт;
 дефекти швів плитних обшивок;
 конструкції та технологію улаштування деформаційних швів у
гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) обшивках
Учень повинен уміти:
 визначати види швів у гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) обшивках;
 складати технологічну послідовність виконання шпаклювальних робіт;
 відрізняти способи обробки швів між ГКП шпаклівкою з використанням
армувальної стрічки і без неї;
 складати перелік дефектів швів плитних обшивок;
 визначати сфери використання деформаційних швів у гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) обшивках.
Тема 28. Облаштування отворів у гіпсокартонних перегородках та
обличкуваннях
Загальні відомості про дверні отвори у гіпсокартонних перегородках.
Способи улаштування дверних отворів.
Правила улаштування отворів для встановлення в перегородках однопольних
дверей. Основні конструктивні розміри улаштування дверного отвору.
Послідовність монтажу каркасу дверного прорізу при улаштуванні
перегородки. Варіанти розміщення дверного прорізу: коли конструктивні стоякові
профілі співпадають з дверними стойками; конструкційні стоякові профілі не
співпадають з дверними.
Підсилення стійок каркаса профілем ПН для подальшого встановлення важких
дверних полотен: установленням додаткового профілю, збільшенням жорсткості
профілю іншим профілем (типу ПС), сполученням гнутого профілю стійки з
профілем із прокатної сталі.
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Правила улаштування дверних отворів із використанням коробок з дверними
стійками, які, окрім елемента підсилення, в якості примикання і кріплення до
поверхні перекриття мають елемент у вигляді телескопічного башмака.
Прийоми обшивки дверного прорізу перегородки.
Способи улаштування другого світла в приміщенні.
Улаштування віконних отворів. Правила монтажу каркаса обличкування
віконних отворів.
Прийоми обшивки віконних отворів стін. Підвіконні стінові елементи
комплектних систем „Кнауф” для обличкування ніш.
Облицювання отворів за комплектними системами „Кнауф”.
Учень повинен знати:
 способи улаштування дверних отворів;
 правила улаштування отворів для встановлення в перегородках однопольних
дверей;
 послідовність монтажу каркасу дверного прорізу при улаштуванні
перегородки;
 варіанти розміщення дверного прорізу;
 прийоми обшивки дверного прорізу перегородки;
 способи улаштування другого світла в приміщенні.
Учень повинен уміти:
 проставляти основні конструктивні розміри дверного отвору;
 складати порядок монтажу каркасу дверного прорізу при улаштуванні
перегородки;
 складати порядок монтажу каркасу обличкування віконних отворів;
 визначати підвіконні стінові елементи комплектних систем „Кнауф” для
обличкування ніш;
 - складати технологічну документацію на ведення монтажу каркаса
обличкування віконних отворів.
Тема 29. Технологія
улаштування перегородок середньої складності
(W115, W118)
Конструктивні схеми перегородок середньої складності комплектних систем.
Порядок монтажу каркасів перегородок.
Допустимі відстані між осями стійок металевого каркасу при жорсткому
з’єднанні з ним ГКП шурупами. Визначення допустимої висоти металевих каркасів
перегородок у залежності від типу їхньої конструкції. Визначення горизонтального
навантаження в залежності від призначення приміщення.
Техніка з’єднання стійкових профілів за довжиною за допомогою шурупів.
Залежність величини нахлисту з’єднання від номера стійкового профілю.
Техніка кріплення металевого каркасу перегородки до стінки і підлоги
розпірними дюбелями. Техніка встановлення та закріплення стійок каркасу до основи
за допомогою шурупогверта.
Техніка підсилення анкерування напрямного профілю до підлоги в місцях
кріплення за допомогою накладок із стрічкової сталі.
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Техніка підсилення стійок для встановлення дверних коробок, перемичок із
напрямного профілю над дверним прорізом, проміжних стійок над дверною
коробкою. Способи влаштування отворів у стінках стійкових профілів для
проведення інженерних комунікацій. Техніка монтажу електричних розводок, кабелів
та закладних деталей для кріплення на перегородці стаціонарного обладнання.
Учень повинен знати:
 конструктивні схеми перегородок середньої складності комплектних систем;
 порядок монтажу каркасів перегородок;
 техніку з’єднання стійкових профілів за довжиною за допомогою шурупів;
 техніку кріплення металевого каркаса перегородки до стінки і підлоги
розпірними дюбелями;
 техніку підсилення напрямного профілю до підлоги в місцях кріплення за
допомогою накладок із стрічкової сталі;
 способи влаштування отворів у стінках стійкових профілів для проведення
інженерних комунікацій.
Учень повинен уміти:
 складати порядок монтажу каркасів перегородок;
 визначати допустимі відстані між осями стійок металевого каркаса при
жорсткому з’єднанні з ним ГКП шурупами;
 визначати допустимі висоти металевих каркасів перегородок;
 визначати горизонтальні навантаження в залежності від призначення
приміщення.
Тема 30. Технологія
улаштування
примикання
гіпсокартонних
перегородок до огороджувальних конструкцій
Види примикань гіпсокартонних перегородок до огороджувальних
конструкцій.
Ковзальні примикання гіпсокартонних перегородок до перекриттів. Сутність
ковзальних примикань. Ковзальні примикання телескопічного типу. Конструкція
вузла ковзального примикання перегородки зі сталевим каркасом і одношаровим
обшиванням ГКП до перекриття. Конструкція вузла ковзального примикання
перегородки зі сталевим каркасом і двошаровим обшиванням ГКП до перекриття.
Конструкція вузла ковзального примикання перегородки з дерев’яним каркасом і
одношаровим обшиванням ГКП до перекриття. Конструкція вузла ковзального
примикання перегородки з дерев’яним каркасом і двошаровим обшиванням ГКП до
перекриття.
Примикання гіпсокартонних перегородок до підвісної стелі.
Способи улаштування жорсткого примикання перегородки до підвісної стелі.
Розділювальний шов. Конструкція вузла жорсткого примикання перегородки до
підвісної стелі. Конструкція вузла жорсткого примикання перегородки зі сталевим
каркасом і двошаровим обшиванням ГКП до несучої конструкції перекриття і
підвісної стелі.
Примикання перегородок до колон, пілястр, балок і підлог.
Особливості обшивання конструкцій з деревини. Приклад розташування
дерев’яної балки перекриття в порожнині гіпсокартонного обшивання перегородки.
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Приклад примикання гіпсокартонних перегородок до залізобетонної колони. Приклад
примикання гіпсокартонних перегородок до пілястри.
Шляхи пониження шуму через підлогу: резервування звукоізоляційних смуг,
улаштування звукоізоляційних швів в наливних підлогах в місцях установлення
перегородок.
Конструкції
примикання
гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих)
перегородок до підлог різної конструкції.
Учень повинен знати:
 види примикань гіпсокартонних перегородок до огороджувальних
конструкцій;
 сутність ковзних примикань;
 сутність жорсткого примикання;
 призначення розділювального шву;
 особливості обшивання конструкцій з деревини;
 шляхи пониження шуму через підлогу.
Учень повинен уміти:
 розрізняти види примикань гіпсокартонних перегородок до
огороджувальних конструкцій;
 читати креслення примикань гіпсокартонних перегородок до
огороджувальних конструкцій.
Тема 31. Технологія улаштування підшивних стель
Загальні відомості про „підшивні стелі”. Призначення. Матеріали для
безкаркасної обшивки підвісних стель. Каркаси. Матеріали для обшивки каркасів.
Особливості встановлення каркасів. Особливості розкроювання листів.
Комплекти підшивних стель.
Конструкція з декоративних полістирольних плит. Переваги підшивних стель з
використанням декоративних полістирольних плит.
Особливості влаштування підшивної стелі системи (Д211): очищення та
вирівнювання (за потребою) основи, розбивка і розмітка осей, нанесення клею на
плитку, приклеювання плити до основи.
Особливості влаштування каркасної підшивної стелі системи (Д212).
Закріплення каркаса через вирівнювальні прокладки, наклеювання полістирольних
плит до обрешітки.
Обробка швів.
Правила безпеки під час виконання робіт на висоті.
Учень повинен знати:
 поняття „підшивні стелі”;
 матеріали для обшивки підвісних стель;
 особливості встановлення каркасів;
 особливості розкроювання листі;
 складові комплектів підшивних стель;
 способи обробки швів;
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 правила безпеки під час виконання робіт на висоті.
Учень повинен уміти:
 вказувати особливості встановлення каркасів;
 визначати переваги підшивних стель з використанням декоративних
полістирольних плит;
 складати послідовність улаштування без каркасної та каркасної підшивної
стелі.
Тема 32. Технологія улаштування плоских підвісних стель з закритим
каркасом
Типи підвісних стель: стелі з закритим однорівневим або дворівневим
каркасом, до якого за допомогою шурупів кріпляться ГКП; стелі з відкритим
(металевим)каркасом та укладеними на нього стельовими плитами різного
призначення.
Конструктивні схеми підвісних стель з закритим каркасом. Елементи підвісних
стель: каркаси – профілі основних і несучих рейок (брусків); комплекти кріпильних
елементів – підвісів з затисками (отворами), тяг, з’єднувальних муфт, анкерів,
хомутів, скоб; обшивка з гіпсокартону.
Види схем підвісних стель за способом закріплення: плавальні, жорсткі.
Вимоги до кріпильних елементів. Вимоги до підвісів.
Правила розмічування стель, розбивка взаємоперпендикулярних осей, винос
відмітки чистої стелі на стіни і колони. Розмітка розміщення фризових плит.
Визначення відстані між точками кріплення основних елементів, несучих
елементів та між несучими елементами, в залежності від марки профілю і товщини
обшивки. Максимально допустимі відстані між точками кріплення каркаса стелі до
перекриття.
Правила кріплення підвісних каркасів до несучої основи за допомогою підвісів.
Порядок монтажу каркасу підвісної стелі.
Особливості нежорсткого закріплення ГВП (ГКП) до каркасів підвісних стель.
Вільне спирання ГКП на каркас підвісної стелі. Мінімальна ширина обпирання
обшивки на елемент каркасу. Кріплення ГВП до каркасу притискувальними
профілями.
Поперечний спосіб кріплення ГКП (ГВП) до каркасу.
Схема кріплення ГКП (ГВП) до каркасу підвісної стелі. Максимальні відстані
між шурупами під час кріплення ГКП до каркасів підвісної стелі. Правила
вгвинчування шурупів.
Порядок розміщення ГКП (ГВП) при двошаровій обшивці каркасу підшивної та
підвісної стелі. Особливості влаштування двошаровій обшивці каркаса підшивної та
підвісної стелі.
Послідовність кріплення ГКП до каркасу підвісної стелі: розміщення плит у
проектному положенні, кріплення їх до каркаса.
Практичні роботи:
1. Накреслити схему кріплення ГКП до каркаса підвісної стелі із зазначенням
відстаней між шурупами.
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2. Накреслити схему розміщення ГКП (ГВП) при двошаровій обшивці каркасу
перегородки.
Учень повинен знати:
 типи підвісних стель;
 елементи підвісних стель з закритим каркасом;
 вимоги до кріпильних елементів;
 правила розмічування стель;
 порядок монтажу каркасу підвісної стелі;
 види закріплення гіпсоволокнистих плит і гіпсокартонних плит до каркасів;
 особливості нежорсткого кріплення плит до каркасу;
 мінімальну ширину обпирання обшивки на елемент каркасу;
 прийоми кріплення ГВП до каркасу притискувальними профілями;
 послідовність кріплення ГКП до каркасу підвісної стелі
 різновиди самосвердлювальних шурупів;
 максимальні відстані між шурупами (цвяхами) під час кріплення ГКП до
каркасів стель;
 послідовність кріплення ГКП до каркасу підвісної стелі.
Учень повинен уміти:
 складати конструктивні схеми підвісних стель з закритим каркасом;
 виконувати ескіз розмічування стелі;
 визначати відстані між точками кріплення основних елементів, несучих
елементів та між несучими елементами;
 визначати елементи підвісних стель з закритим каркасом;
 складати порядок монтажу каркасу підвісної стелі.
 читати схеми кріплення плит до каркасу;
 складати схеми розміщення точок кріплення в стиках ГКП;
 визначати типи шурупів-саморізів у залежності від товщини шару ГКП і
матеріалу каркасу;
 вибирати довжини і діаметра цвяха в залежності від товщини типу ГКП;
 складати схеми розміщення ГКП (ГВП) при двошаровій обшивці каркасу
підшивної та підвісної стелі.
Тема 33. Технологія улаштування плоских підвісних стель з відкритим
каркасом
Елементи підвісних стель: основний Т-подібний профіль з перерізом 24х38 мм,
поперечний Т- подібний профіль з перерізом 24х32 мм, подовжений Т-подібний
профіль з перерізом 24х28 мм, підвіс з затиском і тяга, облямівковий кутників
профіль 22х22 мм, анкерні елементи, дюбеля.
Матеріали стельових плит, їх різновиди та основні властивості.
Правила безпеки праці під час роботи на висоті.
Правила обміру та розбивки осей приміщення, що визначають положення
взаємоперпендикулярних профілів каркаса. Винос відміток чистої стелі на стіни та
колони. Розмітка стелі від осей приміщення в обидва боки для виявлення розмірів
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крайніх до стінок плит, місць розташування освітлювачів, вентиляційних решіток та
іншого обладнання.
Порядок монтажу каркасу підвісної стелі.
Учень повинен знати:
 типи підвісних стель з відкритим каркасом;
 вимоги до кріпильних елементів;
 правила розмічування стель;
 елементи підвісних стель з відкритим металевим каркасом;
 правила розмічування стель з відкритим металевим каркасом;
 порядок монтажу каркасу підвісної стелі з відкритим металевим каркасом.
Учень повинен уміти:
 виконувати ескіз розмічування стелі;
 визначати відстані між точками кріплення основних елементів, несучих
елементів та між несучими елементами;
 визначати елементи підвісних стель з відкритим каркасом;
 складати порядок монтажу каркасу підвісної стелі;
 на кресленні виконувати розмітку стелі від осей приміщення в обидва боки
для виявлення розмірів крайніх до стінок плит, місць розташування
освітлювачів, вентиляційних решіток та іншого обладнання.
Тема 34. Кріплення навісного обладнання до гіпсокартонних обшивок.
Схема дії консольного навантаження на гіпсокартонну перегородку.
Легкі консольні навантаження. Значення граничних навантажень, які
сприймаються обшиванням при навішуванні на нього легких консольних вантажів.
Визначення максимально допустимих консольних навантажень на гіпсокартонну
обшивку завтовшки від 12,5 до 18 мм з двома точками його кріплення та при товщині
обшивання від 18 до 25 мм за допомогою спеціальних пластмасових та металевих
дюбелів. Максимальні навантаження на дюбель. Розпірні дюбелі. Послідовність
улаштування дюбельного кріплення до гіпсокартонного обшивання :
просвердлювання обшивки, стиснення розпірного дюбелю, засування дюбелю в
просвердлений отвір, заанкерування дюбелю.
Важкі консольні вантажі. Способи кріплення важких консольних вантажів.
Кріплення до стійок металевих чи дерев’яних каркасів. Кріплення до горизонтальних
елементів жорсткості (ригелям) каркаса. Кріплення до самостійних опорних
конструкцій (металевих рам, траверсам, панелям), вбудованим у порожнину
перегородки.
Кріпильні деталі та схеми підвішування зосереджених і рівнорозподілених
вантажів до гіпсокартонної підвісної стелі.
Учень повинен знати:
 схему дії консольного навантаження на гіпсокартонну перегородку;
 поняття про легкі консольні навантаження;
 максимально допустимі консольні навантаження на гіпсокартонну обшивку;
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 послідовність улаштування дюбельного кріплення до гіпсокартонного
обшивання;
 поняття про важкі консольні навантаження;
 способи кріплення важких консольних вантажів;
 техніку кріплення вантажів до стійок металевих чи дерев’яних каркасів.
Учень повинен уміти:
 виконати схеми дії консольного навантаження на гіпсокартонну
перегородку;
 розрізняти легкі і важкі консольні навантаження;
 складати схеми кріплення до горизонтальних та вертикальних елементів
жорсткості (ригелям) каркасу;
 визначати кріпильні деталі підвішування зосереджених і рівнорозподілених
вантажів до гіпсокартонної підвісної стелі.
Практичні роботи:
1. Виконати схему
перегородку.

дії

консольного

навантаження

на

гіпсокартонну

Тема 35. Особливості улаштування перегородок і обличкувань з
інженерними комунікаціями
Способи прокладання інженерних комунікацій у порожнинах гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) конструкцій.
Основні види санітарно-технічних розводок: пакети або регістри, санітарно –
технічні блоки.
Схема розміщення санітарно – технічних блоків у гіпсокартонній перегородці.
Прийоми облаштування отворів у стінках металевих стійкових профілів при
розташуванні в порожнинах гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) конструкцій гнучких
електричних проводів методом просікання.
Розподільні коробки, коробки для розеток та вимикачів. Техніка кріплення
розподільних коробок, коробок для розеток та вимикачів до обшивання за допомогою
відкидних металевих ланок.
Способи
кріплення
навісного
обладнання
до
гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) обшивань. Кріплення інженерних комунікацій до перегородки за
допомогою універсальної траверси.
Способи улаштування огороджень місць пропуску інженерних комунікацій
(облаштування комунікаційних шахт).
Прийоми обличкування місця розташування інженерних комунікацій уздовж
капітальної стіни і перегородки.
Конструктивні рішення обличкування місця розташування інженерних
комунікацій уздовж капітальної стіни.
Конструктивні рішення обличкування місця розташування інженерних
комунікацій уздовж перегородки
Прийоми обличкування комунікаційних шахт у несівної стіни і перегородки в
нишах.
Конструктивні рішення огородження комунікаційних шахт у несівної стіни.
Конструктивні рішення огородження комунікаційних шахт у перегородки.
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Улаштування санітарно-технічних перегородок і обличкувань з навісним
сантехобладнанням. Тримальні стояки у каркасі перегородки з траверсою для
кріплення важкого санітарно-технічного обладнання.
Основні системи тримальних стояків для кріплення важкого санітарнотехнічного обладнання.
Учень повинен знати:
 способи прокладання інженерних комунікацій у порожнинах гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) конструкцій;
 основні види санітарно-технічних розводок;
 способи кріплення навісного обладнання до гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) обшивань;
 прийоми обличкування місця розташування інженерних комунікацій;
 прийоми обличкування комунікаційних шахт;
 способи улаштування санітарно-технічних перегородок і обличкувань з
навісним сантехобладнанням.
Учень повинен уміти:
 розрізняти пакети, регістри, санітарно – технічні блоки;
 складати порядок кріплення навісного обладнання до гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) обшивань;
 складати схему розміщення санітарно – технічних блоків у гіпсокартонній
перегородці;
 визначати конструктивні рішення обличкування місця розташування
інженерних комунікацій;
 визначати основні системи тримальних стояків для кріплення важкого
санітарно-технічного обладнання.
Практичні роботи:
1. Виконати схему розміщення
гіпсокартонній перегородці.

санітарно

–

технічних

блоків

у

Тема 36. Технологія улаштування збірних підлог
Поняття збірних підлог. Види конструкцій збірних підлог. Переваги збірних
підлог. Матеріали для збірних підлог.
Збірні підлоги на перекритті (на грунті).
Поперечний розріз збірної підлоги на сухій засипці. Поперечний розріз збірної
підлоги на вирівняній стяжці. Поперечний розріз збірної підлоги з опаленням.
Порядок розкладання панелей з ГКП збірної підлоги. Стикування
гіпсокартонних плит підлоги.
Послідовність виконання робіт при улаштуванні збірних підлог.
Покриття збірних підлог.
Збірні підлоги по каркасу. Доцільність улаштування та переваги, конструктивні
особливості збірних підлог по каркасу.
Учень повинен знати:
 відомості про збірні підлоги;
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види конструкцій збірних підлог та матеріали для них;
переваги збірних підлог;
відомості про збірні підлоги на перекритті (на грунті);
порядок розкладання панелей з ГКП збірної підлоги;
послідовність виконання робіт;
конструкцію збірних підлог по каркасу.

Учень повинен уміти:
 користуватись навчальною та довідковою літературою;
 розрізняти види конструкцій збірних підлог та матеріали для них;
 читати схеми конструкцій збірних підлог;
 робити схему збірних підлог по каркасу;
 визначати доцільність улаштування та переваги, конструктивні особливості
збірних підлог по каркасу.
Тема 37. Технологія улаштування мансард
Призначення та переваги мансард. Вимоги до улаштування мансардних
приміщень у горищному просторі. Матеріали для улаштування мансард. Варіанти
розбудови горищного простору.
Гіпсокартонні комплектні системи улаштування мансард.
Гіпсокартонна комплектна система з обшивкою приміщення по дерев’яному
каркасу. Варіанти конструкцій гіпсокартонної комплектної обшивкою приміщення по
дерев’яному каркасу.
Схема кріплення брусків лати стелі і схилу безпосередньо до крокв. Схема
кріплення брусків лати стелі і схилу до крокв за допомогою прямих підвісів для
дерев’яних брусків. Схема для визначення відстані: між несучими брусками лати, між
точками кріплення лати до несучих крокв.
Гіпсокартонна комплектна система з обшивкою приміщення по металевому
каркасу. Варіанти конструкцій гіпсокартонної комплектної обшивкою приміщення по
металевому каркасу.
Схема кріплення стельових профілів (50 х 50 х 0,6) лати стелі, схилу і
напрямних профілів ( 50 х 40 х 0, 6) стінки (варіант А). Схема кріплення стельових
профілів (60 х 27 х 0,6) стелі, схилу і стельових профілів (60 х 27 х 0,6) і напрямних
профілів (28 х 27 х 0,6) стінки (варіант В).
Схема для визначення відстані між: несучими металевими профілями лати,
точками кріплення лати до несучих крокв.
Послідовність виконання робіт із улаштування гіпсокартонних систем мансард.
Учень повинен знати:
 призначення та переваги мансардних приміщень;
 матеріали для влаштування мансард;
 варіанти конструкцій гіпсокартонної комплектної системи з обшивкою
приміщення по дерев’яному каркасу;
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 схеми кріплення брусків лати стелі і схилу до крокв безпосередньо та за
допомогою прямих підвісів для дерев’яних брусків;
 варіанти конструкцій гіпсокартонної комплектної системи з обшивкою
приміщення по металевому каркасу;
 схеми кріплення стельових профілів;
 послідовність виконання робіт із улаштування гіпсокартонних систем
мансард.
Учень повинен уміти:
 розрізняти варіанти розбудови горищного простору;
 складати схеми кріплення брусків лати стелі і схилу до крокв безпосередньо
та за допомогою прямих підвісів для дерев’яних брусків;
 підбирати матеріали системи в залежності від матеріалу каркасу;
 складати послідовність виконання робіт із улаштування гіпсокартонних
систем мансард.
Тема 38. Технологія улаштування криволінійних поверхонь великого
радіусу
Переваги гіпсу перед іншими матеріалами, з яких виготовляють вироби для
створення криволінійних поверхонь інтер’єру.
Послідовність виготовлення шаблонів для гнуття гіпсокартонних виробів.
Вимоги до шаблонів.
Способи та технологія гнуття криволінійних елементів з ГКП великого радіусу.
Мінімальні радіуси гнуття ГКП завширшки 60 см.
Вимоги до виготовлення криволінійних гіпсокартонних елементів.
Способи та техніка гнуття металевих профілів для нескладних криволінійних
каркасів перегородок та обличкувань.
Технологія влаштування обличкувань нескладних криволінійних обрисів.
Учень повинен знати:
 переваги гіпсу перед іншими матеріалами, з яких виготовляють вироби для
створення криволінійних поверхонь інтер’єру;
 технологію виготовлення шаблонів для гнуття гіпсокартонних виробів;
 способи та технологія гнуття криволінійних елементів з ГКП великого
радіусу;
 вимоги до виготовлення криволінійних гіпсокартонних елементів;
 послідовність влаштування нескладних криволінійних обличкувань.
Учень повинен уміти:
 складати послідовність виготовлення шаблонів;
 визначати способи та техніку гнуття металевих профілів для нескладних
криволінійних каркасів перегородок та обличкувань;
 складати порядок влаштування обличкувань нескладних криволінійних
обрисів.
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Тема 39. Технологія відновлення гіпсокартонних констукцій
Види пошкоджень гіпсокартонної обшивки.
Технологія ремонту пошкоджень лицьового шару ГКП (ГВП): установлення
додаткових кріпильних елементів; видалення кріпильних елементів на пошкодженій
ділянці; видалення нещільно прилягаючих і пошкоджених ділянок плитного
матеріалу, включаючи і картонну оболонку, і гіпсовий сердечник; нанесення
шпаклівки; зачищення шпаклівки.
Технологія шпарування малих отворів у обшивках: вирізання трафаретів із
картону; прикладання трафарету до отвору і обведення його за контуром олівцем;
вирізання отвору в ГКП за намальованим контуром; вирізання латки з обрізка плити;
нанесення шпаклівки навкруги отвору, за контуром латки пробки; встановлення
латки врівень із поверхнею обшивки; розрівняння шпаклівки; шліфування
відновленої поверхні.
Вимоги до заміни кріпильних елементів.
Види та способи ремонту тріщин гіпсокартонних обшивок.
Технологія ремонту тріщин на стиках ГКП із застосуванням армувальної
стрічки, зашпаровування тріщин у стрічці, накладеної на стик, шпарування тріщин на
кутовій захисній накладці, шпарування виступів на стиках ГКП.
Вимоги безпеки до роботи з різальним інструментом.
Учень повинен знати:
 різновиди пошкоджень гіпсокартонної обшивки;
 технологію ремонту пошкоджень лицьового шару ГКП (ГВП);
 способи видалення кріпильних елементів на пошкодженій ділянці;
 способи видалення нещільно прилягаючих і пошкоджених ділянок плитного
матеріалу;
 технологію шпарування малих отворів у обшивках;
 технологію ремонту тріщин на стиках ГКП із застосуванням армувальної
стрічки.
Учень повинен уміти:
 визначати пошкодження гіпсокартонної обшивки;
 виявити дефекти і виправити їх;
 складати порядок ремонту пошкоджень лицьового шару ГКП (ГВП);
 складати порядок ремонту тріщин гіпсокартонних обшивок;
 перелічити вимоги безпеки щодо роботи з різальним інструментом.
Контрольна робота за 1 семестр
(підсумковий урок)
Підсумковий іспит за навчальний рік

Модуль 5.Технологія малярних і шпалерних робіт
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Тема 40. Естетика внутрішнього та зовнішнього опорядження будинків
Види основних архітектурних форм і стилів. Залежність архітектурних форм
від призначення будівель, необхідних матеріалів, природних і кліматичних умов.
Основні характерні форми і види архітектурного оформлення сучасних будівель.
Вимоги до опоряджувально-будівельних робіт у виконанні архітектурного
задуму оформлення фасадів і внутрішніх приміщень будівель.
Виконання вимог ДБН (БНІП) – основа естетики сучасного оздоблення фасадів
і внутрішніх приміщень будинків.
Вплив точності і якості виконання архітектурних задумів проектів та
естетичність опорядження будівель (дотримання розмірів архітектурних форм і
деталей, плоскості, вертикальності і горизонтальності поверхонь і архітектурних
елементів, точність виконання сферичних елементів будівель, прямолінійність
з’єднань плоских поверхонь, тощо).
Вплив кольорового опорядження фасадів і внутрішніх приміщень будівель на
втілення архітектурних задумів проектів.
Основи кольорознавства, фізична природа світла. Поняття про колір.
Поглинання і відбивання світла поверхнею. Закони зміни кольору предметів в
залежності від освітлення, складу і структури поверхні. Взаємодія світла з
речовиною.
Основні світлові характеристики: кольоровий тон і чистота кольору,
можливості їх виміру. Загальні понятті про способи визначення зміни кольору і
кольорових характеристик. Чутливість людського ока до світлового випромінювання
різних довжин хвиль.
Ахроматичні та хроматичні кольори. Закони змішування кольорів. Поняття про
сприйняття кольору, зміни кольору на різних факторах поверхні.
Практичні використання кольорознавства в опоряджувальних роботах. Підбір
кольору суміші в залежності від освітлення приміщень, орієнтації їх відносно сторін
світу і факторів будівельних поверхонь.
Підбір кольору і рисунку шпалерів і лицювальних матеріалів з урахуванням
призначення приміщення, його розмірів, ступеню освітлення, кольорового
оформлення суміжних приміщень.
Гармонійне поєднання кольорів при фарбуванні фасадів і внутрішніх
приміщень водяними і неводяними фарбувальними сумішами, застосування
кольорових лицювальних плиток, мозаїчних покриттів, мармурових облицювань.
Недопустимість наявності плям, полос, неоднорідності фарбування або
лицювання поверхонь, основні вимоги БНІП (ДБН).
Види і застосування посібників і пристосувань для практичного підбору
гармонійного поєднання кольорів при зовнішньому і внутрішньому опорядженні
будівель (“Колірна книжка ”, ”Комплект робочих кольорів”, “Кольорогармонізатор ”,
“Кольоропідбірна лінійка” та інші).
Лабораторно – практичні роботи.
1. Вправи у змішуванні фарб для отримання заданих тонів.
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2. Приготування гармонійно – кольорових фарбувань для оформлення
інтер’єрів з використанням колірної книжки і посібників “Комплект
робочих кольорів”.
3. Розробка ескізного рішення архітектурного оздоблення фасадів.
Учень повинен знати:
 Основи кольорознавства.
 Основні групи кольорів.
 Властивості кольорів і як їх практично застосувати.
 Матеріали для освітлення і затемнення фарбувальної суміші.
 Фізичну природу світла.
 Вплив кольору приміщення на продуктивність праці робітників.
 Значення пізнавального фарбування технологічного обладнання у цехах
промислових підприємств.
 Правила підбору кольорів, користуючись кольоровим кругом та книжкою
кольорів.
 Вплив кольору на ілюзорне уявлення про розміри приміщення.
Учень повинен уміти:
 Утворити кольоровий спектр.
 Пояснити колір предмета.
 На практиці застосувати кольоровий круг.
 Визначити контрасти кольорів, охарактеризувати відмінності між ними.
 Користуючись книжкою кольорів вибрати колір фарбувальної суміші,
залежно від освітленості, поверховості, конфігурації приміщення та
орієнтації його по сторонам світу.
Тема 41. Загальні відомості про малярні та шпалерні роботи
Призначення і класифікація малярних та альфрейно-декоративних робіт. Вимоги
до поверхонь під фарбування.
Напрями індустріалізації і механізації малярних робіт. Загальні відомості про
приготування водних фарбувальних сумішей.
Види основних робіт, способи і послідовність їх виконання.
Пристрої для виконання опоряджувальних робіт на висоті.
Види ручних інструментів для підготовки та фарбування поверхонь, їх будова та
технічна характеристика. Правила догляду за інструментами. Будова та правила
експлуатації крейдотерок, фарботерок, дозувальних пристроїв, змішувачів, вібросит,
та іншого обладнання.
Влаштування, принципи роботи і застосування ручних фарбопультів, перевірка
готовності їх до роботи.
Учень повинен знати:
 Категорії малярних фарбувань по якості виконання і в’яжучих, які входять
в фарбовий склад.
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 Вимоги ДБН до будинків, поверхонь та температурного режиму для
виконання малярних і опоряджувальних робіт.
 Способи використання малярних інструментів.
 Ручні та механічні інструменти.
Учень повинен уміти:
 Визначити температуру в приміщенні.
 Підготувати щітки, валики, інші інструменти до роботи.
 Визначити переваги централізованого приготування малярних сумішей.
 Користуватись засобами механізації для приготування малярних сумішей.
Тема 42. Підготовка та обробка поверхонь під фарбування.
Плівкоутворення у різних фарбувальних сумішах, вплив якості підготовки та
обробки поверхонь на якість фарбувальної плівки. Основні види, послідовність і
способи підготовки поверхонь під фарбування водяними і неводяними сумішами.
Обробка поверхонь. Нанесення грунтівочних і шпаклівочних сумішей на
поверхню вручну (щітками, валиками, шпателями). Розрівнювання шпаклівочної
суміші, нанесеної механізованим способом.
Влаштування ліпних виробів: карнизів, кутів, намісників, плінтусів, розеток.
Підготовка поверхонь і виробів.
Призначення і способи зачистки поверхонь шліфувальними терками,
шліфувальними машинками, пемзою, шліфувальною сіткою або наждачним папером.
Правила підготовки дерев’яних та металевих поверхонь під фарбуваннях та
лакуваннях. Підготовка поверхонь фасадів, матеріалів для їх опорядження.
Контроль якості підготовчих робіт під різні види фарбування.
Організація робочого місця, вимоги безпеки праці при підготовці поверхонь
під фарбування.
Підготовка ґрунтувальних і шпаклювальних сумішей.
Учень повинен знати:
 Вимоги ДБН до пристроїв для роботи на висоті для опоряджувальних робіт.
 Технологічну послідовність виконання робіт по підготовці та обробці
поверхонь.
 Способи нанесення ґрунтувальних і шпаклювальних сумішей.
Учень повинен уміти:
 Підготувати і правильно вибрати необхідний інструмент для підготовки та
обробки поверхонь.
 Кріпити косотонові вироби.
 Застосувати необхідні матеріали для ґрунтування та шпаклювання
поверхонь.
Тема 43. Фарбування поверхонь водними і неводними декоративними
сумішами.
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Види і властивості водних і не водних сумішей.
Інструменти і обладнання для приготування. Рецептура і способи приготування
водяних і не водяних фарбувальних сумішей для ручного і механізованого нанесення
на поверхню. Вимоги, які ставляться до них, класифікація. Поняття про матові і
глянцеві суміші.
Перевірка фарбувальних сумішей на текучість і відповідність заданому
кольору.
Характеристика ручних і механізованих способів нанесення фарбувальних
сумішей.
Технологічні процеси фарбування поверхонь водяними і неводяними сумішами
по штукатурці, гіпсокартону, дереву, металу, бетону.
Вимоги ДБН до якості пофарбованих поверхонь. Способи самоконтролю.
Основні дефекти не водяних і водяних фарбувань, способи їх попередження і
виправлення.
Організація робочого місця і безпека праці при фарбуванні поверхонь водяними
і неводяними сумішами.
Учень повинен знати:
 Як поділяють фарбувальні суміші за насиченістю кольорового тону і від
чого залежить насиченість.
 Способи приготування водяних і неводяних фарбувальних сумішей.
 Способи нанесення водяних сумішей на поверхню.
 Види олійних фарбувальних сумішей.
 Прийоми фарбування дерев’яних поверхонь.
 Прийоми фарбування поверхонь щітками, валиками, вудочкою, пістолетомфарборозпилювачем.
 Вимоги до поверхонь, пофарбованих водяними і неводяними сумішами.
 Як підрахувати фактично пофарбовану поверхню.
 Правила техніки безпеки при фарбуванні.
Учень повинен уміти:
 Визначити насиченість кольорового тону.
 Визначити колір, заклеюванність і текучість водної фарбувальної суміші.
 Приготувати водні і неводні фарбувальні суміші.
 Підготувати і пофарбувати поверхню.
 Виявити дефекти і виправити їх.
 Підрахувати фактично пофарбовану площу приміщення або окремих
архітектурних елементів: вікон, дверей, грат на сходовій огорожі,
водогінних труб, підлоги.
 Організувати робоче місце так, щоб уникнути порушень правил техніки
безпеки і домогтись високої продуктивності праці.
Лабораторно – практична робота
Розробка технологічних карт для виконання робіт по підготовці, обробці і
їх фарбування водяними і неводяними сумішами.
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Визначення кількості матеріалів для фарбування стін декількох квартир і
часу виконання робіт.
Учень повинен знати:
 Етапи фарбування і технологічну послідовність операцій при
фарбуванні поверхонь водяними і неводяними сумішами.
 Вимоги якості до пофарбованих поверхонь.
 Інструменти та матеріали для підготовки і обробки поверхонь під
фарбування.
 Правила техніки безпеки при роботі з фарбами.
Учень повинен уміти:
 Скласти схему технологічної карти.
 Виконати підрахунки затрат праці.
 Розробити технологічну послідовність виконання робіт і операцій.
 Визначити якість виконаної роботи.
Тема 44. Фарбування поверхонь фасадів традиційними фарбувальними
сумішами.
Фарбування фасадів. Види і призначення фарбування фасадів. Роль кольорової
гами в оздобленні фасадів сучасних будівель.
Готовність фасадів до виконання малярних робіт і вимог до поверхонь, що
підлягають фарбуванню.
Влаштування інвентарних риштувань і колисок.
Поняття про фронт робіт і захватки. Види, послідовність і способи виконання
робіт по фарбуванню фасадів вапняними, цементними, силікатними, олійними,
полімер цементними, кремнійорганічними сумішами.
Залежність підготовки поверхонь фасадів від фарбувальних сумішей, які
застосовуються при фарбуванні. Характерні дефекти пофарбованої поверхні фасадів,
їх причини, способи попередження і усунення.
Вимоги ДБН до організацій робіт, якості фарбування, безпеки праці. Вимоги
Держтехнагляду при роботі на висоті, користування риштуваннями і колисками.
Організація робочого місця і безпеки праці при фарбуванні фасадів.
Лабораторно – практична робота:
Тема: Складання технологічних карт на фарбування фасадів традиційними
фарбувальними сумішами.
Учень повинен знати:
 Правила організації робочого місця на фасаді.
 Правила розбивки поверхонь на захватки.
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 Технологічну послідовність виконання робіт по підготовці та обробці
поверхонь фасадів під фарбування.
 Вибрати необхідні інструменти, механізми, пристрої, матеріали для
фарбування фасадів.
 Пристрої для виконання опоряджувальних робіт на висоті, правила безпеки
праці при роботі на висоті.
Учень повинен уміти:
 Скласти схему технологічної карти.
 Виконати підрахунки витрати матеріалів, об’єму, часу і заробітної плати на
фарбування фасадів.
 Скласти переліки робіт по підготовці та обробці поверхонь фасадів у
технологічній послідовності.
 Виконати обмір виконаної роботи за допомогою контрольно –
вимірювальних пристосувань.
Тема 45. Технологія влаштування декоративних покриттів фасадів і
внутрішніх поверхонь.
Підготовчі роботи. Визначення стану та підготовка будівельного об’єкта до
декоративного опорядження фасаду. Підготовка поверхонь фасадів до декоративного
опорядження. Загальні положення.
Інструменти та інвентар для малярно – декоративного опорядження. Пристрої
для виконання опорядження фасадів на висоті.
Матеріали для підготовки поверхонь фасадів під опорядження. Матеріали для
опорядження фасадів декоративними сумішами.
Технологія влаштування декоративних покритів. Опорядження фасадів
силікатними, силіконовими фарбами та акриловими фарбами ластун, контроль
якості робіт.
Лабораторно – практична робота:
1.Визначення кількості матеріалів, необхідних для фарбування акриловими,
силікатними та сіліконовими фарбами.
2. Складання технологічних карт на опорядження поверхонь декоративними
покриттями.
Учень повинен знати:
 Види матеріалів для грунтівки для підготовки основ під декоративні
малярні покриття.
 Вимоги, які ставляться до сумішей для ремонту і шпаклювання поверхонь.
 Компоненти, що входять до складу силіцій – органічних фарб.
 Правила організації робіт на фасаді.
 Види інструментів для очищення поверхні від старих покриттів, розчину,
іржі тощо.
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Учень повинен уміти:
 Скласти схему технологічної карти.
 Зробити розрахунки затрат праці.
 Скласти переліки робіт в технологічній послідовності із застосуванням
інструментів, матеріалів для виконання операцій.
 Виконати обмір опоряджувальної поверхні, визначити якість поверхні.
Тема 46. Фарбування поверхонь механізованим способом
Значення механізації малярних робіт. Роль централізованого приготування
грунтівочних, шпаклівочних і фарбувальних сумішів. Вплив тиску, в’язкості
фарбувальних сумішів на вибір оптимальної віддалі форсунки від поверхні, що
фарбується. Способи регулювання ручних фарборозпилювачів і нанесення фарбових
сумішей.
Будова і застосування електрофарбопультів, фарбувальних агрегатів,
установок гідродинамічної дії, компресорів, фабронагнітальних бачків, пістолетів –
фарборозпилювачів.
Ознайомлення з малярною станцією, основними агрегатами і пристроями,
технічною характеристикою і виробничими можливостями; агрегатами високого
тиску для безповітряного методу фарбування поверхонь стін і стель. Організація
робочого місця і безпека праці при виконанні малярних робіт механізованим
способом.
Учень повинен знати:
 Потрібне обладнання для організації приоб’єктної фарбозаготівельної
майстерні.
 Шляхи підвищення продуктивності праці і зниження трудоємкості
виконання робіт.
 Будову, принцип дії та застосування засобів механізації для малярних
робіт.
 Правила техніки безпеки при роботі із засобами механізації.
Учень повинен уміти:
 Використовувати технічні знання на практиці.
 Організувати роботу так, щоб досягти якнакращої продуктивності праці.
 Скласти план – схему організації праці на об’єкті.

Тема 47. Оздоблення пофарбованих поверхонь візерунчастими рисунками.
Призначення та види найпростіших малярних оздоблень пофарбованих
поверхонь. Вибір виду оздоблення в залежності від призначення, висоти і освітлення
поверхонь.
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Розмічання поверхонь для декоративного оздоблення і їх фарбування.
Розмічання стель і їх опорядження. Розмічання стін і їх опорядження. Розмічання
панелей на сходових клітках. Правила розмітки, необхідні інструменти і пристрої.
Фільонки, їх види і призначення. Характеристика способів виконання простих
фільонок, інструменти для витягування.
Оздоблення поверхні за трафаретами. Розмітки поверхонь для їх нанесення.
Види трафаретів і їх виготовлення. Набивання рисунків за трафаретами. Виконання
написів за допомогою трафаретів. Підбір фарбувальної суміші по кольору і в’язкості
для виконання рисунку за трафаретами, способи його набивки.
Поняття про аерографію. Види композицій аерографічного розпису, область їх
застосування.
Оздоблення поверхні рельєфними валиками. Підбір кольору суміші, який
гармонійно поєднується з кольором фону. Техніка оздоблення поверхні валиками.
Оздоблення поверхні набризком, тертям (шумрування).
Поняття про фактурне оздоблення поверхонь. Суміші для фактурного
оздоблення. Способи нанесення і
оздоблення фактурного шару. Фактурне
(мастикове) оздоблення поверхонь. Оздоблення пісковими присипками. Оздоблення
поверхні під оксамит. Оздоблення рельєфних поверхонь левкасом. Штукатурка
сграфіто.
Оздоблення поверхні під декоративні породи деревини, каменю, під шовк.
Поняття про бронзування, металізацію, позолотні роботи, матування і розпис на склі.
Контроль якості малярних оздоблень.
Організація робочого місця і вимоги безпеки праці при виконанні робіт по
оздобленню поверхонь. Організація робочого місця і безпеки праці при виконанні
найпростіших малярних оздоблень.
Лабораторно – практична робота:
Виготовлення трафаретів
Учень повинен знати:
 Способи збільшення рисунку для трафарету.
 Матеріали для виготовлення трафарету.
 Види трафаретів.
 Пристрої для збільшення рисунків, інструменти для виготовлення
трафаретів.
 Способи збереження трафаретів.
 Правила безпеки праці при виготовленні трафаретів.
Учень повинен уміти:
 Виготовляти прямі та зворотні трафарети.
 Перезнімати рисунок за допомогою копіювального паперу.
 Збільшувати рисунок по клітинках, пантографом або за допомогою
епідіаскопа.
 Контролювати якість виготовлення трафарета.
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Тема 48. Технологія шпалерних робіт.
Призначення і способи обклеювання поверхонь. Технологічні процеси
обклеювання поверхонь шпалерами в залежності від видів і характеристик шпалерів.
Призначення і послідовність операцій при обклеюванні стін і стель
шпалерами.
Склад і способи приготування клеїв і клеючих складів. Необхідність і способи
проклеювання поверхонь і обклеювання їх макулатурою.
Підготовка шпалерів обрізання кромок шпалерів вручну і на шпалерорізальній машині. Крій шпалерів на робочому місці і в спеціалізованих майстернях.
Вимоги до поверхонь, які обклеюватимуть шпалерами. Інструменти для
шпалерних робіт.
Підготовка поверхонь під обклеювання шпалерами і опоряджувальними
плівками. Підготовка поверхонь обклеюванні листовими матеріалами заводського
виготовлення.
Обклеювання поверхонь шпалерами. Передові методи праці новаторів
виробництва, інструменти, пристосування, які застосовуються при шпалерних
роботах.
Вимоги ДБН до якості обклеєних поверхонь. Способи контролю якості
шпалерних робіт. Організація робочого місця і безпеки праці при обклеюванні
поверхонь шпалерами.
Лабораторно – практична робота:
1. Розробка переліку і послідовності виконання робіт при підготовці і
обклеюванні поверхонь шпалерами.
2. Розрахунок необхідності в шпалерах при обклеюванні квартири.
Учень повинен знати:
 Вимоги до поверхонь для обклеювання шпалерами.
 Види інструментів для шпалерних робіт, їх призначення.
 Технологію підготовки поверхонь під обклеювання шпалерами.
 Правила обрізання кромок в шпалерах.
 Способи обклеювання поверхонь вініловими шпалерами.
 Техніку виконання мокрих шпалерів.
 Види дефектів шпалерних робіт.
Учень повинен уміти:
 Обрізати кромки шпалерів вручну і на шпалерорізальній машині.
 Підготовляти поверхню під обклеювання.
 Виконувати розрахунки кількості шпалерів, клеючих матеріалів для
обклеювання поверхонь.
 Здійснювати контроль якості шпалерних робіт.
Тема 49. Реставрація приміщень та фасадів будинків.
Відомості про руйнування та реставрацію будинків. Основні чинники
пошкоджень та руйнувань будинків. Основні чинники зволоження фасаду.
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Матеріали для реставрації фасадів.
Організація реставраційних робіт. Підготовка об’єкта до реставрації. Підготовка
основ і поверхонь фасаду до реставрації.
Технологія виконання реставраційних робіт за системою Серезит. Загальні
положення. Улаштування ізоляційної горизонтальної перепони. Улаштування
адгезійного шару. Нанесення реставраційних штукатурок. Нанесення вирівнювальної
штукатурки. Нанесення декоративного шару. Конструктивно-технологічні вирішення
реставрації.
Вимоги ДБН до якості реставраційних робіт. Вимоги правил техніки безпеки
при виконанні реставраційних робіт.
Учень повинен знати:
 Основні чинники пошкодження та руйнування будівель.
 Джерела зволоження будинків.
 Основні причини зволоження фасадів будинків.
 Основні властивості розчинів із добавкою «Церезит С0 84», «Церезит CR
63».
 Призначення в реставраційних системах матеріалів «Церезит СС 81» і
«Церезит СС 83».
 Які роботи треба виконати на об’єкті, щоб він вважався готовим до
реставрації.
 На основі яких даних складуть план виконання робіт.
 Матеріали для реставраційних робіт.
 Правила безпеки праці при реставраційних роботах.
Учень повинен уміти:
 Розробити схему конструктивно-технологічного вирішення реставрації
вузла фасаду із зовнішньою гідроізоляцією та влаштованою з середини
горизонтальною перепоною.
 Скласти схему технологічного процесу реставраційних робіт на фасаді.
 Здійснювати контроль якості реставраційних робіт.
Контрольна робота за 1 семестр
(підсумковий урок)
Підсумковий іспит за навчальний рік
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Модуль 6. Технологія облицювально-плиткових робіт
Тема 50. Матеріали для плиткового облицювання та вимоги до них
Види плиток, які застосовуються для облицювання вертикальних поверхонь
усередині приміщення і на фасаді.
Плитки для опорядження басейнів. Плитки для підлог. Кам’яні плитки із
природних матеріалів. Штучні вироби для облицювання. Агломерований мармур.
Керамічний граніт.
Способи сортування плиток по матеріалах, розмірах, кольору і малюнку;
розмітки плиток; свердління дірок; перерубки і підточування кромок.
Інструменти і пристосування, необхідні для підготовки та обробки плиток, їх
будова, застосування і догляд за ними.
Матеріали для кріплення плиток. Матеріали для заповнення швів.
Учень повинен знати:
 Види клейових сумішей для кріплення плиток;
 Склад та співвідношення компонентів композицій Ceresit CU23;
 Суміші для заповнення швів між плитками;
 Вимоги якості до плиток та матеріалів для їх кріплення.
Учень повинен уміти:
 Відсортовувати плитку;
 Застосовувати пристосування для сортування плиток, визначати їх якість;
 Користуватись інструментами для підготовки плиток та обробки плиток;
 Підібрати необхідні види суміші для кріплення плиток.
Тема 51. Конструктивно-технологічні вирішення облицювань
Конструктивно-технологічні
вирішення
облицювань
поверхонь,
що
експлуатуються за вологих умов. Технологічне вирішення облицювань І класу.
Технологічне вирішення облицювань приміщення ІІ класу. Технологічне вирішення
облицювань приміщення ІІІ класу. Технологічне вирішення облицювань приміщень
ІV класу.
Конструктивно-технологічні вирішення облицювань мінеральних поверхонь.
Мурування з піщаного вапняку, пінобетону, цегли. Штукатурні поверхні на вапнянопіщаній, вапняно-цегляній та цементній основі. Бетон (понад 3 та понад 6 місяців
після укладання). Цементні стяжки з підігрівом і без.
Конструктивно-технологічні вирішення облицювань поверхонь на гіпсовій
основі. Ангідритові стяжки з підігрівом і без. Листи сухої штукатурки, гіпсові вироби
штукатурки.
Конструктивно-технологічні вирішення облицювань поверхонь на інших
основах. Метал (алюміній і сталь). Старі керамічні покриття. Стяжки з асфальтної
мастики, стяжки з рештками клею. Поверхні з деревини та виробів з неї (ДСП та
інші). Будівельні армоцементні плити і плити з високоміцного спіненого матеріалу.
Технологічне вирішення облицювань на основах (підлогах) з електричним підігрівом.
Технологічне вирішення облицювання по звукоізоляційних плитах.
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Конструктивно-технологічні вирішення облицювань з інших матеріалів.
Облицювання поверхонь мармуром із каліброваних плит методом тонкого шару.
Облицювання поверхонь теракотою.
Конструктивно-технологічні вирішення облицювань спеціального призначення.
Облицювання балконів і патію. Облицювання критичних поверхонь. Облицювання
резервуарів для питної води. Облицювання плавальних басейнів.
Учень повинен знати:
 Види основних робіт при облицюванні поверхонь будівельних
конструкцій матеріалами Ceresit;
 Види клейових сумішей для кріплення плиток;
 Технологію приготування сумішей для підлог із підвищеною щільністю
великими плитами;
 Основний принцип виконання якісного облицювання конструкцій, що
зазнають впливу вологи.
Учень повинен уміти:
 Скласти переліки робіт при конструктивно-технологічному вирішенні
облицювань різних поверхонь;
 Вибрати необхідні матеріали, інструменти для роботи;
 Виконати розрахунки витрат матеріалів.
Тема 52. Організація виконання робіт
Підготовка будівельного об’єкта. Огляд і обстеження будівельного об’єкта.
Складання ПВР (проекту виконання робіт). Засоби вимощення. Матеріали, вироби,
інструменти та пристосування, необхідні для виконання робіт.
Підготовка
поверхонь
будівельних
конструкцій
до
облицювання.
Характеристика поверхонь, що підлягають облицюванню плитками. Послідовність
виконання робіт при підготовці поверхонь. Способи підготовки цегляних, бетонних,
дерев’яних, гіпсолистових плит. Способи влаштування підготовчого шару для
облицювання поверхонь на розчині, штукатурення поверхонь для облицювання
плитками на основі клейких сумішей.
Машини, механізми, інструменти, інвентар та пристосування для плиткових
робіт.
Підготовка матеріалів до облицювання. Підготовка плиток. Способи
розбирання і сортування плиток; свердління дірок; перерубка і підточування кромок.
Приготування розчинів і розчинних клейових сумішей. Види розчинів і
клейких сумішей. Склади розчинів, розчинних клейких сумішей і мастик. Способи
дозування матеріалів, перемішування, упаковки і маркування сухих розчинних
клейких сумішей, необхідне обладнання, інструменти і пристосування. Контроль
якості приготування сухих розчинних клейких сумішей і розчинних сумішей.
Організація робочого місця і вимоги безпеки праці при приготуванні розчинів,
клеючих сумішей і мастик.
Учень повинен знати:
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 Правила організації робочого місця і безпечні умови праці при
приготуванні розчинів, клейких сумішей, мастик;
 Технологію приготування розчинних клейових сумішей, їх технологічні
параметри;
 Технологію приготування розчинів для облицювання плитками або
вирівнювання основи;
 Техніку приготування мастик для приклеювання плиток до різних основ;
 Вимоги щодо якості приготування розчинів, розчинових клейових
сумішей.
Учень повинен уміти:
 Визначити технологічні параметри приготування клейових розчинних
сумішей;
 Організовувати робоче місце згідно вимог правил техніки безпеки;
 Користуватись
необхідними
пристроями,
інструментами
при
переміщуванні клейових розчинних сумішей;
 Здійснювати контроль якості при приготуванні сумішей.
Тема 53. Технологія улаштування плиткового облицювання вертикальних
поверхонь усередині приміщень
Способи перевірки готовності поверхонь до облицювання.
Допустимі відхилення підготовлених поверхонь від вертикалі.
Основні архітектурні елементи облицювань. Найпростіші способи установки
плиток і регулювання розмірів швів. Техніка облицювання поверхонь всередині
приміщення з визначеною і невизначеною висотою облицювання плитками.
Способи укладання плитки на поверхню: стін, колон, пілястр, косяків, ніш.
Заповнення та оброблення швів.
Контроль якості облицювання поверхонь плитками. Організація робочого
місця і безпека праці при облицюванні поверхонь плитками.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Складання технологічних карт на облицювання стін, косяків, пілястр, колон
(по варіантах);
2. Розрахунок необхідної кількості розчинів, клейких розчинних сумішей,
керамічних плиток, плінтусних і карнизних для облицювання санітарних
кабін.
Учень повинен знати:
 Організацію праці і робочого місця;
 Технологічну послідовність операцій по підготовці поверхонь, матеріалів
для облицювання;
 Техніку укладання плиток, необхідні інструменти для роботи;
 Вимоги якості до облицювань.
181

Учень повинен уміти:
 Скласти схему технологічної карти;
 Розробити переліки робіт і операцій;
 Виконати розрахунки затрат праці, витрати матеріалів для кріплення
плиток;
 Виконати обмір виконаної роботи;
 Зробити висновки.
Тема 54. Улаштування плиткового облицювання фасадів
Загальні положення про облицювання фасадів.
Види матеріалів для утеплення фасадів.
Загальні положення про скріплену теплоізоляцію фасадів. Конструктивнотехнологічні вирішення скріпленої теплоізоляції.
Організація і технологія виконання робіт. Облицювання фасаду плитами з
природного і штучного каменю (бетону).
Приготування розчинової суміші. Конструктивно-технологічне вирішення
облицювання фасадів керамічною плиткою. Техніка облицювання. Контроль якості
робіт. Правила техніки безпеки при облицюванні фасадів.
Учень повинен знати:
 Правила організації будівельного майданчика з урахуванням правил
техніки безпеки при облицюванні фасадів;
 Способи облицювання фасаду плитами з природного і штучного каменю;
 Технологічний процес підготовки поверхні під облицювання і способи
облицювання керамічною плиткою;
 Параметри, методи та засоби контролю якості робіт;
 Вимоги, яким повинно відповідати готове облицювання.

Учень повинен уміти:
 Згідно безпечних умов праці організовувати будівельний майданчик;
 Якісно підготувати поверхню, приготувати розчинові суміші;
 Виконати підрахунок кількості плиток і клейкої розчинної суміші;
 Визначити температуру, умови зберігання матеріалів, виробів та
елементів, встановлені нормативними документами;
 Здійснювати контроль якості готового облицювання.
Тема 55. Тепло – та гідроізоляційні роботи при облицювально-плиткових
роботах
Матеріали для скріпленої теплоізоляції будівельних конструкцій та вимоги до
них.
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Теплоізоляційні мінераловатні матеріали ISOVER. Загальні положення.
Теплоізоляційні матеріали з базальтового матеріалу (кам’яна вата ). Теплоізоляційні
матеріали зі скловолокна.
Легкі ізоляційні матеріали ISOVER. ISOVER KL35, ISOVER KT40 – TWIN.
Легкі ущілювальні матеріали ISOVER. Вітрозахисні теплоізоляційні матеріали
ISOVER. Матеріали ISOVER, стійкі до навантаження (жорсткі). Допоміжні матеріали
ISOVER. Матеріали з екструдованого пінополістиролу STYROFOAM.
Влаштування будівельної теплоізоляції ISOVER. Загальні положення.
Теплоізоляція фасадів, перегородок, перекриттів, плоских та похилих дахів.
Теплоізоляція підлог, улаштованих по ґрунту.
Відомості про гідроізоляцію. Види і класифікація гідроізоляції. Вибір типу
гідроізоляції. Матеріали для влаштування гідроізоляції, їх призначення
та
властивості. Технологія виконання гідроізоляційних робіт в приміщеннях, на
балконах, терасах.
Учень повинен знати:
 Переваги скловатної ізоляційної продукції ISOVER;
 Область застосування теплоізоляційних матеріалів ISOVER;
 Техніку улаштування системи зовнішньої теплоізоляції з облицюванням
на виступах;
 Ознаки, за якими поділяють сучасну гідроізоляцію:
 Вимоги ДБН до гідроізоляційних матеріалів;
 Властивості Ceresit CL50;
 Технологічну послідовність виконання тепло- і гідроізоляції.

Учень повинен уміти:
 Визначити якість тепло- і гідроізоляційних матеріалів;
 Вибрати тип гідроізоляції;
 Вибрати матеріали для теплоізоляції різних конструкцій;
 Виконати підрахунок витрати матеріалів для тепло- і гідроізоляції;
 Організувати робоче місце згідно техніки безпеки;
Тема 56. Улаштування плиткового облицювання підлоги
Конструктивні елементи підлог та вимоги до них. Загальні відомості про
підлоги. Покриття підлог. Прошарки підлог. Стяжки підлог. Основа підлог
(підстилаючий шар). Гідроізоляційний шар. Звукоізоляційний шар.
Конструктивно-технологічні виконання підлог житлових, громадських,
адміністративних та промислових будівель.
Технологія влаштування елементів підлоги: підстильного шару, стяжок підлог,
прошарів із самовирівнювальних сумішей; покриттів із розчинових сумішей і
полімерних композицій.
Способи винесення відміток підлоги від заданого репера рівнем: будівельним і
водяним. Поняття про нівелір, прийоми роботи, винесення відміток “чистої” підлоги.
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Правила винесення і фіксації нахилів підлоги. Особливості облицювання
прямокутної підлоги із квадратних, шести – і восьмигранних плиток при одно – і
багатоколірному рисунку підлоги при прямому та діагональному вкладанню плиток.
Правила улаштування підлоги з нахилом. Вимоги до ширини швів між
плитками. Способи зароблення швів плиткової підлоги. Види плиток, розчинів і
мастик. Способи улаштування плиток і обробка швів. Особливі вимоги безпеки праці
при роботі з кислотами та іншими хімічними препаратами. Влаштування з’єднань
плиткового покриття до стін, труб сміттєпроводу, дверних коробок та інших
елементів будинку.
Технологія улаштування підлоги картами килимової мозаїки. Улаштування
підлоги бетонно-мозаїчними плитами.
Види цементних плит, які застосовуються для улаштування підлоги в
підсобних і складських приміщеннях.
Види, послідовність і способи улаштування підлоги цементними плитами,
необхідні інструменти і пристосування. Способи перевірки якості робіт.
Техніка облицювання східців керамічною плиткою. Облицювання терас і
балконів.
Організація праці і робочого місця при улаштуванні підлог із різних плиток і
плит. Вимоги безпеки праці при виконанні робіт.
Лабораторно-практичні роботи:
3. Складання технологічних карт на улаштування підлоги та розробки ескізів
облицювань.
Учень повинен знати:
 Правила роботи з нівеліром, будівельним або водяним рівнем при
винесенні відміток підлоги;
 Способи улаштування підлоги в приміщенні до 4 м2 і більше 4 м2;
 Способи регулювання і зароблення швів між плитками;
 Вимоги ДБН до якості виконаного обслуговування.
Учень повинен уміти:
 Виносити рівень “чистої” підлоги в приміщенні або перенести його з
сусіднього приміщення;
 Скласти переліки робіт по улаштуванню підлоги із плиток, вибрати
потрібні для роботи інструменти, матеріали;
 Виконати ескіз багатоколірного рисунку підлоги;
 Розраховувати кількість плиток і інших матеріалів для облицювання
підлоги плитками.
Тема 57. Опорядження підлоги лінолеумом і синтетичними матеріалами.
Загальне положення. Інструменти і пристрої для опорядження підлоги
лінолеумом і синтетичними матеріалами. Підготовка основ під опорядження
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лінолеумом із синтетичними плитками. Загальні положення. Підготовка бетонних
основ, необхідні матеріали. Підготовка дерев’яних основ.
Опорядження підлоги лінолеумом. Приклеювання полівінілхлоридного
лінолеуму. Види і способи приготування мастик. Приклеювання гумового лінолеуму.
Способи підготовки основи і мастики. Методи виконання робіт. Зварювання
лінолеуму. Установка для зварювання, інструмент СО-56 та випромінювачі
інфрачервоних променів “Пілад – 220” та “Пілад – 28”. Вимоги якості і безпеки праці
при опорядженні підлоги лінолеумом.
Опорядження підлоги синтетичними плитками. Загальні поняття. Підготовка
основи. Опорядження підлоги паралельними та діагональними рядами з фризом.
Вимоги до поверхонь, опоряджених синтетичними матеріалами. Дефекти
покриття підлог із штучних матеріалів, способи їх виправлення.
Лабораторно-практичні роботи:
Розробка технологічних карт на
синтетичними плитками.

опорядження

підлоги

лінолеумом

і

Учень повинен знати:
 Техніку підготовки основи під приклеювання лінолеуму або синтетичних
плиток;
 Способи зварювання лінолеуму;
 Способи укладання синтетичних плиток методом “на себе”;
 Вимоги до підлог, опоряджених штучними синтетичними матеріалами;
 Види дефектів плиткових робіт і покриття із синтетичних плиток;
 Вимоги безпеки праці при опорядженні підлог лінолеумом і
синтетичними плитками.
Учень повинен уміти:
 Скласти схему технологічної карти;
 Розробити перелік операцій в технологічній послідовності;
 Підібрати інструменти і матеріали для роботи;
 Обчислити площу, витрату матеріалів, затрати праці на виконану роботу.
Тема 58. Влаштування монолітних мастикових підлог
Загальні відомості про мастикові підлоги. Машини для механізованого
виконання мастикових підлог. Влаштування монолітних мастикових підлог. Вимоги
до мастикових підлог і їх остаточне опорядження. Дефекти покриття мастикових
підлог. Поновлення наливних безшовних покриттів підлоги.
Учень повинен знати:
 Вимоги, які висуваються до основ під мастикові підлоги;
 Принципи механізованого розпилювання при опоряджувальних роботах;
 Принципи механізованого розпилювання опоряджувальних сумішей;
 Будову і принципи дії установки СО-21А, фарборозпилювача СО-123А та
шпаклювального агрегата СО-150.
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Учень повинен уміти:
 Підготувати основу згідно вимог ДБН;
 Виконати двошарове мастичне покриття сумішами;
 Виявити і виправити дефекти мастикових підлог.
Тема 59. Технологія виконання мозаїчних робіт
Загальні відомості про мозаїчні роботи. Інструменти і пристрої для виконання
мозаїчних робіт. Машини і механізми для мозаїчних робіт. Технологія приготування
розчинів і декоративних мозаїчних сумішей.
Підготовка основ під мозаїчне покриття. Влаштування однокольорових
мозаїчних підлог. Влаштування багатокольорових мозаїчних підлог і їх остаточне
опорядження.
Виготовлення штучних мозаїчних виробів. Дефекти мозаїчного покриття та
способи їх усунення. Поновлення зруйнованих участків мозаїчного покриття підлоги.
Контроль якості виконання мозаїчних робіт.
Організація робочих місць, необхідні інструменти, пристосування і обладнання.
Вимоги безпеки праці при виконанні мозаїчних робіт.

Модуль 7. Ліпні і реставраційні роботи
Тема 60. Технологія виконання ліпних робіт
Загальні відомості про ліпні роботи. Вимоги до поверхонь та ліпних деталей.
Інструменти і пристрої для ліпних робіт.
Техніка виготовлення моделей, шаблони для виконання витягнутих
архітектурних деталей. Виготовлення форм, їх види та матеріали для їх виготовлення.
Формування ліпних деталей. Формування деталей з гіпсу. Формування деталей
з цементу. Обробка деталей.
Встановлення готових ліпних деталей. Техніка встановлення і закріплення на
гіпсовому розчині, цвяхах, гвинтах або розчині і “клячах”.
Вимоги якості до встановлення ліпних деталей. Безпека праці при опорядженні
поверхонь фасадів і приміщень ліпними деталями.
Учень повинен знати:
 Вимоги при встановленні готових архітектурних деталей, при ліпних
опорядженнях;
 Послідовність виконання ліпних робіт;
 Види та властивості матеріалів для виготовлення ліпних виробів,
моделей;
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 Техніку формування гіпсових і цементних деталей;
 Техніку закріплення легких і більш важких архітектурних деталей.
Учень повинен уміти:
 Виготовити модель із гіпсу, дерева, пластиліну;
 Виготовити форму з гіпсу, формопласту;
 Виконувати розмітку для улаштування архітектурних деталей;
 Закріплювати легкі і більш важкі архітектурні деталі.
Тема 61. Ремонтні і реставраційні облицювально-плиткові та ліпні роботи.
Відомості про руйнування та реставрацію будинків. Чинники руйнування
внутрішніх і зовнішніх поверхонь будівель.
Матеріали для реставраційних робіт. Підготовка об’єкту до реставрації.
Підготовка основ і поверхонь фасаду до реставрації.
Технологія виконання реставраційних робіт за системою Ceresit.
Ремонт облицьованих поверхонь.
Види дефектів облицьованих поверхонь і плиткових підлог. Виявлення дефектів і
визначення об’єктів ремонтних робіт. Види і послідовність виконання робіт при
ремонті облицьованих поверхонь. Способи заміни відбракованих плиток. Організація
робочого місця і необхідні інструменти при ремонті облицювальних поверхонь.
Учень повинен знати:
 Техніку відтворення пошкоджених витягнутих архітектурних деталей.
 Правила виявлення пошкоджених місць плиткового покриття.
 Техніку ремонту пошкоджених місць плиткового облицювання
вертикальних поверхонь та плиткових підлог.
 Безпечні умови праці при ремонтно-реставраційних роботах.
Учень повинен уміти:
 Відновити пошкоджені витягнуті архітектурні деталі.
 Виявити пошкоджені місця плиткового покриття.
 Виконати ремонт плиткового облицювання.
Тема 62. Опоряджувальні роботи в зимових умовах
Характеристика кліматичних умов, які впливають на організацію, якість і
способи виконання опоряджувальних робіт.
Вплив низьких температур на якість робіт і способи приготування розчинів,
клейких розчинних сумішей.
Підготовка будівель до виконання опоряджувальних робіт взимку.
Повітрянагрівальні установки та інші засоби для штучного обігрівання і сушіння
поверхонь. Технологія виконання штукатурних робіт. Вплив високих температур і
пониженої вологості для штукатурних робіт. Міри захисту штукатурних розчинів і
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поштукатурених поверхонь від передчасного висихання. Можливості застосування в
розчинах сповільнювачів тужавіння і випаровування вологи.
Особливості підготовки малярних сумішей для фарбування взимку. Можливі
норми підігрівання малярних сумішей. Особливості фарбування внутрішніх
поверхонь, віконних рам і фасадів в зимових умовах.
Виконання облицювальних робіт взимку. Особливості підготовки розчинів і
мастик для облицювання поверхонь і улаштування плиткових підлог при мінусових
температурах.
Способи підготовки і облицювання поверхонь керамічними плитками,
підготовки основи і улаштування підлоги із плиток, цементних плит і синтетичних
матеріалів взимку. Прийоми покращення технологічних умов виконання робіт.
Вимоги ДБН до технології опоряджувальних робіт взимку.
Організація праці робочого місця при виконанні опоряджувальних робіт
взимку. Вимоги безпеки праці, електробезпеки і пожежної безпеки при виконанні
робіт взимку.
Учень повинен знати:
 Правила визначення температури в приміщенні.
 Вимоги до поверхонь і розчинів при штукатуренні приміщень, що
опалюються.
 Види добавок, їх застосування. Техніка приготування розчинів і
розчинових сумішей взимку.
 Вимоги до поверхонь, розчинів, клеючих розчинових сумішей, на яких
будуть виконувати облицювання плитками.
 Правила техніки безпеки при виконанні опоряджувальних робіт взимку.
Учень повинен уміти:
 Визначити температуру і вологість в приміщенні.
 Приготувати розчин з домішками.
 Організувати робоче місце для виконання облицювально-плиткових і
мозаїчних робіт.
Контрольна робота за 1 семестр
(підсумковий урок)
Підсумковий іспит за навчальний рік
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Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь і навичок.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Що таке технологія?
Які перспективи розвитку капітального будівництва для народного
господарства країни?
Яке значення капітального будівництва для народного господарства країни?
Яку роль в опоряджувальних роботах відіграє комплексна механізація?
Що таке трудова і технологічна дисципліна?
Що таке технологічна перерва і як вона виливає на якість опоряджувальних
робіт.
Якими нормативними документами регулюються охорона праці в будівництві?
Яка головна мета охорони праці?
Що таке виробничий чинник?
Яка тривалість робочого дня підлітків 15-16 років? Як установлюють норми
виробітку для неповнолітніх?
У чому полягають психофізіологічні причини нещасних випадків?
В якому віці допускаються до роботи на висоті учні ПТНЗ?
Що належить до спеціальних засобів індивідуального захисту?
До чого можуть призвести небезпечні та шкідливі чинники на виробництві?
Яких правил гігієни слід дотримуватися на виробництві?
Які полегшені засоби захисту органів дихання використовують під час
виконання опоряджувальних робіт?
Як улаштовують побутові приміщення на будівельних майданчиках?
Від чого залежать наслідки нещасних випадків?
Що таке поранення?
Яка перша допомога при переломах?
Як слід діяти при ураженні працівника електричним струмом?
Які основні правила техніки безпеки під час виконання опоряджувальних
робіт?
Що таке будівля?
Які споруди належать до інженерних?
Які експлуатаційні вимоги ставлять до будівель?
Що характеризують капітальність будинку?
На які групи за ступенем вогнестійкості поділяють будівлі?
Які вимоги ставлять щодо економічності будівель?
Чим характеризується архітектурна виразність будівель?
На які основні групи поділяють частини будівлі?
Які функції виконують несучі частини будівлі?
Які основні конструктивні елементи будівлі?
Що називають еркером?
Які функції виконують перекриття?
Яке призначення вікон, дверей, сходового марша, та інших конструктивних
елементів будівлі?
Які функції відіграє будівництво у суспільстві?
Що таке спорудження будівель?
Що передбачає будівельний процес?
Які періоди спорудження об’єкту?
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Які роботи належать до нульового циклу?
Які Ви знаєте загально-будівельні роботи?
Який етап будівництва є завершуюючим?
У який спосіб може організуватися виконання будівельних робіт?
Які основні форми організації праці на будівництві?
Яка форма організації керування будівництвом у великих містах є
найпрогресивнішою?
Що таке будівельний трест і які його основні функції?
Що таке об’єктивний потік?
У чому суть потоково-розчленованого методу?
Чим характеризується потоково-циклічний метод, у яких випадках його
використовують?
Які системи організації праці застосовують під час виконання опоряджувальних
робіт?
Чим відрізняється спеціалізовані бригади від комплексних?
Що таке робоче місце робітника і як його облаштовують?
Що таке норма часу і норма виробітку, яка між ними залежність?
З чого складається тарифна система?
Які основні форми заробітної плати застосовують у будівництві?
У чому суть відрядно-преміальної (акордної) оплати праці?
Що є основою системи нормативних документів у будівництві?
На які категорії поділяються нормативні документи зі стандартизації?
Що входить до комплексу технологічної документації на опоряджувальні
роботи?
Що є робочим документом для організації опоряджувальних робіт на науковій
основі?
Які роботи називають штукатурними і які функції виконує штукатурка?
Як класифікують штукатурку за видом матеріалу, за призначенням і за якістю?
Коли опоряджувальні роботи виконують з помостів, а коли з риштувань?
Що таке поміст і як його влаштовують?
З яких елементів складається універсальний інвентарний столик?
Що Ви знаєте про трубчасті риштування?
Які Ви знаєте робочі і контрольно-вимірювальні інструменти і яке їх
призначення?
На які групи відповідно до операцій, що виконуються під час штукатурних
робіт, поділяють увесь інструмент?
В яких випадках використовують кутову електрошліфувальну машину?
З допомогою яких інструментів наносять розчинові суміш, зашпаровують
тріщини, підмазують окремі місця основи?
Чи можливо одним інструментом нанести, розподілити декоративну розчинові
суміш по поверхні та створити фактуру покриття? Якщо можна, то яким?
В яких випадках використовують штукатурну пилку?
Для чого застосовують рейку-правило h-профілю?
Назвіть допоміжні матеріали та пристосування для виконання штукатурних
робіт.
Який Ви знаєте інвентар для штукатурних робіт.
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76. Назвіть сучасні інструменти та прилади, які використовують для контрольновимірювальних робіт, а також під час провішування поверхонь.
77. Які прилади використовують для вимірювання волого-температурного стану
конструкцій?
78. Чи можна здійснити безконтактне вимірювання температури основи і яким
приладом?
79. В чому полягає принцип дії інфрачервоного термометра?
80. До чого подібний зовні вимірювач відносної вологи та температури повітря?
81. Як ще називають будівельники лазерний вимірювач відстані?
82. У чому полягає принцип дії лазерного вимірювача відстані?
83. Які переваги порівняно з традиційними інструментами має лазерний вимірювач
відстані?
84. В якому радіусі працює ультразвуковий вимірювач відстані? В чому полягає
його принцип дії?
85. Що таке лазерний нівелір?
86. Чи однакові функціональні можливості усіх лазерних нівелірів і чому?
87. Що таке лазерний нівелір для побудови лазерних точок?
88. Як здійснюють розмічання в горизонтальній площині за допомогою нівелірабудівника лазерних точок?
89. Якої довжини пряму лінію проектує нівелір Lonq Liner?
90. До яких робіт ідеально придатний лазерний трафарет Square Liner?
91. Яка тривалість роботи з лазерним нівеліром для побудови лазерних ліній?
92. Які лазерні площі охоплює професійний інструмент FL 50 Multi – Liner?
93. Скільки лазерних хрестиків створює прилад моделі FL 50 Multi – Liner?
94. Чому нівелір моделі FL 60 Maxi – Liner називають абсолютним лідером у сфері
лазерного розмічання поверхонь огороджувальних конструкцій?
95. Завдяки чому прилад моделі FL 40 Green отримав назву «зелений лазер»?
96. Що входить до комплекту лазерних нівелірів, крім самих приладів?
97. В яких випадках використовують приймач лазерного випромінювання?
98. Яких основних правил безпечного виконання робіт слід дотримуватися під час
експлуатації лазерних нівелірів?
99. Які вимоги ставлять до готовності будівель під штукатурення?
100. В яких випадках поверхні штукатурять без додаткової (спеціальної)
підготовки?
101. Які вимоги якості (відхилення і нерівності) ставляться до поверхонь, що
підлягають штукатуренню?
102. Які відхилення і нерівності допускаються до штукатурних поверхонь під час
виконання простої, поліпшеної і високоякісної штукатурок?
103. В чому полягає підготовка цегляних, бетонних та інших каменевидних
поверхонь під штукатурення?
104. В яких випадках набивають металеву сітку або роблять плетіння із дроту по
цвяхах?
105. Як підготовлюється дерев’яна поверхня під штукатурення?
106. Який високопродуктивний метод застосовується при підготовці дерев’яних
поверхонь під штукатурення?
107. З якою метою виконують провішування поверхонь?
108. Які інструменти та пристрої застосовують для провішування поверхонь?
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109. Яка технологія провішування поверхонь?
110. Що таке марка і маяк?
111. Як влаштовують інвентарні марки і маяки?
112. В яких випадках для опорядження поверхонь застосовують просту, поліпшену і
високоякісну штукатурки?
113. Що називають розчином, з яких основних компонентів він складається?
114. Які основні властивості розчинової суміші?
115. Як визначають рухомість штукатурного розчину?
116. За якими основними характеристиками класифікують розчини?
117. Які способи приготування вапняно-гіпсового, вапняного, цементного,
цементно-вапняного розчину?
118. Які Ви знаєте штукатурні шари і яке їх призначення?
119. Які Ви знаєте способи нанесення розчинів на поверхню?
120. Які Ви знаєте способи нанесення розчинів різними інструментами?
121. Якими інструментами і прийомами розрівнюється розчин?
122. Які інструменти застосовуються для затирання і загладжування штукатурки і
які прийоми роботи з ними?
123. Як виконують без піщану накривку, користуючись гіпсовим розчином?
124. Як виконують без піщану накривку, користуючись гіпсовим розчином?
125. Які Ви знаєте кути?
126. Що таке фаска і як її створити?
127. Від чого залежить склад і послідовність виконання технологічних операцій при
штукатуренні поверхонь?
128. Які технологічні операції виконують при простому штукатуренні?
129. Яка технологія виконання поліпшеної штукатурки?
130. Яка технологія виконання високоякісної штукатурки?
131. Що таке злив? Які його функції?
132. Яка технологія штукатурення внутрішніх укосів?
133. Яким розчином штукатурять заглушини?
134. Як виконують провішування колон і пілястр?
135. Як виконують маяки на чотирьох граничних колонах і як виконують їх
штукатурення?
136. Як виконують маяки на круглих колонах з ентазисом?
137. Як побудувати правило-лекало для опорядження колони з ентазисом?
138. Як провішують поверхню фасаду?
139. За допомогою чого виконують усі архітектурні елементи фасаду?
140. З чого складаються підготовчі роботи для витягування кінцевого карнизу на
фасаді?
141. Яким способом поділяють фасад на захватки?
142. Від чого з’являються різні дефекти монолітної штукатурки і як їх виправити?
143. Що таке витягнуті архітектурні деталі?
144. За допомогою яких інструментів виконують гаятелі, і як їх виконують?
145. Який розчин застосовують для влаштування гаятелей?
146. З чого складається шаблон для витягування внутрішнього карниза?
147. Яка технологія виконання внутрішнього карниза?
148. Які особливості витягування зовнішнього карниза?
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149. Яким розчином штукатурять зовнішні витягнуті архітектурні деталі по
деревині?
150. З чого складається кутовий шаблон?
151. Як обробляються кути та пристінки?
152. Що таке кесони і як їх витягують?
153. Як витягують русти?
154. Чим визначається форма витягнутих архітектурних деталей?
155. З чого складається шаблони для виконання криволінійних архітектурних
деталей?
156. Як витягують півциркульні та лучкові арки?
157. Чим відрізняється виконання коробчастих арок від інших?
158. Як обробляють квадратні колони?
159. Що таке канелюри і як їх витягують на чотиригранних прямих колонах?
160. Що таке хитний шаблон і як його виготовляють?
161. Як витягують канелюри на чотиригранних колонах, що звужуються?
162. Яка послідовність витягування круглих гладких колон і з канеморами?
163. Як витягують канелюри на круглих колонах, що звужуються?
164. З чого складається автоматичний вузол для централізованого приготування
розчинових сумішей?
165. З чого складається інерційний грохот С-441?
166. Яка конструктивна схема та принцип дії розчинозмішувачів СО-265 і СО 46Б.
167. У чому полягає принцип дії діафрагмового розчинонасоса СО-10?
168. Які переваги мають розчинонасоси порівняно з діафрагмовими?
169. Який принцип дії розчинонасоса РН-1-4А
170. Що таке форсунка? Які бувають форсунки?
171. З чого складається пневматична форсунка з центральною передачею повітря?
172. Що становлять собою компресор?
173. Які будова і принцип дії штукатурно-змішувального агрегату СО-57Б?
174. З чого складається агрегат СО-149 для роботи з сухими гіпсовими сумішами?
175. Для чого використовують пересувні штукатурні станції?
176. Яка штукатурка станція працює в автоматичному режимі, принцип її дії?
177. Які схеми комплексної механізації опорядження поверхонь застосовують у
будівництві?
178. З чого складається технологічнмй ланцюг при середньому (5-12 тис м2) обсязі
штукатурних робіт?
179. Хто входить до ланки штукатурів для механізованого нанесення розчину за
допомогою форсунок?
180. Як перевіряють готовність штукатурного агрегату та іншого обладнання до
роботи?
181. Під яким кутом тримають форсунку під час штукатурення?
182. Як розподіляють окремі процеси та операції при потоково-розчленованому
методі? Наведіть приклади.
183. Чим регламентується організація праці робітників під час виконання
штукатурних робіт?
184. У чому полягає спосіб торкретування поверхонь?
185. З яких частин складається агрегат для нанесення торкрет-штукатурки?
186. З чого складається цемент-гармата?
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187. Який принцип роботи агрегату для торкретування?
188. З чого складається електричні молотки?
189. За рахунок чого працюють пневматичні ручні машини?
190. Для чого призначений будівельно-монтажний поршневий пістолет ПЦ-52-1?
191. Яка особливість шуруповертів?
192. Яка кінетична схема штукатурно-затиральної машини СО-112А?
193. Що таке одношарове штукатурення?
194. Коли було розроблено найпоширену модель штукатурної машини PFT G4?
195. Яка продуктивність техніки ПФТ на одного опоряджувальника?
196. За рахунок чого машину PFT G4 можна скласти за 15-20 хв. без спеціальних
інструментів?
197. Назвіть основні групи машин, які випускає фірма ПФТ для виконання
комплексу механізованих операцій?
198. Як функціонує комплект, до якого входять силоси?
199. У кілька разів застосування комплекту механізації з силосами дає змогу
підвищити продуктивність праці порівняно з нанесенням розчинових сумішей
уручну?
200. З якою метою випускають пневмотранспортні установки для подачі сухої
суміші?
201. Для чого призначені міксери з горизонтальною віссю розміщення конструкції?
202. Як міксери завантажуються сухою сумішшю?
203. Для чого призначені міксери періодичної дії?
204. У чому полягає принцип дії транспортувальних насосів?
205. Яким чином регулюють продуктивність насосів?
206. Учому полягає принцип дії ексцентрикових шнекових насосів?
207. Чому шнекові насоси називають шнековою парою?
208. Від чого залежить дальність подачі розчинової суміші?
209. Для чого призначені штукатурні машини ПФТ і які їх особливості?
210. Опишіть принцип дії штукатурних машин ПФТ.
211. На що впливає швидкість розчинової суміші на виході з форсунки?
212. Чи можна запустити машину незалежно від ступеня заповнення її сумішшю?
213. Назвіть основні моделі штукатурних машин ПФТ.
214. З яких основних вузлів складається машина PFT G4?
215. Завдяки чому суха суміш потрапляє в камеру змішування однаковими порціями
без утворення великої кількості пилу?
216. Яка розробка фірми ПФТ вважається найбільш вдалою для розпилення
різноманітних пастоподібних матеріалів?
217. В якій послідовності вводять в експлуатацію машину ПФТ Самба?
218. Яке призначення штукатурної суміші МП 75?
219. Від чого залежить час обробки розчинової суміші МП 75?
220. Як готують поверхню до оштукатурювання матеріалом МП 75?
221. З якою метою встановлюють Т-подібні металеві маячки?
222. Як готують машину до роботи?
223. Які вимоги висувають до гумового розчинового шлангу перед початком
роботи?
224. Опишіть організацію робочого місця і схему переміщення штукатура під час
улаштування штукатурного покриття за допомогою машини PFT G4.
194

225. На якій відстані від поверхні повинно знаходитися сопло пістолету під час
нанесення розчинової суміші на поверхню?
226. Який слід має залишати пістолет, рівномірно переміщуючись уздовж поверхні?
227. Де має бути центр штукатурного набризгу?
228. Коли саме потрібно припинити подачу сухої суміші в змішувач машини?
229. Як і коли потрібно вирівняти поверхню трапецієподібної рейкою?
230. Як вирівнюють штукатурне покриття, яке надалі фарбуватиметься?
231. Як можна отримати глянцеву поверхню штукатурного покриття з МП 75?
232. Назвіть термін висихання машинної штукатурки МП 75.
233. Яким способом улаштовують гідроізоляційну штукатурку?
234. Які компоненти ефективні для отримання водонепроникних розчинів?
235. Які домішки прискорюють темпи зростання міцності й скорочують терміни
тужавлення міцності водонепроникних розчинів?
236. На яких розчинах виконують гідрофобну штукатурку?
237. Які заповнювачі використовують у сухихи сумішах для теплоізоляційної
штукатурки.
238. Яку функцію виконує вогнестійка штукатурка?
239. Які заповнювачі використовують у складі вогнетривких розчинів?
240. Що використовують як активні мінеральні добавки у розчинах для
кислотостійкості штукатурки?
241. Які компоненти кислотривких розчинів підвищують густину і непроникність?
242. Коли настає початок і кінець тужавлення кислотривких штукатурок?
243. Яку штукатурку використовують для зниження рівня шумів?
244. З яких компонентів складається акустична штукатурка?
245. Чому ренгенозахисні штукатурки частіше називають баритовими, які склади
розчинів для їх виконання?
246. Для чого призначені біоцидні штукатурки?
247. Які добавки вводять у звичайні розчини для надання їм біоцидних
властивостей?
248. Як класифікують сухі будівельні суміші за призначенням?
249. З яких компонентів складаються сухі будівельні суміші?
250. Що використовують як органічні зв’язуючі при виготовлення сухих сумішей?
251. Які наповнювачі для сухих сумішей належать до природно-дисперсійних?
252. Що таке метилцеллюлоза і які функції вона виконує у сухих сумішах?
253. Які речовини використовують як піночастинки?
254. Від чого залежить колір фталоціанінових пігментів для сухих сумішей?
255. Як діють уповільнювачі твердіння розчинів на основі сухих сумішей?
256. У чому полягає роль прискорювачів твердіння розчинів на основі сухих
сумішей?
257. Для чого застосовують домішки на основі силон\силонксану типу BAKKER
SMK-550?
258. Яка технологія приготування сухих розчинових сумішей?
259. Що впливає на якість сухих сумішей під час їх приготування?
260. На які групи поділяють штукатурки на основі сухих сумішей?
261. Які групи матеріалів КНАУФ застосовують для штукатурного опорядження
поверхонь?
262. Які переваги мають штукатурки на основі гіпсу порівняно з цементовмісними?
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263. Чому дорівнює теплопровідність гіпсових штукатурок КНАУФ?
264. Чому гіпсові штукатурки пожежобезпечні?
265. Завдяки чому штукатурні розчинові суміші на гіповій основі мають високу
пластичність і не розшаровуються?
266. Як поділяють гіпсові штукатурки залежно від типу і кількості введених вапна і
піску.
267. Які основні позитивні властивості гіпсових штукатурок?
268. Який основний недолік гіпсових штукатурок?
269. Чим відрізняється модифіковані порошками гіпсові розчини від традиційних?
270. Які властивості мають штукатурки «Ротбанд” і “Гольбанд-Ной”?
271. Як здійснюють підготовку поверхні під штукатурення гіпсовими
штукатурками?
272. Яка технологія приготування штукатурного розчину для штукатурки?
273. Коли і чим наносять готову розчинові суміш на поверхню?
274. Чому перерва в нанесенні гіпсового розчину не повинна перевищувати 15 хв?
275. Для чого призначені декоративні штукатурки?
276. На які групи умовно поділяють матеріали КНАУФ для улаштування
штукатурно-декоративних покриттів?
277. Які компоненти входять до складу декоративних штукатурок КНАУФ на
мінеральній основі?
278. Назвіть основні властивості матеріалів КНАУФ на мінеральній основі для
декоративних покриттів.
279. Як підготовляють поверхню під опорядження декоративною мінеральною
штукатуркою?
280. Як охарактеризувати кольорові вапняно-піщані штукатурки?
281. З яких компонентів складається ґрунтувальний шар?
282. Як приготовляють кольоровий декоративний розчин?
283. Як обробляється і які фактури отримують при опорядженні кольорової
вапняно-піщаної штукатурки у пластичному стані?
284. З яких основних компонентів складаються теразитові штукатурки.
285. Які фактури можна отримати при виконанні теразитової штукатурки?
286. Як характеризуються кам’яні штукатурки?
287. За рахунок чого декоративний шар штукатурки після оброблення виклядає як
природний камінь?
288. За скільки прийомів наносять кольоровий розчин кам’яної штукатурки?
289. Через скільки днів обробляють поверхню кам’яної штукатурки?
290. Як обробляють кам’яну штукатурку під різні фактури?
291. Як виконують набивання рустів за допомогою металевої і дерев’яної рейок?
292. Які розчини використовують для штукатурки сграфіто?
293. Яка техніка виконання сграфіто?
294. В чому полягає суть та перевага скріпленої теплоізоляції фасадів?
295. Як розраховують товщину шару пінополістирольного утеплювача?
296. У чому переваги піностирольних плит порівняно з мінераловатними?
297. З яких конструктивних елементів складається система скріпленої теплоізоляції
зовнішньої стінової конструкції?
298. Який матеріал застосовують для герметизації примикань системи теплоізоляції
і віконний або дверної рами?
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299. Які роботи включає влаштування скріпленої теплоізоляції фасадів?
300. Як готують поверхні косяків віконних і дверних прорізів до утеплення?
301. Як установлюють і закріплюють плити утеплювача на конструкції?
302. Якими вимогам щодо якості має відповідати готова скріплена теплоізоляція
фасаду?
303. Чим характеризуються нетрадиційні мінеральні штукатурки на основі вапна?
304. Як підготувати поверхню під опорядження мінеральними штукатурками на
основі вапна?
305. Які інструменти застосовують для опорядження поверхонь штукатурками на
основі вапна?
306. Що таке BREZZA, FLORENTINE? Як отримують їх ефект?
307. На основі яких складових одержують декоративну штукатурку IKOS?
308. В якій послідовності виконують роботу для отримання гладенької фактури
IKOS, що імітує класичну венеціальну штукатурку?
309. Як отримують ефект плямистого мармуру декоративного покриття IKOS?
310. У який спосіб одержують середнє або тонке покриття VISOLCALCE?
311. Як класифікують декоративні штукатурки?
312. Яке відсоткове співвідношення цементу і гашеного вапна?
313. Як характеризується штукатурка “Рустік-Мінерал”?
314. Що таке структурна штукатурка “Діамант”?
315. Для чого призначена штукатурка “Гольдбанд”?
316. Як підготовляють основу під опорядження штукатурками?
317. Чому не допускається використання цементних розчинів без відповідних
домішок до гіпсових основ?
318. За який термін бажано використати штукатурну суміш?
319. Як діють у разі перерви в роботі з незакінченим штукатуренням поверхні?
320. Коли виконують остаточне шліфування поверхні?
321. Що належить до основних компонентів традиційних паст?
322. Яким чином отримують декоративні покриття із бугристою поверхнею?
323. Як отримують гладенькі покриття із кольорових паст?
324. Якою установкою наносять ґрунтувальні суміші?
325. Як виконують двошарове пастове покриття із нанесенням зверху подрібнених
матеріалів?
326. За яких розмірів зерен подрібнених матеріалів наносять пасту шаром до 1,2 мм
завтовшки?
327. З яких механізмів складається шпаклювальний агрегат з установкою СО-21А?
328. З чого складається установка СО-21А?
329. Як працює фарборозпилювач СО-123А?
330. З яких механізмів складається шпаклювальний агрегат СО-150?
331. Який принцип роботи шпаклюваного агрегату СО-150?
332. Які переваги синтетичної штукатурки перед іншими декоративними
покриттями?
333. Охарактеризуйте матеріали для улаштування штукатурно-декоративних
покриттів на полімерній основі.
334. Що є визначальним для розрахунку товщини шару силіконових покриттів?
335. Яка структура декоративного покриття з силіконової штукатурки?
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336. Від чого залежать властивості штукатурного матеріалу синтетичної
штукатурки?
337. Які властивості мають природні наповнювачі для синтетичної штукатурки?
338. Як підготовляють поверхню для нанесення синтетичної штукатурки?
339. Що таке синтетична штукатурка типу “Пластоун”, які її відмінності від інших і
яка техніка нанесення?
340. Для чого використовують спеціальну обмежувальну стрічку при нанесенні
Керамітцу?
341. Що таке Керамітц, які її властивості і техніка нанесення на поверхню?
342. Що таке “Пластоун микс”?
343. Які можливості надає передова технологія при виконанні опорядження
“Пластоун Миксом”?
344. Яка техніка опорядження “Пластоун миксом”?
345. Що таке гіпсове покриття “Арлекіно”?
346. Що входить у систему “Арлекіно” і як наносять чіпси на поверхню?
347. Через який термін після нанесення покриття “Арлекіно” набуває повної
готовності?
348. Які характеристики має “Датська” декоративна штукатурка?
349. Чим виконують фактурне оброблення “Датської” декоративної штукатурки?
350. Як характеризуються високо декоративні покриття (венеціанські штукатурки)?
351. Що таке Літос і як підготовляють поверхню під її опорядження?
352. Яка технологія виконання покриття Літос?
353. З яких компонентів складається система “Венеціанська штукатурка Літос”?
354. Як створюють ефект “Венеціанського мармуру” при виконанні венеціанської
штукатурки “Літос”?
355. Чим відрізняються ремонтні та реставраційні роботи?
356. Назвіть основні чинники руйнування та пошкодження будівель?
357. Що є головним чинником руйнівних явищ?
358. Від чого з’являються щілини на поверхні і як їх усувають?
359. Яка причина виникнення дутиків?
360. Від чого на поверхні штукатурки можуть залишатися подряпини?
361. Як виконують ремонт штукатурки?
362. Як ремонтують гурти?
363. Яка технологія ремонту декоративних штукатурок?
364. Як реставрують декоративні штукатурки?
365. Назвіть основні причини зволоження фасадів будівель?
366. Назвіть послідовність улаштування і товщини шарів реставраційних систем
залежно від ступеня засоленості поверхні?
367. Назвіть матеріали, що входять до складу реставраційної системи “CERESIT”?
368. Які основні властивості мають розчини із добавкою “CERESIT СО84”?
369. В яких випадках застосовують “CERESIT CR63”?
370. Які роботи треба виконати на об’єкті, щоб він вважався готовим до реставрації?
371. У якій послідовності обстежують будівлю?
372. Коли фасад вважається готовим до виконання реставраційно-опоряджувальних
робіт?
373. Як наносять реставраційну штукатурку CR62 (CR63) шаром завтовшки понад
10мм?
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374. За допомогою яких матеріалів опоряджують поверхню, виконану з
реставраційної штукатурки?
375. Як застосовують систему “Ферезіт” при ремонтних і реставраційних роботах?
376. Як здійснюється контроль якості при ремонті та реставрації будівель?
377. Яка ширина гнучкого шпателю?
378. Яка висота монтажного пристосування для підійома ГКП?
379. Яка довжина рашпиля?
380. Яка загальна висота пакета ГКП, підготовленого до транспортування?
381. За яких умов підлягає складуванню і зберіганню ГКП?
382. Як транспортують гіпсоволокнисті плити?
383. В якому положенні переносяться ГВЛ при транспортуванні в середині
приміщення?
384. Який кут зняття кромок рубанком?
385. Які максимальні навантаження на міжповерхове перекриття?
386. Зчого складається осердя ГКП?
387. Як запобігають пошкодженню картонної оболонки ГКП від зволоження та
біоураження?
388. На які типи поділяють ГКП?
389. Яку інформацію наносить струйний принтер на зворотній бік ГКП?
390. Які операції існують з оброблення ГВЛ?
391. Якими інструментами виконують розкрій ГВЛ?
392. Коли застосовують точний розкрій ГКП?
393. Поясніть поняття „суха штукатурка”.
394. Які вимоги ставляться до основ під улаштування сухої штукатурки.
395. Які існують конструкції обличкувань стін?
396. Які способи попередньої обробки гіпсокартонних (гіпсоволокнистих ) листів до
монтажу?
397. Назвіть основні операції по каркасному обличкуванню стін.
398. Розкажіть про призначення, конструкцію, послідовність збирання металевого
каркасу.
399. Назвіть основні способи обличкування стін.
400. Розкажіть технологію приклеювання листових матеріалів до поверхонь стін за
будь – якою основою.
401. Назвіть способи улаштування тепло-, звукоізоляції стін.
402. Назвіть середню норму витрат клею Перл фікс на 1кв.м.
403. Якою ґрунтовкою потрібно обробляти бетонні поверхні?
404. Якій термін зберігання грунтівки Тіфенгрунд?
405. Якої завтовшки має бути зазор між ГКП, що монтується, та підлогою?
406. Як виконують обличкування стінок димоходів?
407. Яка товщина профілів каркасу для комплектних систем міжкімнатних
перегородок?
408. Як розташовані гофри на полицях СW – профілю?
409. Якого діаметру використовують дюбелі для кріплення напрямних профілів і
підвісів до несівних конструкцій?
410. Як кріпляться прямі підвіси на профілі?
411. Який гофр СW – профілю є орієнтиром у складі каркасу?
412. Як елементи каркасу з’єднуються між собою?
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413. Де використовують напрямний смтельвий UD-профіль?
414. Яким чином елементи дерев’яного каркасу з’єднуються між собою?
415. Як поділяють каркаси гіпсокартонних систем за розташуванням елементів
каркасу?
416. Які витрати ГКП на 1 кв.м. перегородки системи W 116?
417. Яку серію має подвійний металевий каркас з двошаровою обшивкою з обох
боків?
418. Якого типу використовують шурупи для з’єднання стоякових профілів?
419. Як умовно позначають металевий стояковий профіль для перегородки?
420. З яких систем складається каркас перегородки стоякової конструкції?
421. Як прикріплюють до міжповерхових перекриттів будинку металеві напрямні
UW-профілі?
422. При улаштуванні перегородок яких комплектних систем металеві каркаси
працюють разом?
423. Які комплектні системи перегородок мають одинарний каркас?
424. Як виконують обшивку каркасу перегородок W 121 і W 122?
425. Який ізоляційний матеріал розташовують у порожнині каркасу?
426. В якій послідовності виконують вимірювання приміщення?
427. Яку мінімальну відстань від шурупа до краю обшивки з картонною оболонкою
при кріпленні ГКП?
428. Яка повинна бути ширина опирання ГКП на елемент каркасу?
429. Як називається спосіб кріплення ГКП до каркасу, коли ГКП більшою стороною
розміщується паралельно до його стояків?
430. Який спосіб кріплення є обов’язковим при улаштуванні підвісних і підшивних
стель з ГКПО?
431. Які різновиди кріплення ГКП до каркасів Ви знаєте?
432. В яких випадках використовують шурупи-саморізи з прихованою голівкою у
формі разтрубу діаметром 8 мм?
433. Що слід зкріплювати шурупами з прихованою голівкою у формі різця?
434. Як скріплюють елементи каркасу між собою?
435. На що слід звертати увагу у разі цвяхового кріплення ГКП до дерев’яного
каркасу?
436. Що використовують для підвищення жорсткості перегородок, поліпшення їх
вогнестійких і звукоізоляційних якостей?
437. Як закріплюють напрямний профіль до підлоги?
438. Як перевіряють вертикальність перегородок?
439. Який матеріал використовують для шпаклювання швів із кромками,
обробленими під кутом 45?
440. Визначте послідовність робіт при улаштування швів без армувальної стрічки?
441. Як укладають стрічку в кутове з’єднання?
442. Як обробляють канти, що залишаються відимимі?
443. Яка ширина шпаклювального покриття обабіч шва?
444. Як необхідно прцювати з шпателем, щоб на незатверділій шпаклівці не
залишалися подряпини?
445. Якої глибини знимають фаску з лицьового боку перфорованих плит, якщо
передбачається шпарування швів завширшки 1 – 2мм?
446. В яких випадках виникає необхідність у влаштуванні температурних швів?
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447. Які ГКП використовують для відвернення проникнення полум’я крізь
перегородку?
448. Яка відстань між сусідніми ГКП при утворенні температурних швів із
спеціального профілю «Мігуа»?
449. Яким профілем облямовують деформаційні шви для надання належного їм
вигляду?
450. З якого матеріалу виготовляється спеціальний тримальний профіль?
451. Що повинна забезпечувати конструкція деформаційного шва?
452. Які конструктивні рішення деформаційних швів у гіпсокартонних
перегородках при одношаровому обшиванні?
453. Які конструктивні рішення деформаційних швів у гіпсокартонних
перегородках при двошаровому обшиванні?
454. Які існують види примикань гіпсокартонних перегородок до огороджувальних
конструкцій?
455. Поясніть сутність ковзних примикань.
456. Поясніть сутність жорсткого примикання.
457. Яке призначення розділювального шву в примиканнях гіпсокартонних
перегородок до огороджувальних конструкцій?
458. Які особливості обшивання конструкцій з деревини?
459. При яких розмірів перекриття слід улаштовувати перегородки з ковзним
примиканням?
460. Що доцільно передбачати при улаштуванні жорсткого примикання перегородок
до підвісної стелі для поліпшення звукоізоляції приміщень в обшивці стелі?
461. Що необхідно резервувати в наливних підлогах у разі підвищених вимог до
звукоізоляції приміщень?
462. В якому найпростішому варіанті є ковзні примикання телескопічного типу?
463. Якими способами улаштовують ковзні примикання перегородок до
огороджувальних конструкцій?
464. Чим характеризуються жорсткі примикання перегородок до огороджувальних
конструкцій?
465. Накресліть схему дії консольного навантаження на гіпсокартонну перегородку.
466. Розшифруйте поняття про легкі консольні навантаження.
467. Які максимально допустимі консольні навантаження на гіпсокартонну
обшивку?
468. Як улаштовують кріплення в гіпсокартонних обшивках для легких консольних
навантажень?
469. Назвіть послідовність улаштування дюбельного кріплення до гіпсокартонного
обшивання.
470. Розшифруйте поняття про важкі консольні навантаження.
471. Які існують способи кріплення важких консольних вантажів?
472. Яку назву мають комплекти труб, які зв’язані металевими рамами і мають
довжину, що дорівнює висоті поверху?
473. Яку назву мають рамні конструкції з необхідним комплектом труб і елементів
для приєднання до сантехприладів, передбачених проектом?
474. Якою повинна бути висота стінки каркасу перегородок, якщо труби
водопроводу і каналізації прокладаються в порожнинах перегородок?
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475. За допомогою яких кріпильних матеріалів кріпляться до несівної стіни стійки
каркасу при висоті огорожі шахт більш ніж 4 метри?
476. За допомогою якого кріпильного матеріалу прикріплюються до перегородки
інженерні комунікації?
477. З яких профілів виконують вертикальні елементи облямівки люку і до
додаткові стійки?
478. З яких профілів виконують горизонтальні елементи облямівки люку і до
додаткові стійки?
479. Що необхідно передбачити при великих санітарно-технічних навантаженнях в
порожнинах перегородок?
480. Які розрізняють способи кріплення важких консольних вантажів?
481. Яку вагу витримує несівний стояк W 221?
482. Які вимоги до улаштування швів?
483. Яке має бути відхилення стояків каркасу за вертикаллю на всю висоту
перегородки або обличкування?
484. На яку глибину повинні бути втоплені голівки шурупів у ГКП?
485. Яким вимірювальним інструментом перевіряють відхилення радіусу
криволінійних поверхонь?
486. Які дефекти шпаклювального покриття Ви знаєте?
487. Що є причиною появи тріщин між ГКП?
488. З якою метою використовують стрічки під час шпаклювання швів?
489. Якого розміру повинна бути заплатка повідношенню до трафарету?
490. На якій відстані від попереднього вкручують гвинт при заміні кріпижу ГКП?
491. За допомогою якого інструменту виконують контрольні отвори в обшивці для
зливання води?
492. Як наносять шпаклівку при заміні елементів кріплення ГКП?
493. Які можуть бути дверні прорізи?
494. З якого профілю та яких розмірів роблять перемичку над дверною коробкою?
495. В яких місцях виконують кріплення боковин перемички?
496. Скільки перемичок встановлюють при монтажу облицювання віконних
лтворів?
497. З якого матеріалу виконують перемичку?
498. З допомогою яких кріпильних елементів закріплюють до стіни стельві профілі
прри монтажу облицювання віконних отворів?
499. Яку систему застосовують при без каркасному обличкуванні рівних поверхонь
отвору?
500. Яким методом на рівній основі монтується система W 634 V- 1?
501. Яка система монтується на нерівній основі?
502. Як закріплюється підвіконня зовні крізь віконну пластину під водовідливом?
503. Яка перемичка є несівною?
504. Як встановлюють лист при монтажу обличкування віконних отворів?
505. Яка система використовується при каркасному обличкуванні віконних отворів?
506. Що таке підшивні стелі?
507. Що таке підвісні стелі?
508. Яка повинна бути відстань між осями брусків дерев’яного каркасу?
509. Як закріплюють до стелі дерев’яний каркас?
510. Якої довжини прямі підвіси?
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511. Як монтують конструкцію D 212 по поверхні перекриття з нерівностями до
20мм?
512. Яка відстань між основними профілями в стелях серії Д – 112 при навантаженні
до 30 кг/ кв.м., якщо відстань між підвісами 0,95 м?
513. Який пристрій використовують на будівельних об’єктах для швидкого
виконання розмітки?
514. Яка маса 1кв.м. дворівневої стелі з деревним каркасом?
515. Назвіть типи підвісних стель.
516. Перерахуйте елементи підвісних стель з закритим каркасом.
517. Які вимоги до кріпильних елементів?
518. Назвіть правила розмічування стель.
519. Який порядок монтажу каркасу підвісної стелі?
520. Які існують види закріплення гіпсоволокнистих плит і гіпсокартонних плит до
каркасів?
521. Назвіть особливості нежорсткого кріплення плит до каркасу.
522. Яка мінімальна ширина обпирання обшивки на елемент каркасу?
523. Яка послідовність кріплення ГКП до каркасу підвісної стелі?
524. Перерахуйте різновиди самосвердлювальних шурупів.
525. Які максимальні відстані між шурупами (цвяхами) під час кріплення ГКП до
каркасів стель?
526. На якій відстані від стіни встановлюють перший підвіс в стелях серії D -112?
527. Яка максимальна відстань між підвісами, основними і несівними профілями
при монтажу стель серії D -112 із навантаженням на стелю до 15 кг/кв.см,
товщині панелі 12,5 мм?
528. Яка максимальна відстань між підвісами, основними і несівними профілями
при монтажу стель серії D -112 із навантаженням на стелю до 30 кг/кв.см,
товщині панелі 12,5 мм?
529. Які стандартні розміри мають стельові плити?
530. Розрахуйте потрібну кількість матеріалу для монтажу гіпсокартонної стелі серії
D -112 розміром 7х5 метрів.
531. З чого складається навантаження на підвісну стелю?
532. Який тип каркасу мають підвісні стелі D 146?
533. Назвіть два варіанти стелі D 146 з модульними розмірами.
534. Яка маса одного кв. метра стелі D 146?
535. Які допустимі перепади між суміжними листами стелі?
536. З яким кроком основних, поперекових профілів роблять монтаж підвісної стелі
з відкритим каркасом D 146?
537. В якій послідовності виконують монтаж підвісної стелі D 146?
538. Яку товщину мають гіпсокартонні підвісні стелі з плит АМF?
539. Які існують види плит АМF?
540. Яке допустиме прогинання у стиках підвісних стель?
541. Як випробовують підвісні стелі?
542. Яким чином укладають плити в пачках?
543. Від чого залежить звукопоглинання плит АМF?
544. Розкажіть про збірні підлоги.
545. Перерахуйте види конструкцій збірних підлог та матеріали для них.
546. Що являють собою сухі основи підлог?
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547. Назвіть переваги збірних підлог.
548. Які заходи виконують по вирівнюванню нерівностей основи підлоги?
549. Що Ви знаєте про збірні підлоги на перекритті (на грунті)?
550. Який порядок розкладання панелей з ГКП збірної підлоги?
551. Яка послідовність виконання робіт?
552. Яким чином здійснюється вбудування систем підігрівання підлоги в суху
основу підлоги?
553. Розкрийте поняття «подвійна підлога» або «каркасна підлога».
554. Як називають приміщення, що облаштовують в просторі горища будівлі або
споруди для постійного або тимчасового перебування людей?
555. Яка рекомендована висота стін до низу наклонної частини стелі в мансардном
приміщенні?
556. З якого боку повинен бути захищений утеплювач при улаштуванні мансардного
приміщення?
557. Що являє собою комплектна система М611?
558. Що являє собою комплектна система М681?
559. Якою повинна бути площа горизонтальної частини стелі мансарди?
560. Які функції виконує дифузійна плівка?
561. З чого починають роботи по улаштуванню мансардного приміщення?
562. З чого складається покрівля мансарди?
563. Розкажіть технологію улаштування мансардного приміщення з використанням
комплектної системи М611.
564. Як зветься лицьовий бік ГКП по внутрішній дузі при йього згинанні?
565. Як можна прискорити процес зволоження ГКП?
566. Який мінімальний радіус вигину ГКП завтовшки12,5 мм у зволоженому стані?
567. Який мінімальний радіус вигину ГКП завтовшки 9,5 мм у сухому стані?
568. Як укладають перфорований ГКП, щоб запобіти просочуванню води на
протилежний бік ГКП?
569. Які елементи відносіться до опорних елементів шаблону, що виконуються з
ГКП?
570. Які профілі використовують при улаштуванні криволінійних в плані
перегородок?
571. Як утворюють хвилеподібну поверхню з ГКП?
572. Які елементи кріплення використовують для виготовлення шаблонів?
573. Який інструмент призначений для створення викривлених поверхонь з ГКП?
574. Як утворюється кольоровий спектр?
575. Як пояснити колір предмета?
576. Які Ви знаєте ахроматичні кольори? Назвіть їх властивості.
577. Які хроматичні кольори Ви знаєте? Назвіть їх властивості.
578. Яке практичне застосування має кольоровий круг?
579. Які є контрасти кольорів і в чому між ними різниця?
580. Як вибрати колір фарбувальної суміші залежно від освітленості приміщення?
581. Як впливає колір приміщення на продуктивність праці робітника?
582. Як впливають кольори на ілюзорне уявлення про розміри приміщення?
583. Яке значення має пізнавальне фарбування технологічного обладнання у цехах
промислових підприємств?
584. Як користуватись книжкою кольорів?
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585. Яке призначення малярних та шпалерних опоряджувальних робіт?
586. Як класифікують малярні суміші по виду плівкоутворюючої речовини?
587. Від чого залежить сила зчеплення (адгезія) фарбової плівки?
588. Які фактори сприяють старінню фарбової плівки?
589. Від чого залежить якість фарбованого покриття?
590. Які вимоги ставляться до поверхонь, що підлягають фарбуванню?
591. Що сприяє інтенсифікації виконання опоряджувальних робіт?
592. Які інструменти і пристосування для роботи застосовують при опорядженні
поверхні?
593. Що таке водна малярна суміш? Які її властивості?
594. Які етапи фарбувальних робіт Ви знаєте? Назвіть операції, які входять до цих
етапів.
595. Які засоби механізації застосовують для приготування грунтівочних та
шпаклівочних сумішей?
596. З яких частин складається ручний фарбопульт СО-20В?
597. Який принцип дії ручного фарбопульта СО-20В?
598. Як перевірити готовність до роботи фарбопульта СО-20В?
599. Які неполадки в роботі фарбопульта можуть виникнути, які їх причини і як їх
усунути?
600. Які операції виконують при простому фарбуванні обштукатурених поверхонь
водними сумішами?
601. Яка різниця між простими і поліпшеним фарбуванням обштукатуреної поверхні
водними фарбувальними сумішами?
602. Для чого ґрунтують поверхню? Назвіть грунтовочні суміші.
603. Які Ви знаєте методи шпаклювання поверхонь?
604. Для чого профілюють поверхню?
605. Яка техніка підготовки дерев’яних поверхонь під фарбування?
606. Яка техніка підготовки металевих поверхонь під фарбування?
607. Як і коли влаштовують косотонові вироби: карнизи, наличники, плінтуси, кути,
розетки? Назвіть матеріали їх кріплення.
608. Як підготовляють поверхні фасадів під опорядження малярними сумішами?
609. Як підготовляють малярні матеріали для опорядження фасадів?
610. Як організувати робоче місце при підготовці поверхонь під опорядження
малярними сумішами?
611. Як довести до робочої консистенції шпаклювальні суміші?
612. Як поділяють фарбувальні суміші за насиченістю кольорового тону? Від чого
залежить насиченість?
613. Як визначити колір водної фарбувальної суміші?
614. Як приготувати вапняну фарбувальну суміш і для фарбування яких поверхонь її
застосовують?
615. Як приготувати клейову фарбувальну суміш і для фарбування яких поверхонь її
застосовують?
616. Як приготувати силікатну фарбувальну суміш і для фарбування яких поверхонь
її застосовують?
617. Як треба наносити водні фарбувальні суміші на поверхні стін і стель?
618. У чому полягає метод фарбування поверхонь без гурток?
619. Які Ви знаєте дефекти фабувань?
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620. Які вимоги ставляться до поверхонь, пофарбованих водними сумішами?
621. Як підрахувати фактично пофарбовану площу приміщення?
622. Як приготувати олійну фарбувальну суміш і перевірити її якість?
623. Які види олійних фарбувальних сумішей Ви знаєте?
624. Як фарбують дерев’яні поверхні неводною сумішшю?
625. Як підготувати і пофарбувати поверхню полівінілацетатною фарбою марки ВА?
626. Для фарбування яких поверхонь застосовують пентафталеві емалеві фарби ПФ115?
627. Які особливості у фарбуванні поверхонь смоляно леткими фарбами?
628. Як підготувати поверхню фасаду і пофарбувати його кремнійорганічною
емалевою фарбою?
629. Яка техніка фарбування поверхні фарборозпилювачем?
630. Які Ви знаєте дефекти неводних фарбувань?
631. Які ставляться вимоги до поверхонь, пофарбованих неводними сумішами?
632. Як підрахувати фактично пофарбовану площу грат на сходовій огорожі?
633. Як підрахувати фактично пофарбовану площу 242м водогінних труб діаметром
200 мм?
634. Який матеріал використовують як ґрунтовку для підготовки основ під
декоративні малярні покриття?
635. Які вимоги ставлять до сумішей для ремонту і шпаклювання поверхонь?
636. Які компоненти входять до складу силіцій-органічних фарб?
637. Які матеріали марки “CERESIT” є силіконовими фарбами?
638. З яких компонентів складаються акрилові фасадні фарби?
639. Які роботи необхідно виконати на об’єкті перед початком опорядження
фасаду?
640. Які вимоги ставлять до підготовки поверхонь основ під декоративне
опорядження?
641. Які інструменти застосовують для очищення поверхонь від старих покриттів,
розчину, іржі тощо?
642. Які пристрої застосовуються для роботи на висоті? Розкажіть будову.
643. Яку функцію мають виконувати герметизувальні матеріали для влаштування
швів і стиків між елементами огороджувальних конструкцій?
644. Для виконання яких робіт призначений “CERESIT SILIKON”?
645. Які властивості має монтажна піна PV Proti Montage?
646. Для чого використовують самоклеючу герметизувальну стрічку CERESIT
ВТ23?
647. Що використовують як універсальний засіб для видалення незатверділої
поліуретанової піни?
648. За допомогою чого оцінюють якість приклеювання стрічки ВТ23?
649. У чому полягає технологія влаштування деформаційних швів?
650. Що розуміють під підготовкою основи під нанесення ластун екоративн
штукатурок?
651. Що впливає на формування різних фактур покриття?
652. Як готують поверхню під опорядження силікатною фарбою СТ54?
653. Як визначити вертикальність (горизонтальність) поверхні штукатурки?
654. Як визначають товщину фарбувального покриття?
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655. Яке значення в підвищенні продуктивності праці має механізація малярних
робіт?
656. Яку
роль
відіграє
централізоване
приготування
ластун екора,
шпаклювальних і фарбувальних сумішів?
657. Яке потрібне обладнання для організації приоб’єктної колірної майстерності?
658. Які існують принципи механізованого розпилювання фарбувальних сумішей?
659. Яка будова фарбопульта СО-20В?
660. За яким принципом діє електрофарбопульт СО-61?
661. З яких частин складається фарбувальний агрегат СО-154?
662. З яких частин і як можна зібрати фарбувальний агрегат низького тиску?
663. З яких частин складається пересувна компресорна установка СО-7Б?
664. Який принцип дії компресорної установки СО-7Б?
665. Яке призначення і будова фарбонагнітального бачка СО-12А?
666. З яких частин складається фарборозпилювач СО-71Б і СО-123Б?
667. Яке обладнання встановлено на пересувній малярній станції СО –115?
668. Які технологічні лінії може мати малярна станція CO –115?
669. Яких правил техніки безпеки необхідно дотримуватись при роботі з
механізмами?
670. Яке призначення панелі і як їх фарбувати?
671. Як правильно розмітити на схованій клітці?
672. Які способи витягування фільонок ви знаєте?
673. Як оздоблюють поверхню рельєфним гумовим валиком?
674. Що таке ластун екора і якими способами його виконують?
675. Які способи тупування поверхні ви знаєте?
676. Як робиться фактурне опорядження поверхні?
677. Якими спобами можна збільшити рисунок для трафарету?
678. Яка повинна бути в’язкість суміші для виконання рисунків за трафаретом?
679. Які є способи матування скла?
680. Як оздобити поверхню під дуб?
681. Як виконують бронзування наповерхні?
682. Як оздобити поверхню під мармур?
683. Як оздобити поверхню під цінні породи дерева?
684. Що таке аерографія і які види композицій аерографічного розпису вам відомі?
685. Як оздоблюють поверхні під шовк?
686. Що таке метанізація і як її виконують?
687. Як опорядковуються поверхні пісковими присипками?
688. Які вимоги ставлять до обклеюваних шпалерами поверхонь?
689. Які інструменти застосовують для шпалерних робіт?
690. Як підготувати обштукатурену поверхню для обкладування паперовими
шпалерами?
691. Як підготувати підготувати шпалери для приклеювання?
692. Для чого обрізають кромки в шпалерах і які способи обрізування кромок Ви
знаєте?
693. Яка будова шпалерообрізувальної машини СО –65?
694. Як обклеюють поверхню паперовими шпалерами?
695. Як підготувати обштукатурену поверхню і обклеїти її лінкрустом?
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696. Як обклеїти поверхню синтетичною полівінілхлоридною плівкою на паперовій
основі?
697. Як обробляють поверхні синтетичними плівками марки ПДО?
698. Які Ви знаєте дефекти шпалерних робіт і як їх усунути?
699. Яким вимогам повинна відповідати обклеєна шпалерами поверхня?
700. Назвіть основні чинники пошкодження та руйнування будівель?
701. Що є головним чинником руйнівних явищ?
702. Що є головним джерелом зволоження будівель?
703. Назвіть основні причини зволоження фасадів будівель?
704. У чому полягає суть капілярного підсмоктування води?
705. Назвіть матеріали, що входять до складу реставраційної системи CERESIT?
706. Які основні властивості мають розчини із добавкою CERESIT CO84?
707. У якій послідовності обстежують будівлю?
708. На основі яких даних складають план виконання робіт?
709. Для чого розробляють технологічні схеми?
710. Які вимоги ставлять до риштувань?
711. Чому поверхня основи повинна бути дуже гладенькою і щільною?
712. З якої площі видаляють старі покриття (малярні, штукатурні) навколо ділянки
зволоження?
714.Чим видаляють стару фарбу?
715.За допомогою яких матеріалів опоряджують поверхню, виконану з
реставраційної штукатурки?
716.Наведіть схему конструктивно-технологічного вирішення реставрації вузла
фасаду за незначного зволоження мурування.
717.Який матеріал використовують як гідроізоляційне покриття при влаштуванні
реставраційної системи з ущільненням зовнішньої стінки структурним
ін’єктуванням?
718Як поновити пошкоджений шар штукатурки на великих ділянках кам’яної
поверхні?
719.Як поновити пошкоджений шар штукатурки на дерев’яних поверхнях?
720.Як реставрувати пошкоджені штукатурні тяги?
721.Як підготувати поверхню, раніше пофарбовану клейовою фарбою, під нове
фарбування?
722.Які є способи видалення старих олійних плівок і для яких поверхонь вони
підходять?
723.Які зняти олійну плівку хімічним способом?
724.Як видалити іржаві плями з поверхні?
725.Як очистити поверхню від старих паперових шпалер?
726.Як підготовити обштукатурену поверхню від старих паперових шпалер?
727.З яких робіт складається облицювання поверхонь будівельних конструкцій
матеріалами CERESIT?
728.Якими бувають клейові суміші для кріплення плиток?
729.Яку добавку вводять у CERESIT СМ15 при облицюванні деформаційних
поверхонь?
730.Яку суміш використовують для облицювання підлоги із підвищеною
щільністю великими плитами?
731.Наведіть склад та співвідношення компонентів композиції CERESIT CV23?
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732.Якими сумішами заповнюють шви між плитками?
733.Якою сумішшю заповнюють шви завширшки від 2 до 5 мм, коли не потрібна
еластичність шва?
734.Схарактеризуйте матеріал CERESIT СЕ42.
735.Як поділяють керамічні плитки за призначенням?
736.Що таке теракотові плитки?
737.Який склад штучних облицювальних каменів?
738.З чого виробляють агломерований мармур?
739.Які його переваги перед натуральними каменями?
740.Який основний принцип виконання якісного облицювання приміщень,
конструкцій, що зазнають впливу вологи?
741.Які приміщення належать до І-IV класів за ступенем впливу вологи?
742.Наведіть технологічне вирішення облицювань приміщень І класу.
743.За допомогою чого забезпечують надійну герметизацію внутрішніх і зовнішніх
кутів при облицюванні приміщень ІІ класу?
744.Який матеріал використовують для еластичного ущільнення стиків, швів
облицювання приміщень ІІІ класу?
745.Як герметизують деформаційні і крайові шви при облицюванні приміщень IV
класу?
746.Який матеріал використовують для хімічного стійкого зароблення швів на
стінах і підлогах при облицюванні приміщень IV класу?
747.Наведіть конструктивно-технологічні вирішення облицювання по цементній,
вапняно-цементній, вапняній основах.
748.Які матеріали використовують для наклеювання плиток на штукатурку
(вапняно-піщану, цементно-піщану)?
749.В чому полягає попередня підготовка стяжок з асфальтової мастики або із
залишками клею?
750.Які матеріали використовують для наклеювання керамічних плиток на поверхні
з деревини та виробів із неї?
751.Чи можна запобігти знебарвлених облицювального покриття з каліброваних
плит мармуру?
752.Що таке теракота? Коли і як заповнюють шви при облицюванні поверхні
теракотою?
753.Що є головним компонентом системи облицювання балконів і патіо?
754.Як готують поверхні резервуарів для питної води до облицювання?
755.Якими способами облицьовують плавальні басейни?
756.У чому підлягає підготовка будівельного об’єкта до облицювання?
757.Якими методами визначають міцність основи?
758.Які допуски відхилень від вертикалі і горизонталі може мати основа під
облицювання плитками?
759.Як знежирюють поверхню основи?
760.За допомогою якого матеріалу CERESIT очищують поверхню основи від
висолів?
761.Як готують розчинові суміші із сухих клейових сумішей?
762.Які архітектурні елементи облицювання Ви знаєте?
763.Що таке фриз?
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764.З чого починають облицювання внутрішньої стіни керамічною плиткою
способом шов у шов?
765.Як перевіряють вертикальність крайніх плиток другого та наступних рядів?
766.Яка послідовність укладання плиток за визначеної висоти облицювання?
767.Розкажіть про техніку укладання плиток на шар клею?
768.За допомогою чого під час облицювання створюють рівномірні шви?
769.Як виконують заповнення і затирання шва?
770.Як розкладають насухо плитки при облицюванні підлог площею до 4 м2?
771.Як виконують облицювання підлог у приміщенні з неопорядженими стінами?
772.Яка послідовність виконання облицювання підлог у приміщенні з
облицьованими стінами?
773.Як виконують облицювання східців керамічною плиткою?
774.Для чого передбачають компенсаційні шви при влаштуванні плиткових
покриттів на терасах і як їх улаштовують?
775.За рахунок чого здійснюється додаткове механічне кріплення плит із
природного або штучного каменю до конструкції?
776.Чим заповнюють проміжок між стіною і плиткою зі штучного (природного)
каменю?
777.Які вимоги ставлять до поверхні облицювання при прийманні облицювальних
робіт?
778.Як організовують будівельний майданчик з урахуванням техніки безпеки до
початку облицювальних робіт?
778.Що потрібно виконати після закінчення роботи з облицювання?
780.Які компоненти входять до складу скловати?
781.Яка основна перевага скловатної ізоляційної продукції ISOVER?
782.З чого виготовляють волокнисті теплоізоляційні базальтові матеріали?
783.Що є зв’язними у мінераловатній продукції?
784.Який температурний інтервал використання виробів із базальтового волокна?
785.Чи впливає тривалий контакт мінераловатних теплоізоляційних плит із вологою
на робочі характеристики матеріалу?
786.Які теплоізоляційні матеріали ISOVER KN?
787.Де найчастіше використовують матеріал ISOVER KN?
788.Чим забезпечуються добрі гідроізоляційні властивості ущільнювальних
матеріалів ISOVER?
789.Як добиваються щільного прилягання плит ISOVER RKL одна до одної?
790.За допомогою якого матеріалу ущільнюють поперечні шви між плитами
ISOVER RKL-EJ?
791.Як улаштовують систему зовнішньої теплоізоляції з облицюванням на виступі?
792.Які вимоги ставлять до систем теплоізоляції стін фасадів з облицюванням по
каркасу?
793.З яких матеріалів ISOVER улаштовують теплоізоляцію двошарових стін
фасадів?
794.Чи потрібно плити з еситрудованого пінополістиролу механічно прикріплювати
до залізнобетонних плит?
795.Який теплоізоляційний матеріал найефективніший для теплоізоляції підлог
опалювальних приміщень?
796.Що таке гідроізоляція?
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797.Які вимоги ставлять до гідроізоляційних матеріалів?
798.За якими ознаками поділяють сучасну гідроізоляцію?
799.Залежно від чого вибирають тип гідроізоляції?
800.Які вимоги мають задовольнити розчинові суміші для гідроізоляції?
801.Як використовують смоли в полімерних гідроізоляційних композиціях?
802.Що таке бітумні мастики?
803.Як отримують бітумну емульсію?
804.Які властивості має Ceresit CL 50?
805.В чому переваги бітумно – полімерних матеріалів на водній основі?
806.Які витрати матеріалу Ceresit CP 43 при ґрунтуванні поверхні?
807.Який матеріал використовують як ґрунтовку під самоклеючі багатошарові
плити?
808.В якій технологічній послідовності виконують роботи з улаштування полімер
цементної гідроізоляції?
809.Через який період часу наносять другий шар із композиції на основі епоксидних
смол після затвердіння першого?
810.Як виконують ін’єктування мінеральної суміші в конструкцію під тиском?
811.Від чого залежить кількість води для розбавлення ґрунтовки Ceresit CР 41?
812.В якому напрямку наклеюють плівку Ceresit ВТ 21?
813.Як виконують герметизацію швів біля деформованих стін, порогів, місць
проходження труб ?
814.Яка технологія влаштування гідроізоляцій приміщень?
815.Яка технологія влаштування теплоізоляції Isover на балконах і терасах?
816.Яка технологія влаштування теплоізоляції Isover на перекриттях?
817.Які ви знаєте конструктивні елементи підлоги і вимоги до них?
818.Що являється прошарком при влаштуванні підлоги із плиток?
819.Способи винесення відміток підлоги від заданого репера?
820.Які правила винесення і фіксації нахилів підлоги ви знаєте?
821.Які правила улаштування підлоги з нахилом?
822.Яка технологія улаштування підлоги з керамічних плиток прямими та
діагональними рядами?
823.Як влаштовують підлогу з карт килимової мозаїки?
824.Як влаштовують підлогу з шлакових плит?
825.Яка особливість укладання шестигранних плиток на підготовлену основу?
826.Яка особливість укладання восьмигранних плиток на підготовлену основу?
827.Як влаштовують підлогу з бетонно-мозаїчних плит?
828.Які вимоги висуваються до опорядження плитки підлог?
829.Як підготовляють бетонну основу під приклеювання лінолеуму або
синтетичних плиток?
830.Як підготовляють синтетичні матеріали і лінолеум до приклеювання?
831.Які мастики застосовують для приклеювання лінолеуму залежно від його виду?
832.Якими способами можна зварювати лінолеум?
833.Як зварюють килими із лінолеуму за допомогою установки з випромінювачем
“Пілад – 220”?
834.Які існують способи укладання синтетичних плиток? Схарактеризуйте спосіб
укладання “на себе”?
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835.Які вимоги до підлог, опоряджених штучними матеріалами?
836.Які вимоги до основ під мастикові покриття?
837.Як підготувати основу під мастичне покриття?
838.З яких матеріалів і як приготовляють мастичну шпаклівку?
839.В якій послідовності і як виконують одношарове мастичне покриття
полівінілацетатними сумішами?
840.В якій послідовності і як виконують двошарове мастичне покриття сумішами?
841.Як виконують візерунки в опоряджувальному шарі мастикової підлоги?
842.Які вимоги ставляться до мастикових підлог?
843.Які ви знаєте дефекти покриття мастикових підлог і як їх усувають?
844.З яких матеріалів приготовляють мозаїчний розчин і яке призначення кожного з
них?
845.Які вимоги висуваються до основи, що буде опоряджуватись мозаїчним
покриттям?
846.Які інструменти застосовують в мозаїчних роботах?
847.Розкажіть про будову і принцип дії поверхневого вібратора ИВ –91А?
848.Розкажіть про будову і принцип дії мозаїчно-шліфувальної машини СО-17?
849.З яких частин складається і як працює пресувальна електрощітка?
850.Які операції і в якій послідовності треба виконати їх при влаштуванні мозаїчної
підлоги?
851.Як підготовити основу під покриття її підготовчим шаром мозаїчної підлоги?
852.Як і у якій послідовності укладають цементний розчин при влаштуванні
підготовчого шару підлоги?
853.Як влаштовують опоряджувальний шар однокольорової мозаїчної підлоги з
жилками?
854.Як влаштовують опоряджувальний шар багатокольорової мозаїчної підлоги з
жилками?
855.Як можна виконати багатокольорову мозаїчну підлогу без жилок?
856.Як і якими сумішами здійснюють полірування мозаїчної підлоги?
857.Які Ви знаєте дефекти мозаїчних підлог?
858.Які роботи називаються ліпними?
859.Яких вимог треба дотримуватись, встановлюючи готові архітектурні деталі на
поверхні?
860.Які вимоги ставляться до виконання ліпних опоряджень?
861.У якій послідовності виконують ліпні роботи?
862.Що таке формопласт і для чого його застосовують?
863.Як і із чого виготовляються гіпсові деталі?
864.Як формують цементні деталі з напівсухого цементного розчину?
865.Які Ви знаєте способи закріплення архітектурних деталей на поверхні?
866.Як закріплюють легкі деталі і архітектурні порізки на поверсі?
867.Як закріплюють більш важкі архітектурні деталі на цвяхах або шурупах?
868.Які особливості виконання опоряджувальних робіт взимку?
869.За якої температури повітря можна виконувати зовнішні штукатурні роботи з
використанням у розчинах хімічних домішок?
870.За якої температури повітря в приміщенні можна виконувати внутрішні
опоряджувальні роботи?
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871.Які хімічні домішки застосовують в штукатурних роботах і як приготовляють
розчини з домішками?
872.Які особливості підготовки малярних сумішей для фарбування взимку?
873.Як фарбують вікна взимку?
874.Які вимоги висуваються до поверхонь, що будують облицьовуватись в зимових
умовах?
875.Які вимоги висуваються до розчинів і мастик, на яких будуть виконувати
облицювання плитками?
876.Як підготувати під нове штукатурення ділянки поверхні, на яких пошкоджена
стара штукатурка?
877.Як підготовляють об’єкт до реставрації?
878.Яка технологія виконання реставраційних робіт за системою CERESIT?
879.Як ремонтують пошкоджені місця плиткового облицювання вертикальних
поверхонь?
880.Як ремонтують пошкоджені місця підлоги, облицьованої керамічними
плитками?
881.Як відремонтувати мозаїчну підлогу?
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Типова навчальна програма
з виробничого навчання

Кількість навчальних годин на
обов’язковий компонент змісту освіти
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Пояснювальна записка
Типова навчальна програма з виробничого навчання та виробничої практики є
документом, що визначає зміст професійно-практичної підготовки з професії
“Опоряджувальник будівельний” в межах сфер діяльності, зазначених в освітньокваліфікаційній характеристиці. Типова навчальна програма є вихідним документом
для розробки навчальних програм в ПТНЗ з врахуванням специфічних особливостей
регіонального та місцевого ринків праці, а також змін, що сталися за останні роки в
техніці, технологіях, організації праці на робочих місцях.
Програма професійно-практичної підготовки є укрупненою програмою, яка
забезпечує професійну підготовку учнів з професії “Опоряджувальник будівельний”,
в яку входять спеціальності: 7129.2 Монтажник гіпсокартоннихконструкцій; 7133.2
Штукатур; 7141.2 Маляр; 7132.2 Лицювальник-плиточник.
Типова програма з професійно-практичної підготовки
спрямована на
визначення змісту практичного навчання, формування основних професійних умінь,
навичок та набуття досвіду професійної діяльності на рівні кваліфікованого
робітника-опоряджувальника 4-го розряду.
Програма призначена для навчання в рамках здобуття професійної освіти як
на базі базової загальної середньої освіти, так і на базі повної загальної середньої
освіти. Вона може бути використана для розробки робочих навчальних програм для
навчальних закладів різних ступенів.
Мета навчання – формування і відпрацювання умінь та навичок практичної
роботи з професії на базі теоретичних знань, які були отримані при вивченні
основних дисциплін обов’язкового компоненту професійно-технічної освіти
“Технологія опоряджувальних робіт”, “Будівельне матеріалознавство”, “Будівельне
креслення”, “Охорона праці”.
В результаті професійно-практичної підготовки, згідно даної програми,
випускник досконало повинен вміти виконувати всі види опоряджувальних робіт,
перераховані в освітньо-кваліфікаційній характеристиці і тематичному плані з
предмету. Крім того, опоряджувальник будівельний повинен досконало володіти
загальними знаннями і уміннями, типовими для всіх видів опорджувальних робіт, без
яких неможливе якісне функціонування кваліфікованого робітника високого рівня
кваліфікації.
Опоряджувальник будівельний повинен уміти:
 читати будівельні креслення, визначати по кресленнях види
опорядження поверхонь;
 виявляти і усувати неполадки поточного характеру, які виникають в
процесі експлуатації механізованого інструменту і машин для
опряджувальних робіт;
 попереджувати і усувати дефекти опоряджувальних робіт;
 застосовувати досвід новаторів і передові методи праці;
 впроваджувати нові технології;
 економно і раціонально використовувати матеріальні, енергетичні і
сировинні ресурси;
 визначати потребу в матеріалах;
 вчасно і раціонально готувати і виконувати прибирання робочого місця;
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 готувати до опоряджувальних робіт обладнання, інструмент і
пристосування і утримувати їх в належному стані;
 дотримуватися правил безпеки праці і внутрішнього трудового
розпорядку;
 користуватися засобами індивідуального захисту, попередження і
гасіння пожеж;
 керувати робітниками опоряджувальних робіт нижчих розрядів,
підраховувати об’єм виконаних робіт, аналізувати результати своєї
праці.
Повинен знати:
 правила читання конкретних будівельних креслень;
 причини виникнення неполадків обладнання при виконанні
опоряджувальних робіт і способи їх попередження;
 види дефектів опоряджувальних робіт, причини їх утворення, способи
попередження і усунення;
 правила роботи і догляду за інструментом і обладнанням, які
застосовуються при опорядженні поверхонь;
 вимоги до якості робіт, в тому числі по суміжних операціях і видах
робіт;
 нові сучасні технології, прийоми та операції опоряджувальних робіт;
 сигналізацію, правила керування підйомно-транспортним обладнанням і
правила стропальних робіт;
 раціональну організацію праці на своєму робочому місці;
 безпечні і санітарно-гігієнічні методи праці, основні засоби і прийоми
попередження нещасних випадків;
 інструкції з охорони праці на всі види опоряджувальних і суміжних
робіт. Правила внутрішнього трудового розпорядку;
 шляхи підвищення продуктивності праці, якості робіт, економії і
раціональної витрати матеріалів. Шляхи зниження трудомісткості
опоряджувальних робіт;
 форми і системи заробітної плати, умови оплати праці;
 порядок і обгрунтування норм виробітку;
 шляхи підвищення кваліфікаційних розрядів.
Програма навчання складається з чотирьох основних розділів:
1. Штукатурні роботи.
2. Монтаж гіпсокартонних конструкцій
3. Малярні роботи.
4. Лицювально-плиткові роботи.
Кожен розділ має свій конкретний зміст і логічне завершення. Але, оскільки
всі блоки взаємопов’язані і скріплені єдиною метою, то нумерація тем в програмі є
загальною. Особливості і зміст вивчення окремих тем розкриваються безпосередньо у
змісті конкретних тем. В кінці кожної теми висвітлено очікуваний результат
вивчення кожної теми у формі конкретизованих знань і умінь по темі.
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Програма навчання складається з 63 тем, розрахованих на 1786 навчальних
годин і дозволяє послідовно пройти всі види професійно-практичної підготовки з
опоряджувальних робіт.
Стандартом передбачено три види професійно-практичної підготовки: в
навчальних майстернях; виробнича практика на будівельних об’єктах під
керівництвом майстра виробничого навчання і виробнича пратика у складі бригад
робітників-опоряджувальників на штатних робочих місцях.
В навчальних майстернях учні послідовно освоюють прийоми і способи
опоряджувальних робіт, необхідних для оволодіння монопрофесіями “Штукатур”,
«Монтажник гіпсокартонн их конструкцій», “Маляр”, “Лицювальник-плиточник”.
Враховуючи, що вихідний кваліфікаційний розряд опоряджувальника
будівельного – 4-й розряд, програма навчання в майстернях будується так, щоб учні
поступово освоювали всі види опоряджувальних робіт, характерні для 3, 4 розрядів. З
метою відпрацювання первинних навичок і вмінь по окремих предметах, операціях і
видах робіт, застосовуються вправи навчально-тренувального характеру. При цьому
вони повинні освоїти найбільш характерні взаємоузгодження прийомів і операцій,
оволодіти сучасними способами виконання робіт і високопродуктивними методами
праці.
Набуті в умовах навчальних майстерень навички і прийоми виконання
опоряджувальних робіт вдосконалюються, закріплюються і розвиваються в процесі
суцільної виробничої практики на будівельних об’єктах під керівництвом майстрів
виробничого навчання.
Навчання в навчальних майстернях і на будівельних об’єктах необхідно вести
з використанням прогресивної техніки і технології, передових методів праці,
практикувати ланкові і бригадні форми навчання і організації праці з урахуванням
реальних можливостей навчального закладу і рівня підготовки учнів.
Наприкінці навчання проводиться виробнича практика на робочих місцях в
складі бригад опоряджувальників, в процесі якої учні самостійно виконують
комплекс опоряджувальних робіт, характерних для професії “Опряджувальник
будівельний” і рівня кваліфікації.
За результатами етапів навчання проводиться поетапний підсумковий
контроль набутих в навчальних майстернях і на будівельних об’єктах знань і умінь
шляхом перевірочних робіт з професій “Штукатур”, «Монтажник гіпсокартонних
конструкцій», “Маляр”, “Лицювальник-плиточник” з присвоєнням проміжного
розряду з кожної професії. В кінці заключного етапу професійно-практичної
підготовки проводяться пробні кваліфікаційні роботи згідно практичних
комплексних кваліфікаційних завдань.
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Типовий тематичний план
№
теми

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Кількість
годин
286
І. Штукатурні роботи
1. Навчання в навчальних майстернях
150
Вступне заняття
2
Охорона праці, електробезпека і пожежна безпека 4
в навчальних майстернях
Екскурсія на будівництво
6
Підготовка
різнорідних
поверхностей
під 6
штукатурення
Опорядження
поверхонь
звичайними 30
штукатурками
Провішування поверхонь, влаштування марок і 12
маяків
Виконання високоякісної штукатурки
12
Опоряджування віконних і дверних прорізів
12
Витягування архітектурних деталей
12
Штукатурення фасадів традиційними
12
декоративними штукатурками
Опорядження поверхонь штукатурками на основі 12
сухих сумішей
Назва теми

Штукатурення поверхонь механізованим
способом
Перевірочні роботи
2. Виробнича практика на будівництві
Ознайомлення з будівництвом. Інструктаж з
безпеки праці на будівництві.
Опорядження
поверхонь
звичайними
штукатурками з застосуванням механізації.
Опорядження поверхонь фасадів сучасними
штукатурно-декоративними покриттями
Опорядження поверхонь сучасними мінеральними
матеріалами на основі вапна, декоративними
синтетичними та венеціанськими штукатурками

18

Перевірочні роботи

14

12
136
7
42
42
21
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№
п/п

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Назва теми

ІІ. Монтаж гіпсокартонних конструкцій
1. Навчання в навчальних майстернях
Вступне заняття
Екскурсія на виробництво
Підготовка поверхонь та гіпсокартонних (гіпсоволокнистих)
виробів до використання
Монтаж простих каркасів та обличкувань гіпсокартонних
комплектних систем (W111, W112)
Кріплення гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) виробів до
елементів каркасу перегородок та обличкувань
Обличкування стін плитними матеріалами без каркасним
(суха штукатурка) способом.
Улаштування швів гіпсокартонних (гіпсоволокнистих)
обшивок
Облаштування дверних та віконних отворів у
гіпсокартонних перегородках та обличкуваннях
Улаштування перегородок середньої складності (W115,
W118)
Улаштування підшивних стель
Улаштування підвісних стель
Улаштування перегородок і обличкувань з інженерними
комунікаціями /навісним обладнанням
Монтаж збірних підлог
Улаштування мансард
Улаштування криволінійних поверхонь великого радіусу
Ремонт пошкоджень та відновлення гіпсокартонних
конструкцій
Перевірочні роботи
2. Виробнича практика на будівництві
Ознайомлення з об’єктом, інструктаж з охорони праці та
пожежної безпеки на будівельному майданчику
Улаштування прямолінійних перегородок
Улаштування підшивних і підвісних стель
Монтаж збірних підлог
Улаштування мансард
Улаштування криволінійних поверхонь великого радіусу;
ремонт пошкоджень та відновлення гіпсокартонних
конструкцій
Перевірочні роботи

Кількість
годин
341
96
2
4
2
10
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
245
7
21
21
14
14
21
7
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№
те
ми

38
.
39
.
40
.
41

Назва теми
ІІ. Малярні роботи
1. Навчання в навчальній майстерні
Вступне заняття, охорона праці в навчальній
майстерні
Ознайомлення з високоякісними оздоблювальними
матеріалами та інструментами
Підготовка і обробка поверхні під водяне і неводяне
пофарбування
Поліпшене пофарбування водяними складами

Кількіс
ть годин
325
150
6
6
12
12

.
42

Поліпшене пофарбування неводяними складами

12

43

Альфрейні опорядження поверхонь

24

.
.
Виконання малярних оздоблень засобами малої
.
механізації
45
Виконання малярних робіт з застосуванням
.
високоякісних матеріалів по євростандарту
46
Підготовка
поверхні
під
обклеювання
та
.
обклеювання поверхні шпалерами
Перевірочні роботи
44

47
.
48
.
49
.
50
.
51
.
52

12
48
12
6

2. Виробнича практика на будівництві
Ознайомлення з будівництвом.
Інструктаж з охорони праці на будівництві
Підготовка і обробка поверхонь під водяне і
неводяне пофарбування
Поліпшене пофарбування поверхні водяними і
неводяними складами
Виконання малярних оздоблень засобами малої
механізації
Виконання малярних робіт з застосуванням
високоякісних
оздоблювальних
матеріалів
по
євростандарту
Обклеювання поверхонь шпалерами

175
7

Перевірочні роботи

14

14
14
35
70

21

.
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№
теми

53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.

62.
63.

Назва теми
ІIІ. Лицювальні і плиткові роботи
1. Навчання в навчальній майстерні
Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці в
навчальних майстернях.
Підготовка поверхонь під облицювання.

Кількість
годин
225
120
6
12

Облицювання вертикальних поверхонь керамічними
плитками.
Облицювання поверхонь природним каменем.
Улаштування плиткового облицювання підлоги.
Перевірочні роботи

36

2. Виробнича практика на будівництві
Ознайомлення з будівництвом. Інструктаж з охорони
праці на будівництві.
Підготовка і облицювання поверхонь усередині
приміщення керамічними та іншими плитками.
Улаштування плиткового облицювання підлоги.
Облицювання фасаду керамічними плитками,
природним каменем та плитками з природного
каменю.

105
7

IV. Атестаційна виробнича практика

609

Ознайомлення з будівництвом. Інструктаж з охорони
праці й пожежної безпеки на будівництві
Самостійне виконання опоряджувальних робіт
складністю 3-4-го розряду
Всього

7

Державна кваліфікаційна атестація

35

18
36
12

42
35
21

567
1786
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Зміст професійно-практичної підготовки
Тема 1-2. Вступне заняття. Основи безпеки праці і пожежної безпеки в
навчальних майстернях. Вступний інструктаж із безпеки праці
Вимоги безпеки праці в навчальній майстерні і на робочих місця.
Протипожежний режим під час роботи у навчальній майстерні і на робочих
місцях. Правила користування первинними засобами пожежегасіння, відключення
електромережі в навчальних майстернях. Загальні відомості про навчальний заклад,
традиції навчального закладу.
Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою за професією “Штукатур”.
Роль професійно-практичної підготовки. Ознайомлення учнів із навчальними
майстернями, режимом роботи і правилами внутрішнього розпорядку в навчальних
майстернях, програмою професійно-практичної підготовки. Розподіл учнів за
робочими місцями. Ознайомлення з організацією робочого місця, дотриманням
санітарних норм у майстерні. Виробничий план групи, форми участі учнів у його
виконанні.
Учень повинен знати:
 Кваліфікаційну характеристику;
 Значення дотримання трудової і технологічної дисципліни в забезпеченні
якості робіт;
 Правила і норми охорони праці в навчальних майстернях;
 Причини травматизму. Види травм;
 Правила поведінки при пожежі.
Учень повинен уміти:
 Використовувати знання на практиці;
 Користуватися електрообігрівальними приладами.
Тема 3. Екскурсія на будівництво
Навчально – виховна мета екскурсії. Ознайомлення з правилами безпеки
праці, будівельним об’єктом, розташування на ньому будівель, тимчасових споруд,
машин, механізмів і матеріалів, організацією і структурою будівництва.
Ознайомлення з робочим місцем штукатура. Взаємозв’язок окремих
будівельних робіт. Бесіда з робітниками та інженерно – технічними працівниками,
спостереження за передовими методами праці.
Учень повинен знати:
 Загальну характеристику будівельних підприємств;
 Появу нових професій, систему підготовки і підвищення кваліфікації
робітників;
 Роботу громадських організацій, раціоналізаторів і винахідників.
Учень повинен уміти:
 Використовувати на практиці правила з охорони праці, гігієни праці,
виробничої санітарії та профілактику травматизму.
Тема 4. Підготовка поверхонь під штукатурення
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Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Організація робочого місця. Інструктаж за змістом занять, організації робочого
місця й вимог безпеки праці проводиться на початку кожного уроку.
Ознайомлення з видами поверхонь, які підлягають штукатуренню.
Ознайомлення з інструментом, пристроями для підготовки поверхонь під
штукатурення.
Ознайомлення з правилами влаштування риштувань, помостів, огляд
риштувань.
Вправи: підготовка каменеподібних поверхонь, дерев’яних та інших під
штукатурення.
Виготовлення вручну та прибивання дранкових щитів, набивання поштучної
дранки на поверхні стель і стін. Прибивання ізоляційних матеріалів та металевих
сіток, насікання бетонних поверхонь ручним способом. Підготовка під штукатурення
металевих поверхонь. Підготовка шлакобетонних, гіпсових, гіпсобетонних
поверхонь, пробивання, свердління отворів вручну. Контроль якості виконаних робіт.
Приготування розчинових сумішей.
Інструктаж з безпеки праці при приготуванні розчинових сумішей. Організація
робочого місця. Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог
безпеки праці проводиться на початку кожного уроку.
Дозування матеріалів, послідовність і способи приготування розчинових
сумішей вручну.
Визначення рухомості розчинової суміші стандартним конусом.
Приготування вапняної суміші на гашеному
й негашеному вапні.
Приготування цементної, вапняно-цементної, вапняно-гіпсової суміші. Приготування
сухих сумішей за заданим складом. Приготування розчинових сумішей для набризку,
гранта й накривки.
Учень повинен знати:
 Інструмент, пристосування для підготовки поверхонь під
штукатурення;
 Яким вимогам повинне відповідати влаштування риштувань, помостів.
Учень повинен уміти:
 Використовувати інструмент, пристосування за їх призначенням;
 Витримувати технологію підготовки поверхонь;
 Виготовляти щити;
 Прибивати ізоляційні матеріали та металеві сітки.
Тема 5. Опорядження поверхонь звичайними штукатурками
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Організація робочого місця. Інструктаж за змістом занять, організація робочого
місця й вимог безпеки праці проводиться на початку уроку.
Нанесення розчинової суміші вручну. Накидання розчинової суміші ковшем,
кельмою, совком. Розрівнювання розчинової суміші соколом, напівтерками,
правилами накидання розчинової суміші на верхню, середню, нижню частину стіни
штукатурною кельмою, ковшом із ящика. Накидання розчинової суміші кельмою з
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сокола на стелю приборами через голову, над собою і від себе. Намазування
розчинової суміші на сітчасті поверхні кельмою з сокола. Обробка швів між плитами
збірних залізобетонних перекриттів. Нанесення, розрівнювання розчинової суміші
напівтеркою, правилом нанесення і затирання накривного шару, затирання
накривного шару “вкругову і врозгін”.








Учень повинен знати:
Інструмент, пристосування для приготування розчинової суміші;
Способи приготування розчинової суміші;
Порядок нанесення розчинової суміші вручну;
Порядок розрівнювання розчинової суміші.
Учень повинен уміти:
Використовувати інструмент, пристосування для штукатурення поверхонь;
Наносити розчинові суміші;
Розрівнювати та затирати поверхні.
Тема 6. Провішування поверхонь, влаштування марок і маяків

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Організація робочого місця. Інструктаж за змістом занять, організації робочого
місця і вимог безпеки праці проводиться на початку кожного уроку.
Провішування: стін – виском, правилами, рівнем і ватерпасом; стель – з
використанням ватерпаса і водяного гнучкого рівня.
Влаштування розчинових марок і маяків на поверхнях, які підлягають
штукатуренню, установка дерев’яних, інвентарних, металевих маяків.
Влаштування марок і маяків на поверхнях стін із великою кількістю віконних і
дверних прорізів.
Учень повинен знати:
 вимоги для провішування поверхонь, влаштування марок і маяків;
 технологію виконання робіт;
 способи влаштування марок і маяків.






Учень повинен уміти:
провішувати поверхні;
використовувати розчинні і гіпсові марки під правило;
використовувати інвентарні марки;
натирати розчинові маяки;
виконувати розчинові маяки за допомогою рівня, правила.

Тема 7. Виконання високоякісної штукатурки
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог безпеки праці
проводиться на початку кожного уроку.
Нанесення шарів високоякісної штукатурки. Розрівнювання розчинової суміші
по маяках і марках правилами, напівтерками. Затирання накривного шару вручну та
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за допомогою засобів механізації. Знімання інвентарних та дерев’яних маяків,
вирубування гіпсових маяків і обробка борозен. Виконання накривки.
Штукатурення ніш, стін, стель, балок, пілястр у відповідності до вимог, які
висуваються до високоякісної штукатурки.
Учень повинен знати:
 які вимоги висувають при високоякісних штукатурках;
 технологію виконання високоякісної штукатурки.
Учень повинен уміти:
 наносити шари високоякісної штукатурки;
 розрівнювати розчин по маяках правилом з рівнем, півтерком;
 знімати інвентарні та дерев’яні маяки;
 затирати накривний шар вручну та за допомогою засобів механізації.
Тема 8. Опоряджування віконних і дверних прорізів
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Організація робочого місця. Інструктаж за змістом занять, організації робочого
місця й вимог безпеки праці проводиться на початку кожного уроку.
Штукатурення віконних і дерев’яних прорізів. Зароблення щілин (порожнин)
між віконними (дверними) прорізами та коробками і ущільнення (заповнення та
герметизація) місць прилягання налічників і плінтусів до стін. Штукатурення
зовнішніх і внутрішніх укосів із визначенням кута розсвіту. Штукатурення заглушин
і залізнення нижньої заглушини, перевірка поверхонь контрольним рівнем і без
нього. Залізнення горизонтальних і вертикальних поверхонь. Витягування фасок і
кутів за допомогою шаблонів.
Учень повинен знати:
 технологію виконання робіт по опорядженню віконних і дверних прорізів;
 вимоги висування при навішуванні, правил на укоси;
 порядок виконання штукатурення укосів.
Учень повинен уміти:
 використовувати інструмент, пристосування для штукатурення укосів;
 виконувати штукатурення укосів різними способами;
 перевіряти якість робіт.
Тема 9. Витягування архітектурних деталей.
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Організація робочого місця, інструктаж за змістом занять і вимог безпеки праці
проводиться на початку кожного уроку.
Ознайомлення з профілем шаблона на кресленнях. Виготовлення й збирання
шаблонів, підготовка поверхонь для витягування тяг, навішування напрямлених
рейок по шаблону з перевіркою по рівню. Приготування розчинної вапняно – гіпсової
суміші, накидання її між рейками і протягування шаблоном . Оздоблення кутів тяг за
допомогою лінійки. Виконання кутів за допомогою кутового шаблона штукатурення
колон – провішування улаштування марок і маяків, навішуванню правил на двох
протилежних сторонах, виготовлення шаблонів нанесення розчину і витягування.
Учень повинен знати:
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 правила складання креслень і схем;
 технологічні операції витягування гуртів вапняно – гіпсовими та цементно –
вапняними розчинами;
 як практично виконувати обробку кутів гуртів.
Учень повинен уміти:
 виготовляти й збирати шаблони;
 навішувати напрямні рейки по шаблону та витягувати гурти;
 обробляти кути гуртів за допомогою лінійки та кутового шаблона.
Тема 10. Штукатурення фасадів традиційними декоративними
штукатурками
Інструктаж безпеки праці при штукатуренні фасадів. Організація робочого
місця. Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог безпеки праці
проводиться на початку кожного уроку.
Ознайомлення з видами і послідовністю виконання робіт при штукатуренні
фасаду.
Перевірка риштувань, підготовка інструмента.
Розбивка на захватки, провішування поверхні улаштування марок і маяків.
Приготування розчинових сумішей для декоративних штукатурок із кольорової
суміші; нанесення підготовчих шарів із звичайної суміші; обробка підготовчих шарів,
нанесення шарів декоративними штукатурками, підготовка пігментів і сухої
накривної суміші, визначення і розрахунок захвату, підготовка інвентарних щитів для
закривання вікон, балконних дверей.
Виконання вапняно – піщаної кольорової штукатурки. Оброблення по
напівпластичному розчину, циклювання, дрібна насічка, торцювання “під дрібну
ніздрювату фактуру”, “під черепашник”, “штриховку – начіс”, накатування валиком ,
обробка поверхонь штампами, комбінована фактура, «Пластоун Декор ат»,
“Італійське оздоблення”.
Виконання теразитової штукатурки, підготовка поверхні, створення фактури
“під шубу” циклюванням.
Виконання кам’яної штукатурки. Створення фактури “під рваний камінь”, “під
пісковик”, “травленням”.
Виконання рустованої поверхні декоративних штукатурок, прорізання і
формування рустів.
Штукатурка “Сграфіто”. Нанесення кольорових шарів. Виконання сграфіто
різними способами.





Учень повинен знати:
організацію робіт по штукатуренню фасадів;
технологію штукатурення фасадів звичайним розчином;
технологію штукатурення фасадів декоративним розчином;
правила техніки безпеки під час штукатурення фасадів.

Учень повинен уміти:
 підготовити поверхню під штукатурення, провішування поверхні;
 витягувати карнизи, пояски, наличники;
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 підготовити декоративний розчин;
 виконувати декоративні штукатурки.
Тема 11. Опорядження поверхонь штукатурками на основі сухих сумішей
Приготування розчинових штукатурних сумішей з сухих будівельних сумішей
уручну з використанням електроінструменту.
Технологія опорядження поверхонь приміщень будівлі: вирівнювальними
штукатурками КНАУФ на гіпсовій основі (НР Старт, Ротбанд, Гольдбанд), на
вапняно-цементній основі (МР – Leicht, ЛУП 222, Унтерпутц, Зокельпутц);
сумішами для створення теплоізоляційних штукатурок (Ізопутцт Екстра) та
штукатурками інших сучасних виробників.
Улаштування декоративних покриттів приміщень з матеріалів КНАУФ на
гіпсовій основі; способи формування фактури декоративних покриттів на гіпсовій
основі.





Учень повинен знати:
організацію робіт по штукатуренню стін і стель приміщення;
технологію
штукатурення
поверхонь
приміщень
вирівнювальними
штукатурками КНАУФ на гіпсовій основі;
технологію
штукатурення
поверхонь
приміщень
вирівнювальними
штукатурками КНАУФ на вапняно-цементній основі;
правила техніки безпеки під час штукатурення фасадів.

Учень повинен уміти:
 Скласти
технологічні
схеми
штукатурення
вирівнювальними штукатурками КНАУФ.

поверхонь

приміщень

Тема 12. Штукатурення поверхонь механізованим способом
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог безпеки праці
проводиться на початку кожного уроку.
Підготовка до роботи ручних машин, розчинозмішувачів, догляд за ними.
Перевірка справності з’єднань.
Перевірка обладнання для дозування матеріалів, розчинозмішувачів малої
ємності та іншого обладнання для приготування розчинових сумішей.
Транспортування розчинової суміші до робочої зони. Підготовка до роботи, пуск,
обслуговування
і
усунення
несправностей
в
роботі
розчинонасосів,
розчинонагнітачів, компресорів.
Підготовка до роботи пневматичних і без компресорних форсунок, усунення
несправностей, регулювання подачі розчинової суміші і повітря в форсунках.
Підготовка до роботи, пуск, робота, усунення несправностей штукатурних
машин. Перемішування розчинової суміші, її проціджування, подавання на поверхні,
що підлягають штукатуренню, за допомогою традиційних штукатурних агрегатів.
Нанесення розчинової суміші на поверхню стіни механізованим комплектним
способом із застосуванням техніки ПФТ: постачання на будівельний майданчик та
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завантаження сухої штукатурної суміші в машину для перемішування з водою;
безпосереднє перемішування розчинової суміші, транспортування її до місця
штукатурення і безпосереднє нанесення розчинової суміші на поверхню.
Технологія улаштування штукатурного покриття матеріалом КНАУФ
МР 75 за допомогою штукатурної машини PFT G4.
Організація виробничих процесів і праці.
Затирання поверхні шліфувальними машинами.









Учень повинен знати:
будову розчинозмішувачів малої ємності;
підготовку до роботи пневматичних і без компресорних форсунок;
усунення несправностей в роботі пневматичних і без компресорних форсунок;
охорону праці.
Учень повинен уміти:
виконувати роботу на розчинозмішувачах;
правильно добирати в’яжуче і заповнювач сухої суміші високої якості;
наносити розчин на поверхні стін форсунками;
затирати поверхню шліфувальними машинами.
Перевірочні роботи.

Навчання на будівництві
Тема 13. Ознайомлення з будівництвом. Інструктаж з безпеки праці на
будівництві
Структура виробництва і організації праці учнів на будівництві.
Тема вивчається на початку навчання учнів на будівництві. Ознайомлення
учнів з будівельним майданчиком. Інструктаж з охорони праці. Планування
виробничої діяльності базового підприємства (контрольні цифри, державне
замовлення, довготривалі нормативи, прямі замовлення та інше). Шляхи
інтенсифікації будівництва, впровадження ресурсозберігаючої технології. Система
управління охорони праці, інструктажі з охорони праці на будівництві.
Учень повинен знати:
 Планування виробничої діяльності підприємства;
 Шляхи інтенсифікації будівництва, впровадження
технології;
 Систему управління охороною праці.

ресурсозберігаючої

Учень повинен уміти:
 Використовувати знання на практиці.
Тема

14.

Опорядження поверхонь
застосуванням механізації

звичайними

штукатурками

з
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Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Види і послідовність виконання робіт при штукатуренні поверхні.
Вплив технології виконання робіт, переробки та збереження окремих матеріалів
на екологію й охорону навколишнього середовища.
Провішування поверхонь, влаштування марок і маяків. Основні види і
послідовність операцій
при
провішуванні
поверхні.
Інструменти, які
використовуються при провішуванні поверхні, їх будова.
Провішування: стін – виском, правилом, рівнем і ватерпасом; стель – з
використанням ватерпаса і водяного гнучкого рівня; влаштування розчинових марок і
маяків на поверхнях, які підлягають штукатуренню, установка дерев’яних,
інвентарних, металевих маяків; влаштування марок і маяків на поверхнях стін з
великою кількістю віконних і дверних прорізів.
Нанесення шарів високоякісної штукатурки; розрівнювання розчинової суміші
по маяках і марках правилами, напівтерками; затирання накривного шару вручну та
за допомогою засобів механізації; знімання інвентарних та дерев’яних маяків,
вирубування гіпсових маяків і обробка борозен; виконання без піщаної накривки;
штукатурення ніш, стін, стель, балок, пілястр.
Інструктаж з безпеки праці при виконанні тяг, оздоблення кутів.
Навішування напрямних рейок по шаблону з перевіркою по рівню;
приготування розчинової вапняно – гіпсової суміші, накидання її між рейками і
протягування шаблону на “лоск” і на “здир”, виконання кутів за допомогою кутового
шаблона; натирання кутів і лузгів.
Витягування колон за допомогою двох, чотирьох або більше захваток.
Штукатурення елементів віконних і дверних прорізів.
Учень повинен знати:
 Послідовність виконання робіт при штукатуренні поверхонь.
 Технологію навішування рейок на укоси, тяги, пілястри.
 Способи перевірки розчинної вапняно – гіпсової суміші.
Учень повинен уміти:
 Виконувати провішування поверхонь;
 Встановлювати марки і маяки;
 Навішувати рейки на укоси, тяги, пілястри;
 Виконувати високоякісну штукатурку;
 Виконувати без піщану накривку;
 Виконувати витягування тяг, канілюр, колон;
 Штукатурити віконні і дверні прорізи;
 Володіти прийомами та способами штукатурки з виконанням допоміжних
операцій.
Тема 15. Опорядження поверхонь фасадів сучасними штукатурнодекоративними покриттями
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Опорядження поверхонь фасадів декоративними штукатурками на основі сухих
сумішей.
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Опорядження поверхонь фасадів декоративними штукатурками на мінеральній
основі КНАУФ: (Ріленпутц РП 240 (короїд), Шайбенпутц СП 260 (шуба), Марморіт
Ролс РО 233, Марморіт Біоріт ВР 140, Марморіт Каррара, Едельпутцт Ляйхт Роял,
Колорекс Ріленпутц Райбер).
Підготовка поверхні, обробка поверхні ґрунтівкою. Установка маяків,
приготування розчину. Нанесення розчину на поверхню, розрівнювання. Формування
фактури покриття.
Опорядження фасадів декоративними штукатурками на полімермнеральній
основі марки Серезіт (СТ 35, ст 36, ст 137).
Опорядження фасадів синтетичними штукатурками.
Опорядження фасадів синтетичними штукатурками марки Серезіт (СТ 60, СТ
63, СТ 64, СТ68, СТ 177, СТ 72, СТ 73, СТ74, СТ 75). Підготовка поверхонь і
техніка опорядження.






Учень повинен знати:
Технологію приготування сумішей;
Технологію нанесення декоративних сумішей.
Учень повинен вміти:
Виконувати декоративні штукатурки на мінеральній основі КНАУФ;
Виконувати синтетичні штукатурки марки Серезіт;
Виконувати декоративні штукатурки на полімермнеральній основі марки
Серезіт.

Тема 16. Опорядження поверхонь сучасними мінеральними матеріалами на
основі вапна, декоративними синтетичними та венеціанськими штукатурками
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Інструктаж з безпеки праці при опоряджені поверхонь нетрадиційними
мінеральними, декоративними синтетичнимі та венеціанськимі штукатурками.
Підготовка поверхні під штукатурення, обробка поверхні. Застосування
інструментів та інвентарю. Ґрунтування поверхні фіксуючою грунтівкою.
Перемішування пасти.
BREZZA (Бреза), IKOS(Ікос), FLORENTINE (Флорентин) – декоративні
опоряджувальні системи для інтер’єрів. Нанесення шпаклівочної пасти на основі
вапна, оброблення покриття шпателем, нанесення кольорового воску гумкою або
щіткою.
VISOLCALCE (ВІЗОЛКАЛК) – екологічно чисте штукатурно-декоративне
покриття. Нанесення ВІЗОЛКАЛКУ шпателем. Розрівнювання та формування
структури покриття пластиковою теркою.
Опорядження поверхонь синтетичними штукатурками BAYRAMIX (Вайрамікс),
KROMITAL (Кромітал), CERAMITZ (Керамітц), GRANIPLAST (Гранпласт).
Опорядження поверхонь «Датською» декоративною штукатуркою (рідкі
шпалери).
Опорядження поверхонь декоративними
покриттями (венеціанськими
штукатурками) – LITHOS (Літос), «Пластун».
Учень повинен знати:
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 Послідовність виконання робіт.
 Інструменти для виконання декоративних штукатурок.
 Матеріали, які застосовуються для декоративних штукатурок.
 Технологію приготування декоративних сумішей.
Учень повинен вміти:
 Виконувати декоративне покриття на основі вапна Бреза (BREZZA);
 Виконувати декоративну штукатурку IKOS(Ікос);
 Виконувати VISOLCALC (ВІЗОЛКАЛК);
Перевірочні роботи
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ІІ. Монтаж гіпсокартонних конструкцій
І. Навчання в навчальних майстернях
Тема 16. Вступне заняття
Загальна характеристика навчальногопроцесу. Роль виробничого навчання в
підготовці кваліфікованих робітників.
Організація робочого місця, дотримання санітарних норм у майстерні. Зміст
праці монтажника гіпсокартонних конструкцій та сфера застосування професійних
знань та умінь.
Зміст кваліфікаційної характеристики монтажника гіпсокартонних конструкцій
третього розряду.
Вимоги безпеки праці в навчальній майстерні. Причини травматизму. Види
травматизму, міри його попередження.
Правила користування первинними засобами пожежогасіння, відключення
електромережі в навчальних майстернях.
Учень повинен знати:
 Кваліфікаційну характеристику на професію;
 Значення дотримання трудової і технологічної дисципліни в забезпеченні
якості робіт;
 Правила і норми охорони праці в навчальних майстернях;
 Причини травматизму. Види травм;
 Правила поведінки при пожежі.
Учень повинен уміти:
 Використовувати знання на практиці;
 Користуватися електрообігрівальними приладами.
Тема 17. Екскурсія на виробництво
Навчально-виховна мета екскурсії. Інструктаж з техніки безпеки на
будівельному об’єкті. Ознайомлення з будівельним об’єктом, розташуванням на
ньому будівель, тимчасових споруд, машин, механізмів і матеріалів, організацією і
структурою будівництва.
Визначення на будівництві конструктивних елементів будівель: фундаментів,
стін, перегородок, колон, підлог, даху, покрівлі, вікон, дверей тощо.
Ознайомлення з робочим місцем монтажника гіпсокартонних конструкцій.
Взаємозв’язок окремих будівельних робіт.
Демонстрація гіпсокартонних виробів та конструкцій на різних стадіях
готовності.
Бесіда з робітниками та інженерно-технічними працівниками. Спостереження
за передовими прийомами праці.
Учень повинен знати:
 Загальну характеристику будівельних підприємств;
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 Появу нових професій, систему підготовки і підвищення кваліфікації
робітників;
 Роботу громадських організацій, раціоналізаторів і винахідників.
Учень повинен уміти:
 Використовувати на практиці правила з охорони праці, гігієни праці,
виробничої санітарії та профілактику травматизму.
Тема 18. Підготовка поверхонь та гіпсокартонних (гіпсоволокнистих)
виробів до використання
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і вимог безпеки
праці.
Ознайомлення з робочим, контрольно-вимірювальним інструментом
монтажника гіпсокартонних конструкцій. Ознайомлення з виконанням виробничих
процесів згідно інструкційно-технологічних карт.
Вимоги до електричних різальних інструментів; демонстрація безпечного
користування ними.
Підготовка цегляних, бетонних та дерев’яних поверхонь під обличкування
гіпсокартонними (гіпсоволокнистими) плитами: зняття старої штукатурки, очищення
покриттів, закріплення сіток. Ґрунтування поверхонь.
Підйом, транспортування і складування гіпсокартонних і гіпсоволокнистих
плит. Перенесення за допомогою спеціальних пристроїв: ручок і поясів для
перенесення ГКП (ГВП) до робочих 4 місць, а також перевезення ГКЛ за допомогою
двоколісних візків.
Обробка плитних матеріалів: простий розкрій 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 (для відрізання
смуг завширшки до 200 мм) або різака великого (для відрізання смуг більшої
ширини, до 630 мм); точного розкроювання листів з використанням ножівки з
вузьким полотном та дрібними зубцями.
Підготування кромок ГКП для шпаклювання: з армованою стрічкою ( зняття
рубанком з кромки фаски під кутом 45о на 1/3 товщини ГКП і видалення картону
вздовж кромки в місцях укладання стрічки); без армованої стрічки (зняття рубанком
фаски під кутом 22, 5о на 2/3 товщини ГКП і зачищення країв картону шліфувальним
рашпилем або наждачним папером).
Відпрацювання вирізання круглих отворів для вимикачів, розпаєчних коробок і
розеток прихованої електоропроводки за допомогою дриля зі змінною насадкою.
Учень повинен знати:
 організацію робочого місця і вимоги безпеки праці;
 вимоги до електричних різальних інструментів
Учень повинен уміти:
 знимати стару штукатурку, очищати покриття, закріплювати сітки;
 грунтувати поверхні;
 підіймати, транспортувати і складувати гіпсокартонні і гіпсоволокнисті плити;
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 обробляти плитні матеріали;
 готувати кромки ГКП для шпаклювання;
 вирізати круглі отвори за допомогою дриля зі змінною насадкою

Тема 19. Монтаж простих каркасів перегородок та обличкувань
гіпсокартонних систем (W111, W112)
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 інструкційнотехнологічних карт.
Монтаж нескладних металевих каркасів перегородок.
Визначення відстані між осями стійок металевого каркаса.
Визначення допустимої висоти металевих каркасів перегородок у залежності
від типу їхньої конструкції.
Встановлення металевих профілів (стійок) у верхні і нижні напрямні під кутом
з одночасним поворотом стійки до проектного положення. Кріплення стійок до
напрямних методом просічки з відгином за допомогою спеціальних обценьків.
Вирівнювання стійок за виском. Кріплення металевого каркаса перегородки до стінки
і підлоги розпірними дюбелями. Встановлення- та зкріплення стійок каркаса до
основи за допомогою шуруповерта.
Монтаж нескладних дерев’яних каркасів перегородок.
Закріплення несучих брусків дерев’яних каркасів до основи гвинтами.
Улаштування з’єднання дерев’яних елементів між собою в шпунт.
Улаштування вузла кріплення дерев’яних елементів до несучого бруска
дерев’яного каркаса за допомогою шурупів. Улаштування вузла кріплення
дерев’яних елементів до несучого бруска дерев’яного каркаса за допомогою двох
цвяхів у протилежних напрямках під кутом до площини каркаса. Вирівнювання
дерев’яних брусків, що прикріплюються до основних елементів за допомогою клинів
з подальшою фіксацією їх шурупами.
Монтаж простих каркасів обличкувань
Виконання основних операцій з каркасного обличкування стін: розмічування,
встановлення і закріплення пристінного каркаса до стіни або біля неї.
Збирання металевого каркаса зі стельового профілю ПП 60х27х0,6 і напрямних
стельових профілів ПНП 28х27х0,6; напрямних профілів ПН і стійкових профілів ПС.
Закріплення напрямних дюбелями до підлоги і стелі з кроком 1м. Установлення
в напрямні за виском стійок з ПС-профілів.
Скріплення з ними просічником. Кріплення стійок до стіни за допомогою
кронштейнів.
Поопераційний контроль якості виконуваних робіт.
Дотримання вимог безпеки під час роботи ударним інструментом.
Учень повинен знати:
 організацію робочого місця і вимоги безпеки праці;
 вимоги до електричних різальних інструментів;
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 види каркасів гіпсокартонних систем;
 основні елементи металевих та дерев’яних каркасів;
 способи скріплення елементів каркасів між собою та до основ огороджувальних
конструкцій;
 перелік простих розмічувальних пристроїв;
 техніку кріплення металевого каркасу перегородки до стінки й підлоги
розпірними дюбелями та за допомогою шуруповерта;
 допустимі висоти гіпсокартонних перегородок з дерев’яним каркасом;
 вимоги до якості змонтованих конструкцій.





Учень повинен уміти:
розпізнавати елементи металевих каркасів за зовнішніми ознаками;
виконувати монтаж нескладних металевих каркасів перегородок;
виконувати монтаж нескладних дерев’них каркасів перегородок;
виконувати монтаж нескладних металевих каркасів обличкувань

Тема 20. Кріплення гіпсокартоних (гіпсоволокнистих) плит до каркасів
гіпсокартонних систем
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 інструкційнотехнологічних карт.
Вимоги до електричних інструментів; демонстрація безпечного користування
ними.
Установлення та пристискування ГКП у проектне положення за допомогою
ручного підйомника, кріпильних підпорок тощо.
Кріплення гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) плит до металевого каркасу за
допомогою шуруповерта.
Кріплення гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) плит до дерев’яного каркасу за
допомогою цвяхів.












Учень повинен знати:
види закріплення гіпсоволокнистих плит і гіпсокартонних плит до каркасів;
способи нежорсткого кріплення плит до каркасу;
напрями кріплення ГКП до елементів каркасу;
способи встановлення та притискування ГКП у проектне положення;
різновиди самосвердлювальних, самонарізних шурупів;
максимальні відстані між шурупами (цвяхами) під час кріплення ГКП до
каркасів перегородок;
мінімальну ширину спирання обшивки на елемент каркасу
Учень повинен уміти:
читати схеми кріплення плит до каркасу;
складати схеми розміщення точок кріплення в стиках ГКП;
визначати тип шурупів-саморізів у залежності від товщини шару ГКП і
матеріалу каркасу;
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 встановлювати та притискувати ГКП у проектне положення;
 кріпити гіпсокартонні (гіпсоволокнисті) плити до металевого каркасу за
допомогою шуруповерта;
 кріпити гіпсокартонні (гіпсоволокнисті) плити до дерев’яного каркасу за
допомогою цвяхів
Тема 21. Обличкування стін листовим матеріалом безкаркасним способом
(суха штукатурка)
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і вимог безпеки
праці.
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 контрольновимірювальних приладів.









Учень повинен знати:
організацію робочого місця і вимоги безпеки праці;
вимоги, що ставляться до основ під улаштування сухої штукатурки;
технології приклеювання листових матеріалів до поверхонь стін за будь – якою
основою;
способи улаштування тепло-, звукоізоляції стін;
призначення, конструкція, послідовність збирання металевого каркасу;
конструкції обличкувань стін;
способи попередньої обробки гіпсокартонних (гіпсоволокнистих ) листів до
монтажу;
основні операції по обличкуванню стін.

Учень повинен уміти:
 готувати розчинові клейові суміші на основі сухих;
 улаштовувати теплоізоляцію з мінеральної вати;
 приклеювати плитні матеріали до стін за допомогою монтажного клею
„Перлфікс” та шпаклівки «Фугенфюллер» різними способами
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Тема 22. Улаштування швів гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) обшивок
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 інструкційнотехнологічних карт.
Вимоги до електричних інструментів; демонстрація безпечного користування
ними.
Обстеження обшивок гіпсокартонних конструкцій: перевірка надійності
закріплення ГКП до каркаса, відсутність виступу голівок шурупів і цвяхів над їх
поверхнею, визначення дефектів картонної обшивки, їх усунення.
Приготування шпаклювальної розчинової суміші на основі сухих сумішей.
Виконання шпаклювання швів поміж ГКП без армування.
Оброблення швів між ГКП різними шпаклівками з використанням різних видів
армованої стрічки: нанесення грунтуючого шару на стик шпателем або шпателемвикруткою; вирівнювання укладеної маси вертикальним рухом з одночасним
видаленням надлишкової маси; укладання армованої стрічки вручну (за допомогою
фальцювального пристрою), втискування її в ґрунтувальний шар; нанесення
накривально-вирівнювального шару (за потребою); оброблення шва наждаковим
папером.
Шпаклювання внутрішніх кутів за допомогою паперових армувальних стрічок.
Шпаклювання зовнішніх кутів, кромок за допомогою спеціальних пристроїв:
металевих кутників, алюмінізованих стрічок, алюмінієвих профілів тощо.
Оброблення ділянок сполучень перегородок до стель і стін за допомогою
розділювальних стрічок, полівінілхлоридних профілів.
Улаштування деформаційних швів у гіпсокартонних (гіпсоволокнистих)
обшивках при:
- одношаровому гіпсокартонному обшиванні з прокладанням за швом
гіпсокартонних листів та з облямівкою обшивання;
- одношаровому гіпсокартонному обшиванні з установленням у зоні шва
спеціального профілю;
- двошаровому обшиванні з прокладанням за швом гіпсокартонних листів
врозгін та з облямівкою обшивання;
- двошаровому обшиванні з установленням у зоні шва спеціального профілю та
компенсувального клапана.
Дотримання вимог безпеки при виконанні шпаклювальних робіт.







Учень повинен знати:
види швів у гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) обшивках;
вимоги до відкритих швів;
способи приготування шпаклювальної розчинової суміші;
технологію шпаклювальних робіт;
дефекти швів плитних обшивок;
конструкції та технологію улаштування деформаційних швів у гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) обшивках
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Учень повинен уміти:
визначати види швів у гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) обшивках;
складати технологічну послідовність виконання шпаклювальних робіт;
робити обстеження обшивок гіпсокартонних конструкцій;
готувати шпаклювальні розчинові суміші на основі сухих сумішей;
виконувати шпаклювання швів поміж ГКП без армування;
виконувати шпаклювання швів поміж ГКП з армуванням;
виконувати шпаклювання внутрішніх кутів за допомогою паперових
армувальних стрічок;
виконувати шпаклювання зовнішніх кутів, кромок за допомогою спеціальних
пристроїв: металевих кутників, алюмінізованих стрічок, алюмінієвих профілів;
виконувати оброблення ділянок сполучень перегородок до стель і стін;
улаштування деформаційних швів у гіпсокартонних (гіпсоволокнистих)
обшивках.

Тема 23. Облаштування дверних та віконних отворів у гіпсокартонних
перегородках та обличкуваннях
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 інструкційнотехнологічних карт.
Вимоги до електричних інструментів; демонстрація безпечного користування
ними.
Підсилення стійок каркаса дерев’яним бруском.
Підсилення стійок каркаса UW- профілем для подальшого встановлення
важких дверних полотен: становленням додаткового профілю; збільшенням
жорсткості профілю іншим профілем (типу CW); сполученням гнутого профілю
стійки з профілем із прокатної сталі.
Улаштування дверних отворів із: використанням коробок з дверними стійками,
які, окрім елемента підсилення (запресованого дерев’яного бруса), в якості
примикання і кріплення до поверхні перекриття мають елемент у вигляді
телескопічного башмака.
Монтування після встановлення дверної коробки додаткового профілю типу
CW з утворенням замкнутого просторового коробчастого елементу облямівки отвору.
Улаштування отворів для вікон і фрамуг для забезпечення другого світла в
приміщеннях.
Улаштування другого світла з використанням готових рамних профілів та
віконних блоків заводського виготовлення.
Відпрацювання вузла примикання вертикального елементу коробки, що
складається з окремих деталей до верхнього і нижнього перекриття.
Улаштування віконних отворів. Монтаж каркаса обличкування віконних
отворів.
Облицювання отворів за комплектними системами „Кнауф”.
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Учень повинен знати:
способи улаштування дверних отворів;
правила улаштування отворів для встановлення в перегородках однопольних
дверей;
послідовність монтажу каркасу дверного прорізу при улаштуванні перегородки;
варіанти розміщення дверного прорізу;
прийоми обшивки дверного прорізу перегородки;
способи улаштування другого світла в приміщенні.
Учень повинен уміти:
проставляти основні конструктивні розміри дверного отвору;
виконувати монтаж каркасу дверного прорізу при улаштуванні перегородки;
виконувати монтаж каркасу обличкування віконних отворів;
облаштовувати віконні отвори з використанням елементів комплектних систем
„Кнауф” для обличкування ніш;
складати технологічну документацію на ведення монтажу каркаса
обличкування віконних отворів.

Тема 24. Улаштування перегородок середньої складності (W115, W118)
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 інструкційнотехнологічних карт.
Вимоги до електричних інструментів; демонстрація безпечного користування
ними.
Підготовка до монтажу металевих каркасів гіпсокартонних перегородок
середньої складності:
Обмір, провішування осей приміщення та розмічування місць розташування
каркаса перегородок, її несучих стійок, дверних, віконних та інших отворів
відповідно до проектних розмірів за допомогою нівеліру.
Здійснення набору, розкроювання і обробки необхідних елементів каркаса.
Установлення в проектне положення і закріплення дюбелями напрямних (UW –
профілі) каркасів перегородок до підлоги і стелі з кроком 1 м.
Установлення в напрямні профілів CW. Профілів каркаса та закріплення їх
методом просічки або шурупами до напрямних (UW – профілів).
Улаштування отворів у стінках стоякових профілів для проведення інженерних
комунікацій. Монтаж електричних розводок, кабелів та закладних деталей для
кріплення на перегородці стаціонарного обладнання.
Відпрацювання техніки з’єднання стоякових профілів за довжиною за
допомогою шурупів.
Відпрацювання підсилення анкерування напрямного профілю до підлоги в
місцях кріплення за допомогою накладок із стрічкової сталі.
Відпрацювання улаштування примикань гіпсокартонних перегородок до
огороджувальних конструкцій за наведеними схемами.
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Учень повинен знати:
конструктивні схеми перегородок середньої складності комплектних систем;
порядок монтажу каркасів перегородок;
техніку з’єднання стійкових профілів за довжиною за допомогою шурупів;
техніку кріплення металевого каркаса перегородки до стінки і підлоги
розпірними дюбелями;
техніку підсилення анкерування напрямного профілю до підлоги в місцях
кріплення за допомогою накладок із стрічкової сталі;
способи влаштування отворів у стінках стійкових профілів для проведення
інженерних комунікацій.
Учень повинен уміти:
здійснювати обмір, провішування осей приміщення та розмічування місць
розташування каркаса;
здійснювати набір, розкроювання і обробку необхідних елементів каркасу;
здійснювати монтаж каркасів перегородок;
улаштовувати отвори у стінках стоякових профілів для проведення інженерних
комунікацій;
з’єднувати стоякові профілі за довжиною за допомогою шурупів;
підсилювати анкерування напрямного профілю до підлоги в місцях кріплення за
допомогою накладок із стрічкової сталі;
улаштовувати примикання гіпсокартонних перегородок до огороджувальних
конструкцій за наведеними схемами.

Тема 25. Улаштування підшивних стель
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 інструкційнотехнологічних карт.
Вимоги до електричних інструментів; демонстрація безпечного користування
ними.
Улаштування без каркасної підшивної стелі: очищення поверхні
міжповерхового перекриття від бруду, пилу, старого оздоблювального покриття
тощо; вирівнювання (за потребою) основи шпаклювальною сумішшю; визначення і
відмічання центру стелі та намітка взаємо перпендикулярних осей; нанесення клею
на плитку гребінковим шпателем по всій її поверхні або плямами по кутах і середині,
приклеювання плиток до основи рядами у взаємо перпендикулярних напрямках,
починаючи від центру; очищення від залишків клею поверхні плит.
Улаштування каркасної підшивної стелі: закріплення рамного каркаса з
дерев’яних брусків через вирівнювальні прокладки до перекриття; нанесення клею на
плитку в місцях прилягання до обрешітки; наклеювання полістирольних плит до
обрешітки від центру у взаємо перпендикулярних напрямках.
Дотримання правил безпеки під час виконання робіт.
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Учень повинен знати:
поняття „підшивні стелі”;
матеріали для безкаркасної обшивки підвісних стель;
особливості встановлення каркасів;
особливості розкроювання листі;
складові комплектів підшивних стель;
способи обробки швів;
правила безпеки під час виконання робіт на висоті.
Учень повинен уміти:
визначати і відмічати центр стелі та намічувати взаємо перпендикулярні осі;
наносити клей на плитку гребінковим шпателем по всій її поверхні або плямами
по кутах і середині;
приклеювати плитки до основи рядами у
ластун екоративними их
напрямках;
закріплювати рамний каркас з дерев’яних брусків через вирівнювальні
прокладки до перекриття;
наклеювати полістирольні плитки до обрешітки.
Тема 26. Улаштування підвісних стель
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 інструкційнотехнологічних карт.
Вимоги до електричних інструментів; демонстрація безпечного користування
ними.
Монтаж підвісних стель із закритим каркасом (D112, D113 )
Підготовка до монтажу підвісних стель із закритим каркасом: розмітка стелі,
розбивка осей, винос відмітки чистої стелі на стіни; розмітка розміщення фризових
плит.
Монтаж підвісних стель із закритим каркасом: кріплення прямих підвісів до
міжповерхового перекриття; закріплення на підвісах або анкерних елементах
основних профілів; вирівнювання основних профілів в одній площині за допомогою
регульованих пристроїв, затискачів і стопорних улаштувань; прикріплення до
основного профілю несівних профілів за допомогою одно- або дворівневого
з’єднувача.
Установлення ГКП в проектне положення за допомогою підіймача.
Кріплення ГКП до елементів каркасу.
Відпрацювання жорсткого кріплення двошарової обшивки каркаса підвісної
стелі.
Монтаж підвісних стель з відкритим каркасом (D213, АМF { системи С,Е,
F, I } )
Підготовка до монтажу підвісних стель з відкритим каркасом: обмір та
розбивка осей приміщення, що визначають положення напрямних профілів каркаса;
винос відміток чистої стелі на стіни та колони; розмітка стелі від осей приміщення в
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обидва боки для виявлення розмірів крайніх до стінок плит, місць розташування
освітлювачів, вентиляційних решіток та іншого обладнання.
Монтаж підвісних стель з відкритим каркасом: кріплення опорних
облямівкових кутників до стіни і колон дюбелями; кріплення підвісів з тягами до
міжповерхового перекриття за допомогою дюбелів; установлення основних Тподібних профілів та вирівнювання їх в одній площині; установлення поперечного Тподібного профілю в просічки основного профілю; установлення поздовжнього
профілю в просічки поперечного профілю. Укладання плит в профілі.



























Учень повинен знати:
технологію улаштування підвісних стель;
елементи підвісних стель з закритим каркасом;
вимоги до кріпильних елементів;
правила розмічування стель;
порядок монтажу каркасу підвісної стелі;
види закріплення гіпсоволокнистих плит і гіпсокартонних плит до каркасів;
особливості нежорсткого кріплення плит до каркасу;
мінімальну ширину обпирання обшивки на елемент каркасу;
прийоми кріплення ГВП до каркасу притискувальними профілями;
послідовність кріплення ГКП до каркасу підвісної стелі
різновиди самосвердлювальних, самонарізних шурупів;
максимальні відстані між шурупами (цвяхами) під час кріплення ГКП до
каркасів стель;
послідовність кріплення ГКП до каркасу підвісної стелі.
елементи підвісних стель з відкритим металевим каркасом;
правила розмічування стель з відкритим металевим каркасом;
порядок монтажу каркасу підвісної стелі з відкритим металевим каркасом.
Учень повинен уміти:
складати конструктивні схеми підвісних стель з закритим каркасом;
виконувати ескіз розмічування стелі;
визначати відстані між точками кріплення основних елементів, несучих
елементів та між несучими елементами;
визначати елементи підвісних стель з закритим каркасом;
здійснювати монтаж каркасу підвісної стелі з закритим каркасом;
складати схеми розміщення точок кріплення в стиках ГКП;
визначати типи шурупів-саморізів у залежності від товщини шару ГКП і
матеріалу каркасу;
вибирати довжини і діаметра цвяха в залежності від товщини типу ГКП;
складати схеми розміщення ГКП (ГВП) при двошаровій обшивці каркасу
підшивної та підвісної стелі;
здійснювати монтаж каркасу підвісної стелі з відкритим каркасом.

Тема 27. Улаштування перегородок і обличкувань з інженерними
комунікаціями /навісним обладнанням
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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 інструкційнотехнологічних карт.
Вимоги до електричних інструментів; демонстрація безпечного користування
ними.
Облаштування отворів у стінках металевих стійкових профілів методом
просікання для розташуванні в порожнинах гіпсокартонних (гіпсоволокнистих)
конструкцій інженерних комунікацій.
Кріплення розподільних коробок, коробок для розеток та вимикачів до
обшивання за допомогою відкидних металевих ланок.
Кріплення навісного обладнання до гіпсокартонних (гіпсоволокнистих)
обшивань. Улаштування дюбельного кріплення до гіпсокартонного обшивання.
Кріплення до стійок металевих чи дерев’яних каркасів.
Кріплення інженерних комунікацій до перегородки за допомогою універсальної
траверси.
Улаштування огороджень місць пропуску інженерних комунікацій
(облаштування комунікаційних шахт).
Обличкування місця розташування інженерних комунікацій уздовж капітальної
стіни.
Обличкування місця розташування інженерних комунікацій уздовж
перегородки
Огородження комунікаційних шахт у несівної стіни.
Огородження комунікаційних шахт у перегородки.
Улаштування основних систем тримальних стояків для кріплення важкого
санітарно-технічного обладнання.
Улаштування гідроізоляції санітарно-технічних перегородок.







Учень повинен знати:
способи прокладання інженерних комунікацій у порожнинах гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) конструкцій;
основні види санітарно-технічних розводок;
способи кріплення навісного обладнання до гіпсокартонних (гіпсоволокнистих)
обшивань;
прийоми обличкування місця розташування інженерних комунікацій;
прийоми обличкування комунікаційних шахт;
способи улаштування санітарно-технічних перегородок і обличкувань з
навісним сантехобладнанням.

Учень повинен уміти:
 розрізняти пакети, регістри, санітарно – технічні блоки;
 складати порядок кріплення навісного обладнання до гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) обшивань;
 облаштовувати отвори у стінках металевих стійкових профілів при
розташуванні в порожнинах гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) конструкцій
гнучких електричних проводів;
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 кріпити навісне обладнання до гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) обшивань;
 кріпити інженерні комунікації до перегородки за допомогою універсальної
траверси;
 здійснювати обличкування місця розташування інженерних комунікацій уздовж
капітальної стіни/перегородки;
 здійснювати огородження комунікаційних шахт у несівної стіни/перегородки.
Тема 28. Монтаж збірних підлог
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог безпеки праці.
Ознайомлення з робочим інструментом монтажника гіпсокартонних
конструкцій. Ознайомлення з виконанням виробничих процесів згідно інструкційнотехнологічних карт.
Вимоги до електричних інструментів; демонстрація безпечного користування
ними.
Підготовка вирівнювальної і звукоізоляційної основи. Очищення основи.
Виконання розмітки за допомогою гідравлічного рівня або лазерного нівеліру;
улаштування на поверхні несучої основи пароізоляційного шару з поліетиленової
плівки; закріплення кромкової стрічки, встановлення маячків; улаштування
вирівнювального шару з керамзитового піску.
Улаштування збірних стяжок з готових елементів заводського виготовлення
(суперпідлоги) та малогабаритних плит:
Монтаж збірних гіпсоволокнистих підлог з елементів заводського
виготовлення
Монтаж плит по сухій засипці
Укладання елементів підлоги першого шару зі змащенням фальців клеєм.
Укладання елементів підлоги другого шару зі зміщенням стиків та скріплення між
собою спеціальними гвинтами.
Монтаж плит без сухої засипки
Монтаж плит без сухої засипки у приміщеннях з підвищеною вологістю.
Обробка поверхні укладеної сухої стяжки гідроізоляцією Флехендіхт.
Монтаж
збірних
гіпсоволокнистих
підлог
з
малогабаритних
гіпсоволокнистих плит
Укладання малогабаритних плит з ГВЛ за схемою. Улаштування першого шару
основи. Шпаклювання зазорів між плитами матеріалом Фугенфюллер ГВ,
шліфування їх. Шліфування улаштованої основи. Нанесення на всю площину
першого шару з плит клею і розрівнення його зубчастим шпателем. Укладка плит
другого ряду з притисканням за допомогою ручного катка та закріпленням до
підкладки гвинтами. Шпаклювання всіх стикових швів і заглиблень від гвинтів і
шліфування їх. Заповнення герметиком сполучень стін і основи.
Контроль якості виконаних робіт
Учень повинен знати:
 відомості про збірні підлоги;
 види конструкцій збірних підлог та матеріали для них;
 переваги збірних підлог;
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 схеми розкладання елементів збірної підлоги;
 послідовністі виконання робіт.








Учень повинен уміти:
розрізняти види конструкцій збірних підлог та матеріали для них;
читати схеми конструкцій збірних підлог;
здійснювати підготовку вирівнювальної і звукоізоляційної основи;
здійснювати монтаж збірних гіпсоволокнистих підлог з елементів заводського
виготовлення по сухій засипці і без неї;
здійснювати монтаж плит без сухої засипки у приміщеннях з підвищеною
вологістю;
здійснювати монтаж збірних гіпсоволокнистих підлог з малогабаритних
гіпсоволокнистих плит;
здійснювати контроль якості виконаних робіт

Тема 29. Улаштування мансард
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й вимог безпеки праці
Ознайомлення з робочим інструментом монтажника гіпсокартонних
конструкцій. Ознайомлення з виконанням виробничих процесів згідно інструкційнотехнологічних карт.
Вимоги до електричних інструментів; демонстрація безпечного користування
ними.
Збирання гіпсокартонної комплектної системи з обшивкою приміщення по
дерев’яному каркасу; розмічування крокв мансарди під установлення лати (несівних
брусків або підвісів і несівних брусків, напрямних брусків); установлення підвісів за
допомогою шурупів ТN 35 (варіант В); кріплення лати у підвісах шурупами ТN 35
(варіант В) або до крокв (варіант А); облаштування віконного отвору.
Збирання гіпсокартонної комплектної системи з обшивкою приміщення по
металевому каркасу: розмічування та установлення підвісів і верхнього та нижнього
напрямного профілю за допомогою шурупів; установлення, вирівнювання і кріплення
стійкових профілів у напрямних профілях; облаштування віконного отвору.









Учень повинен знати:
призначення та переваги мансардних приміщень;
матеріали для улаштування мансард;
варіанти конструкцій гіпсокартонної комплектної системи з обшивкою
приміщення по дерев’яному каркасу;
схеми кріплення брусків лати стелі і схилу до крокв безпосередньо та за
допомогою прямих підвісів для дерев’яних брусків;
варіанти конструкцій гіпсокартонної комплектної системи з обшивкою
приміщення по металевому каркасу;
схеми кріплення стельових профілів;
послідовність виконання робіт із улаштування гіпсокартонних систем мансард.
Учень повинен уміти:
підбирати матеріали системи в залежності від матеріалу каркасу;
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 збирати гіпсокартонні комплектні системи з обшивкою приміщення по
дерев’яному каркасу;
 розмічувати крокви мансарди під установлення лати;
 установлювати підвіси за допомогою шурупів;
 кріпити лати у підвісах шурупами або до крокв;
 збирати гіпсокартонні комплектні системи з обшивкою приміщення по
металевому каркасу;
 облаштовувати віконні отвори.
Тема 30. Улаштування криволінійних поверхонь великого радіусу
Виготовлення шаблонів для створення криволінійних поверхонь великого
діаметра
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 інструкційнотехнологічних карт.
Вимоги до електричних інструментів; демонстрація безпечного користування
ними.
Підбір необхідних матеріалів для виготовлення матеріалів.
Розмічування, вирізання навісних опірних елементів шаблону. Розмічування
розпірних елементів-фіксаторів, необхідної ширини шаблону.
Збирання шаблону із заготовлених елементів.
Підготовка фіксаторів для закріплення кінців ГКП після їхнього вигинання.
Виготовлення криволінійних гіпсокартонних елементів обличкувань стін
радіусом 500 мм і більше
Нанесення перфорації валиком з шипами на увігнутому боці; укладання ГКП
перфорованим боком на підкладки для запобігання зволоження його зворотнього
боку; зволоження перфорованого боку ГКП водою до потрібного ступеню
водонасичення гіпсового сердечника; перенесення зволоженого ГКП у
вертикальному положенні до шаблону і встановлення його на фіксатор шаблону;
покладання зволоженого ГКП на криволінійну поверхню шаблону, згинання його по
шаблону; закріплення кінців ГКП у фіксаторах шаблону; фіксування вигину ГКП на
шаблоні клейовою стрічкою; зняття ГКП з шаблону та перенесення його до місця
сушіння.
Улаштування перегородок та обличкувань нескладних криволінійних
обрісів. Гнуття металевих профілів для нескладних криволінійних каркасів
перегородок та обличкувань. Виготовлення криволінійних елементів обшивок.
Кріплення криволінійних елементів обшивок до каркасів.
Улаштовування швів між криволінійними елементами гіпсокартонних
обшивок. Улаштовування швів сполучень перегородок / обличкувань з
огороджувальними конструкціями.
Учень повинен знати:
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 переваги гіпсу перед іншими матеріалами, з яких виготовляють вироби для
створення криволінійних поверхонь інтер’єру;
 технологію виготовлення шаблонів для гнуття гіпсокартонних виробів;
 способи та технологія гнуття криволінійних елементів з ГКП великого радіусу;
 вимоги до виготовлення криволінійних гіпсокартонних елементів;
 послідовність влаштування нескладних криволінійних обличкувань.






Учень повинен уміти:
виготовляти шаблони великого радіусу;
гнути металеві профілі для нескладних криволінійних каркасів перегородок та
обличкувань за допомогою ножиць;
виготовляти криволінійні елементи гіпсокартонних обшивок;
кріпити криволінійні елементи гіпсокартонних обшивок до каркасів
перегородок та обличкувань;
обробляти шви між криволінійними елементами гіпсокартонних обшивок та
улаштовувати шви сполучень перегородок / обличкувань з огороджувальними
конструкціями.
Тема 31. Ремонт пошкоджень та відновлення гіпсокартонних конструкцій
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 інструкційнотехнологічних карт.
Вимоги до електричних інструментів; демонстрація безпечного користування
ними.
Ремонт пошкоджень лицьового шару ГКП (ГВП): встановлення додаткових
кріпильних елементів; видалення кріпильних елементів на пошкодженій ділянці;
видалення нещільно прилягаючих і пошкоджених ділянок плитного матеріалу,
включаючи і картонну оболонку, і гіпсовий сердечник; нанесення шпаклівки;
зачищення шпаклівки.
Шпарування малих отворів у обшивках: вирізання трафаретів з картону;
прикладання трафарету до отвору і обведення його контуру олівцем; вирізання
отвору в ГКП за намальованим контуром; вирізання латки з обрізка плити; нанесення
шпаклівки навколо отвору, за контуром латки пробки; встановлення латки врівень із
поверхнею обшивки; розрівняння шпаклівки; шліфування відновленої поверхні.
Заміна кріпильних елементів.
Ремонт тріщин на стиках ГКП із застосуванням армувальної стрічки.
Зашпаровування тріщин у стрічці, накладеної на стик. Шпарування тріщин на
кутовій захисній накладці. Шпарування виступів на стиках ГКП.
Учень повинен знати:
 різновиди пошкоджень гіпсокартонної обшивки;
 технологію ремонту пошкоджень лицьового шару ГКП (ГВП);
 способи видалення кріпильних елементів на пошкодженій ділянці;
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 способи видалення нещільно прилягаючих і пошкоджених ділянок плитного
матеріалу;
 технологію шпарування малих отворів у обшивках;
 технологію ремонту тріщин на стиках ГКП із застосуванням армувальної
стрічки.






Учень повинен уміти:
виявити дефекти і виправити їх;
здійснювати заміну кріпильних елементів;
здійснювати ремонт пошкоджень лицьового шару ГКП (ГВП);
здійснювати ремонт тріщин гіпсокартонних обшивок;
дотримуватися вимог безпеки щодо користування різальним інструментом.
ІІ. Виробнича практика

Тема 32. Ознайомлення з об’єктом, інструктаж з охорони праці та
пожежної безпеки на будівельному майданчику
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на будівельному майданчику,
будівельному об’єкті ( проводить інженер з охорони праці на будівельному
майданчику).
Ознайомлення з правилами поведінки на території будівництва. Транспортні
засоби на території будівництва, правила їх руху. Дозвіл на виконання робіт. Правила
складування
будівельних
матеріалів,
збірних
конструкцій.
Значення
огороджувальних, запобіжних засобів і пристроїв, попереджуючих написів на
будівництві.
Ознайомлення з будівельним майданчиком, будівельним об’єктом, режимом та
умовами роботи на будівельному майданчику, об’єкті, на робочому місці.
Ознайомлення з формою та методами організації праці на об’єкті, в бригаді
(ланці), нормативно-технологічною документацією, нормами виробітку, нарядомзавданням.
Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці, робочому
місці.
Учень повинен знати:
 правила поведінки на території будівництва;
 правила поведінки на території будівництва;
 форми та методи організації праці на об’єкті;
 основи планування виробничої діяльності;
 охорону праці.
Учень повинен уміти:
 проводити контроль якості робіт.
 підтримувати безпечні умови праці.
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Тема 33. Улаштування прямолінійних перегородок
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і вимог безпеки
праці.
Ознайомлення з виконанням виробничих процесів згідно інструкційнотехнологічних карт.
Підготовка до монтажу металевих каркасів гіпсокартонних перегородок
середньої складності:
Обмір, провішування осей приміщення та розмічування місць розташування
каркаса перегородок, її несучих стійок, дверних, віконних та інших отворів
відповідно до проектних розмірів за допомогою нівеліру.
Здійснення набору, розкроювання і обробки необхідних елементів каркаса.
Установлення в проектне положення і закріплення дюбелями напрямних (UW –
профілі) каркасів перегородок до підлоги і стелі з кроком 1 м.
Установлення в напрямні профілів CW. Профілів каркаса та закріплення їх
методом просічки або шурупами до напрямних (UW – профілів).
Улаштування отворів у стінках стоякових профілів для проведення інженерних
комунікацій. Монтаж електричних розводок, кабелів та закладних деталей для
кріплення на перегородці стаціонарного обладнання.
Кріплення навісного обладнання до гіпсокартонних (гіпсоволокнистих)
обшивань. Улаштування дюбельного кріплення до гіпсокартонного обшивання.
Кріплення до стійок металевих чи дерев’яних каркасів.
Кріплення інженерних комунікацій до перегородки за допомогою універсальної
траверси.
Улаштування огороджень місць пропуску інженерних комунікацій
(облаштування комунікаційних шахт).












Учень повинен знати:
конструктивні схеми перегородок середньої складності комплектних систем;
порядок монтажу каркасів перегородок;
техніку з’єднання стійкових профілів за довжиною за допомогою шурупів;
техніку кріплення металевого каркаса перегородки до стінки і підлоги
розпірними дюбелями;
техніку підсилення анкерування напрямного профілю до підлоги в місцях
кріплення за допомогою накладок із стрічкової сталі;
способи улаштування отворів у стінках стійкових профілів для проведення
інженерних комунікацій.
Учень повинен уміти:
здійснювати обмір, провішування осей приміщення та розмічування місць
розташування каркаса;
здійснювати набір, розкроювання і обробку необхідних елементів каркасу;
здійснювати монтаж каркасів перегородок;
улаштовувати отвори у стінках стоякових профілів для проведення інженерних
комунікацій;
з’єднувати стоякові профілі за довжиною за допомогою шурупів;
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 підсилювати анкерування напрямного профілю до підлоги в місцях кріплення за
допомогою накладок із стрічкової сталі;
 улаштовувати примикання гіпсокартонних перегородок до огороджувальних
конструкцій за наведеними схемами.
Тема 34. Улаштування підшивних і підвісних стель
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і вимог безпеки
праці.
Ознайомлення з виконанням виробничих процесів згідно інструкційнотехнологічних карт.
Підготовка до монтажу підшивних та підвісних стель: очищення поверхні
міжповерхового перекриття від бруду, пилу, старого оздоблювального покриття
тощо.
Улаштування без каркасної та каркасної підшивної стелі: вирівнювання (за
потребою) основи шпаклювальною сумішшю; закріплення рамного каркаса з
дерев’яних брусків через вирівнювальні прокладки до перекриття; визначення і
відмічання центру стелі та намітка взаємо перпендикулярних осей; нанесення клею
на плитку гребінковим шпателем по всій її поверхні або плямами по кутах і
середині/нанесення клею на плитку в місцях прилягання до обрешітки;,
приклеювання плиток до основи рядами у взаємо перпендикулярних напрямках,
починаючи від центру; очищення від залишків клею поверхні плит.
Монтаж підвісних стель із закритим каркасом
Монтаж підвісних стель із закритим каркасом: кріплення прямих підвісів до
міжповерхового перекриття; закріплення на підвісах або анкерних елементах
основних профілів; вирівнювання основних профілів в одній площині за допомогою
регульованих пристроїв, затискачів і стопорних улаштувань; прикріплення до
основного профілю несівних профілів за допомогою одно- або дворівневого
з’єднувача.
Установлення ГКП в проектне положення за допомогою підіймача.
Кріплення ГКП до елементів каркасу.
Монтаж підвісних стель з відкритим каркасом
Монтаж підвісних стель з відкритим каркасом: кріплення опорних
облямівкових кутників до стіни і колон дюбелями; кріплення підвісів з тягами до
міжповерхового перекриття за допомогою дюбелів; установлення основних Тподібних профілів та вирівнювання їх в одній площині; установлення поперечного Тподібного профілю в просічки основного профілю; установлення поздовжнього
профілю в просічки поперечного профілю. Укладання плит в профілі.








Учень повинен знати:
матеріали для безкаркасної обшивки підвісних стель;
особливості встановлення каркасів;
особливості розкроювання листі;
складові комплектів підшивних та підвісних стель;
способи обробки швів;
правила безпеки під час виконання робіт на висоті.
правила розмічування стель;
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порядок монтажу каркасу підвісної стелі;
види закріплення гіпсоволокнистих плит і гіпсокартонних плит до каркасів;
прийоми кріплення ГВП до каркасу притискувальними профілями;
послідовність кріплення ГКП до каркасу підвісної стелі
різновиди самосвердлювальних, самонарізних шурупів;
максимальні відстані між шурупами (цвяхами) під час кріплення ГКП до
каркасів стель;
послідовність кріплення ГКП до каркасу підвісної стелі.
елементи підвісних стель з відкритим металевим каркасом;
правила розмічування стель з відкритим металевим каркасом;
порядок монтажу каркасу підвісної стелі з відкритим металевим каркасом.
Учень повинен уміти:
виконувати ескіз розмічування стелі;
визначати відстані між точками кріплення основних елементів, несучих
елементів та між несучими елементами;
визначати елементи підвісних стель з закритим каркасом;
здійснювати монтаж каркасу підвісної стелі з закритим каркасом;
складати схеми розміщення точок кріплення в стиках ГКП;
визначати тип шурупів-саморізів у залежності від товщини шару ГКП і
матеріалу каркасу;
вибирати довжини і діаметра цвяха в залежності від товщини типу ГКП;
складати схеми розміщення ГКП (ГВП) при двошаровій обшивці каркасу
підшивної та підвісної стелі;
здійснювати монтаж каркасу підвісної стелі з відкритим каркасом.
визначати і відмічати центр стелі та намічувати взаємо перпендикулярні осі;
закріплювати рамний каркас з дерев’яних брусків через вирівнювальні
прокладки до перекриття;
наносити клей на плитку гребінковим шпателем по всій її поверхні або плямами
по кутах і середині;
приклеювати плитки до основи рядами у взаємо перпендикулярних напрямках/
до обрешітки.
Тема 35. Монтаж збірних підлог

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і вимог безпеки праці.
Ознайомлення з виконанням виробничих процесів згідно інструкційнотехнологічних карт.
Підготовка вирівнювальної і звукоізоляційної основи. Очищення основи.
Виконання розмітки за допомогою гідравлічного рівня або лазерного нівеліру;
улаштування на поверхні несучої основи пароізоляційного шару з поліетиленової
плівки; закріплення кромкової стрічки, встановлення маячків; улаштування
вирівнювального шару з керамзитового піску.
Улаштування збірних стяжок з готових елементів заводського виготовлення
(суперпідлоги) та малогабаритних плит:
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Монтаж збірних гіпсоволокнистих підлог з елементів заводського
виготовлення
Монтаж плит по сухій засипці
Укладання елементів підлоги першого шару зі змащенням фальців клеєм.
Укладання елементів підлоги другого шару зі зміщенням стиків та скріплення між
собою спеціальними гвинтами.
Монтаж плит без сухої засипки
Монтаж плит без сухої засипки у приміщеннях з підвищеною вологістю.
Обробка поверхні укладеної сухої стяжки гідроізоляцією Флехендіхт.
Монтаж
збірних
гіпсоволокнистих
підлог
з
малогабаритних
гіпсоволокнистих плит
Укладання малогабаритних плит з ГВЛ за схемою. Улаштування першого шару
основи. Шпаклювання зазорів між плитами матеріалом Фугенфюллер ГВ,
шліфування їх. Шліфування улаштованої основи. Нанесення на всю площину
першого шару з плит клею і розрівнення його зубчастим шпателем. Укладка плит
другого ряду з притисканням за допомогою ручного катка та закріпленням до
підкладки гвинтами. Шпаклювання всіх стикових швів і заглиблень від гвинтів і
шліфування їх. Заповнення герметиком сполучень стін і основи.
Контроль якості виконаних робіт













Учень повинен знати:
відомості про збірні підлоги;
види конструкцій збірних підлог та матеріали для них;
переваги збірних підлог;
схеми розкладання елементів збірної підлоги;
послідовністі виконання робіт;
Учень повинен уміти:
розрізняти види конструкцій збірних підлог та матеріали для них;
читати схеми конструкцій збірних підлог;
здійснювати підготовку вирівнювальної і звукоізоляційної основи;
здійснювати монтаж збірних гіпсоволокнистих підлог з елементів заводського
виготовлення по сухій засипці і без неї;
здійснювати монтаж плит без сухої засипки у приміщеннях з підвищеною
вологістю;
здійснювати монтаж збірних гіпсоволокнистих підлог з малогабаритних
гіпсоволокнистих плит;
здійснювати контроль якості виконаних робіт

Тема 36. Улаштування мансард
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й вимог безпеки праці
Ознайомлення з виконанням виробничих процесів згідно інструкційнотехнологічних карт.
Збирання гіпсокартонної комплектної системи з обшивкою приміщення по
дерев’яному каркасу; розмічування крокв мансарди під установлення лати (несівних
брусків або підвісів і несівних брусків, напрямних брусків); установлення підвісів за
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допомогою шурупів ТN 35 (варіант В); кріплення лати у підвісах шурупами ТN 35
(варіант В) або до крокв (варіант А); облаштування віконного отвору.
Збирання гіпсокартонної комплектної системи з обшивкою приміщення по
металевому каркасу: розмічування та установлення підвісів і верхнього та нижнього
напрямного профілю за допомогою шурупів; установлення, вирівнювання і кріплення
стійкових профілів у напрямних профілях; облаштування віконного отвору.















Учень повинен знати:
призначення та переваги мансардних приміщень;
матеріали для улаштування мансард;
варіанти конструкцій гіпсокартонної комплектної системи з обшивкою
приміщення по дерев’яному каркасу;
схеми кріплення брусків лати стелі і схилу до крокв безпосередньо та за
допомогою прямих підвісів для дерев’яних брусків;
варіанти конструкцій гіпсокартонної комплектної системи з обшивкою
приміщення по металевому каркасу;
схеми кріплення стельових профілів;
послідовність виконання робіт із улаштування гіпсокартонних систем мансард.
Учень повинен уміти:
підбирати матеріали системи в залежності від матеріалу каркасу;
збирати гіпсокартонні комплектні системи з обшивкою приміщення по
дерев’яному каркасу;
розмічувати крокви мансарди під установлення лати;
установлювати підвіси за допомогою шурупів;
кріпити лати у підвісах шурупами або до крокв;
збирати гіпсокартонні комплектні системи з обшивкою приміщення по
металевому каркасу;
облаштовувати віконні отвори.
Тема 37. Улаштування криволінійних поверхонь великого радіусу

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і вимог безпеки
праці. Ознайомлення з виконанням виробничих процесів згідно інструкційнотехнологічних карт.
Виготовлення шаблонів для створення криволінійних поверхонь великого
діаметра
Підбір необхідних матеріалів для виготовлення матеріалів.
Розмічування, вирізання навісних опірних елементів шаблону. Розмічування
розпірних елементів-фіксаторів, необхідної ширини шаблону.
Збирання шаблону із заготовлених елементів.
Підготовка фіксаторів для закріплення кінців ГКП після їхнього вигинання.
Виготовлення криволінійних гіпсокартонних елементів обличкувань стін
радіусом 500 мм і більше
Нанесення перфорації валиком з шипами на увігнутому боці; укладання ГКП
перфорованим боком на підкладки для запобігання зволоження його зворотнього
боку; зволоження перфорованого боку ГКП водою до потрібного ступеню
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водонасичення гіпсового сердечника; перенесення зволоженого ГКП у
вертикальному положенні до шаблону і встановлення його на фіксатор шаблону;
покладання зволоженого ГКП на криволінійну поверхню шаблону, згинання його по
шаблону; закріплення кінців ГКП у фіксаторах шаблону; фіксування вигину ГКП на
шаблоні клейовою стрічкою; зняття ГКП з шаблону та перенесення його до місця
сушіння. Улаштування перегородок та обличкувань нескладних криволінійних
обрісів. Ремонт пошкоджень та відновлення гіпсокартонних конструкцій













Учень повинен знати:
переваги гіпсу перед іншими матеріалами, з яких виготовляють вироби для
створення криволінійних поверхонь інтер’єру;
технологію виготовлення шаблонів для гнуття гіпсокартонних виробів;
способи та технологія гнуття криволінійних елементів з ГКП великого радіусу;
вимоги до виготовлення криволінійних гіпсокартонних елементів;
послідовність влаштування нескладних криволінійних обличкувань.
Учень повинен уміти:
виготовляти шаблони великого радіусу;
гнути металеві профілі для нескладних криволінійних каркасів перегородок та
обличкувань за допомогою ножиць;
виготовляти криволінійні елементи гіпсокартонних обшивок;
кріпити криволінійні елементи гіпсокартонних обшивок до каркасів
перегородок та обличкувань;
обробляти шви між криволінійними елементами гіпсокартонних обшивок та
улаштовувати шви сполучень перегородок / обличкувань з огороджувальними
конструкціями;
здійснювати ремонт пошкоджень та відновлення гіпсокартонних конструкцій.
здійснювати контроль якості виконання робіт.
Перевірочні роботи

256

ІІІ. Малярні роботи
1. Навчання в навчальній майстерні
Тема 38. Вступне заняття, охорона праці в навчальній майстерні.
Вступний інструктаж з безпеки праці. Ознайомлення з кваліфікаційною
характеристикою за професією «Маляр», програмою професійної практичної
підготовки.
Організаційні та технічні заходи щодо забезпечення безпеки виконання робіт
маляром. Ознайомлення з інструкцією з безпеки праці, пожежної безпеки,
електробезпеки в навчальних майстернях. Поводження в надзвичайних ситуаціях.
Вплив технології виконання робіт, переробки та збереження окремих матеріалів на
екологію й охорону навколишнього середовища.
Учень повинен знати:
 Кваліфікаційну характеристику.
 Значення дотримання трудової і технологічної дисципліни
забезпеченні якості робіт.
 Правила і норми охорони праці в навчальних майстернях.
 Причини травматизму. Види травм.
 Правила поведінки при пожежі.
Учень повинен уміти:
Використовувати знання на практиці;
Надати першу медичну допомогу при нещасних випадках.

в

Тема 39. Ознайомлення з високоякісними оздоблювальними матеріалами,
інструментами.
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Ознайомлення з ґрунтовками,шпаклівками. Приготування шпатлівочних паст.
Контроль якості шпатлівочних паст. Догляд за інструментами і матеріалами.
Учень повинен знати:
 Інструмент і пристосування.
 Спосіб приготування шпатлівочної суміші.
 Яким вимогам повинна відповідати шпатлівочна суміш.
Учень повинен уміти:
 Використовувати інструмент, пристосування за їх призначенням;
 Дотримувати технологію приготування;
 Дотримувати безпечні умови праці;
 Проводити контроль якості робіт.
Тема 40. Підготовка і обробки поверхні під водяне і неводяне пофарбування.
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Очистка поверхонь від пилу; розшивка тріщин шпателем; заробка тріщин
високоякісними матеріалами, Грунтування поверхонь. Застосування сучасних
шпаклівок; шліфування поверхонь.
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Учень повинен знати:
 Інструмент, пристосування для обробки і підготовки поверхні.
 Способи приготування шпаклівки.
 Яким вимогам повинна відповідати шпаклівочна суміш.
Учень повинен уміти:
 Використовувати інструмент, пристосування за їх призначення;
 Дотримувати технологію приготування;
 Дотримуватись вимог охорони праці.
Тема 41. Поліпшене пофарбування поверхонь водяними сумішами.
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Організація робочого місця і вимог безпеки праці проводиться на початку
кожного уроку.
Ознайомлення з підготовкою поверхні під поліпшене пофарбування,
підготовка інструментів. В’язка щіток, заміна покриття валиків. Розмічання
поверхонь на захватки, перевірка ластун еко складу по кольору. Пофарбування
поверхонь водяними сумішами, казеїновими, вапняними; - щіткою, валиком і
вудочкою.
Нанесення
фарбуючої
суміші
на
поверхню
ручнимі
електрофарбопультом.
Контроль якості виконаних робіт.
Учень повинен знати:
 Технологію виконання робіт з розмічанням поверхонь на захватки, перевірку
фарбуючої суміші по кольору.
 Будову ручних і електричних фарбопультів.
Учень повинен уміти:
 Проводити контроль якості робіт.
 Проводити підготовку інструментів, в’язати щітки, замінювати покриття
валиків.
 Фарбувати поверхні водяними сумішами.
 Фарбувати поверхні казеїновими сумішами вручну.
 Наносити водяні суміші на поверхню ручним і електричним
фарбопультом.
Тема 42. Поліпшене фарбування поверхонь неводяними сумішами.
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Ознайомлення з ручними інструментами і фарборозпилювачами, підготовка
поверхні під олійне фарбування. Грунтівка поверхонь, нанесення шарів шпаклівки,
шліфовка поверхні по штукатурці і по дереву. Підготовка інструментів, обладнання і
фарбувальних сумішей до роботи. Фарбування олійними сумішами щіткою, валиками
по штукатурці і дереву.
Контроль якості пофарбування.
Учень повинен знати:
 Технологію підготовки поверхонь під олійне пофарбування.
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 Технологію пофарбування олійними сумішами.
 Догляд за інструментами.
 Будову фарборозпилювачів.
Учень повинен уміти:
 Виконувати підготовку поверхонь;
 Виконувати нанесення шарів шпаклівки по штукатурці, дереву;
 Підготовлювати інструменти, обладнання і фарбувальні суміші до
роботи;
 Фарбувати олійними сумішами щіткою, валиками по штукатурці і дереву.
Тема 43. Альфрейні опорядження поверхонь
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Організація робочого місця. Інструктаж за змістом занять. Організація робочого
місця і вимог безпеки праці проводиться на початку кожного уроку.
Ознайомлення з альфрейними роботами. Розмічання поверхонь на панелі і
фризи та їх фарбування. Витягування фільонок. Оздоблення поверхні рельєфними
валиками. Оздоблення поверхні за трафаретами. Нанесення прямих та зворотних
трафаретів вручну та фарборозпилювачем. Аерографія.
Контроль якості виконаних робіт.
Учень повинен знати:
 Технологію альфрейних робіт.
 Розмічати поверхню на панелі і фризи.
 Технологію виготовлення трафаретів.
 Інструмент, пристосування для оздоблення поверхонь трафаретами.
Учень повинен уміти:
 Використовувати інструмент, пристосування за їх призначенням;
 Витягувати фільонки;
 Оздоблювати поверхні рельєфними валиками;
 Виготовляти прямі і зворотні трафарети;
 Наносити прямі і зворотні трафарети вручну;
 Наносити трафарети фарборозпилювачем;
 Виконувати аерографії.
Тема 44. Виконання малярних оздоблень засобами малої механізації
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Організація робочого місця. Інструктаж за змістом занять, організації
робочого місця і вимог безпеки праці проводиться на початку кожного уроку.
Ознайомлення із засобами малої механізації. Приготування сумішей для
пофарбування поверхонь механізованим способом, догляд за фарбопультом.
Фарбування
поверхонь
електрофарбопультом.
Догляд
за
електрофарбопультом після роботи. Фарбування поверхонь фарборозпилювачем,
перевірка в’язкості фарбувальної суміші.
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Учень повинен знати:
 Інструмент і пристосування для перемішування суміші.
 Будову механізму для приготування і перемішування шпатлівочних
сумішів.
 Спосіб нанесення сумішів ручним фарбопультом.
 Спосіб нанесення сумішів електрофарбопультом.
Учень повинен уміти:
 Приготувати суміші для фарбування поверхонь.
 Перевірити в’язкість фарбувальної суміші.
 Фарбувати поверхні ручним фарбопультом і електрофарбопультом.
 Фарбувати поверхні олійними сумішами фарборозпилювачами.
Тема 45. Виконання малярних робіт з застосуванням сучасних
високоякісних оздоблювальних матеріалів
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Ознайомлення з різними видами сучасних шпаклівок: “Сатенгіпс” (стартова,
фінішна) “Акрилпуц”тощо.
Шпатлювання поверхонь металевими шпателями різних розмірів. Шліфування
поверхонь шліфувальними терками розміром від 120 до 200 мм. Наклеювання
декоративних виробів, фарбування поверхонь “Сніжкою”, щіткою і валиком.
Учень повинен знати:
 Яким вимогам повинна відповідати гіпсова суміш.
 Досвід роботи новаторів і передовиків в будівництві.
 Способи приготування шпаклівок і інструменту, пристосування для
приготування суміші.
 Технологію приготування шпаклівки.
Учень повинен уміти:
 Шпаклювати поверхні “Сатенгіпсом”за допомогою півтерка, шпателя.
 Виконувати якісне шліфування.
 Фарбувати поверхні силікатними, силіконовими, екриловими фарбами
вручну і валиками.
Тема 46. Підготовка поверхонь під обклеювання шпалер та обклеювання
поверхонь шпалерами.
Інструктаж із безпеки праці при виконанні підготовки та обклеювання
поверхонь шпалерами. Організація робочого місця і вимог безпеки праці проводяться
на початку кожного уроку.
Ознайомлення з вимогами до поверхонь, які обклеюватимуть шпалерами.
Підготовка інструментів для шпалерних робіт. Підготовка поверхонь під
обклеювання шпалерами і опоряджувальними плівками, підготовка шпалер.
Обклеювання поверхонь паперовими шпалерами, лінкрустом. Обклеювання
поверхонь синтетичними опоряджувально-декоративними плівками. Дефекти
шпалерних робіт.
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Учень повинен знати:
 Технологію виконання робіт по оклеюванні поверхні шпалерами.
 Методи приготування клейстеру.
 Приготування клею.
 Підготовку шпалер.
 Прийоми та способи наклеювання шпалер “впритик”.
Учень повинен уміти:
 Підготовити поверхню під наклеювання шпалер.
 Виконувати основні вимоги до якості виконаних робіт.
 Обклеювати поверхні лінкрустом.
 Обклеювати поверхні синтетичними опоряджувально-декоративними
плівками.
 Використовувати знання на практиці.
 Зробити підрахунок виконаної роботи.

2. Навчання на будівництві
Тема 47. Ознайомлення з будівництвом. Інструктаж з охорони праці на
будівництві.
Інструктаж з безпеки праці на будівельному майданчику. Шляхи інтенсифікації
виробництва на підприємстві, залучення
автоматичних
виробництв і
ресурсозберігаючої технології.
Планування праці та контроль якості робіт на виробничий дільниці, в бригаді, на
робочому місці. Способи підвищення якості і ефективності праці на виробничій
дільниці, в бригаді, на робочому місці. Система управління охороною праці,
організація служби безпеки праці на підприємстві. Застосування засобів техніки
безпеки, індивідуального захисту.
Учень повинен знати:
 Основи планування виробничої діяльності.
 Охорону праці.
Учень повинен уміти:
 Проводити контроль якості робіт.
 Підтримувати безпечні умови праці.
Тема 48. Підготовка і обробка поверхонь під водяне і неводяне пофарбування.
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Ознайомлення з ґрунтовками, шпаклівками. Приготування шпаклівок під водяне і
олійне пофарбування. Очищення поверхні від пилу щітками, механізовано.
Ґрунтування поверхні щітками або механізованим способом.
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Контроль якості грунтовочних, шпатлівочних і підмазочних паст. Нанесення
ґрунтувального складу вудкою. Догляд за інструментами і фарбопультом під час і
після роботи. Нанесення і розрівнювання шпаклювальної суміші, розчинової суміші
вручну суцільним шпатлюванням поверхні.
Вибір матеріалів. Шліфування ґрунтованих поверхонь.
Контроль якості виконаних робіт.
Учень повинен знати:
 Технологію виконання робіт.
 Основні вимоги до якості робіт.
 Способи приготування шпаклівок.
Учень повинен уміти:
 Приготувати і перемішувати суміші;
 Наносити ґрунтувальні суміші;
 Наносити шпатлівочні суміші.
Тема 49. Поліпшене пофарбування водяними і неводяними сумішами.
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Інструктаж з безпеки праці при водяному пофарбуванні. Ознайомлення з
приготуванням сумішів. Ознайомлення з пофарбуванням поверхонь водяними і
неводяними сумішами. В’язка щіток, заміна покриття валиків. Підготовка
фарбопультів до роботи.
Контроль якості підготовки поверхні для пофарбування водяними сумішами.
Розмічання поверхонь на захватки. Перевірка ластун еко сумішу по кольору.
Пофарбування поверхонь водяними сумішами (казеїновими, вапняними) щіткою,
валиком і вудочкою. Засвоєння прийомів пофарбування поверхонь з застосуванням
ручних, електричних фарбопультів. Виконання робіт по пофарбуванню поверхонь в
залежності від різних кліматичних умов.
Контроль якості пофарбування і усунення знайдених дефектів.
Пофарбування поверхонь олійними сумішами.
Ознайомлення з інструментами і фарборозпилювачами. Особливості підготовки
поверхонь до пофарбування олійними, емалевими і емульсійними сумішами.
Ґрунтування поверхонь, нанесення шарів ластун е, шліфовка поверхні по
штукатурці і дереву.
Підготовка інструментів, обладнання і фарбувальних сумішей до роботи.
Виконання пофарбування олійними сумішами щіткою, ручними валиками по
штукатурці і дереву.
Контроль якості пофарбування.
Учень повинен знати:
 Яким вимогам повинна відповідати олійна фарба.
 Способи приготування водяних і неводяних сумішів.
 Способи нанесення сумішів вручну.
Учень повинен уміти:
 Перевірити в’язкість фарбувальної суміші.
 Підготовити поверхню для пофарбування.
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 Виконувати пофарбування водяними сумішами щітками і валиками.
 Виконувати пофарбування неводяними сумішами.
Тема 50. Виконання малярних оздоблень засобами малої механізації.
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Приготування суміші для пофарбування поверхонь механізованим способом.
Фарбування внутрішніх поверхонь ручним фарбопультом. Догляд за
фарбопультом після роботи. Фарбування поверхні електрофарбопультом. Догляд
за електрофарбопультом після робіт. Пофарбування поверхні пневматичними
валиками водяною та олійною сумішшю. Фарбування поверхонь
фарборозпилювачем. Перевірка в’язкості фарбувальної суміші.
Учень повинен знати:
 Будову механізму для приготування і перемішування сумішів.
 Спосіб нанесення сумішів ручним фарбопультом.
 Спосіб нанесення сумішів електрофарбопультом.

Учень повинен уміти:
 Приготувати і перемішувати фарбувальні суміші.
 Перевірити в’язкість фарбувальних сумішей.
 Фарбувати поверхні ручним- і електрофарбопультами.
 Пофарбування олійними сумішами фарборозпилювачами.
Тема 51. Виконання малярних робіт з застосуванням високоякісних сучасних
оздоблювальних матеріалів
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Ознайомлення з високоякісними оздоблювальними матеріалами, інструментами.
Ознайомлення
з
різними
видами
шпаклівок
«НР–Фініш»,
«Мультіфініш»,“Сатенгіпс”, “Акрилпуц”. Нанесення шпатлівочного шару по
штукатурці шпателями. Шліфовка поверхні шкіркою. Шпатлювання
гіпсокартонної поверхні. Наклеювання декоративних виробів, пофарбування
поверхні “Сніжкою” щіткою, валиком.
Пофарбування фасаду силікатнами фарбами. Ceresit 42-акрилова фарба.
Учень повинен знати:
 Інструмент, обладнання для шпаклювання і пофарбування;
 Вимоги охорони праці та організації робочого місця;
 Досвід роботи новаторів і передовиків будівництва.
Учень повинен уміти:
 Виконувати з різних матеріалів:
 стартову шпаклівку;
 фінішну шпаклівку;
 шліфовку поверхні.
 Використовувати знання на практиці;
 Фарбувати поверхні.
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Тема 52. Обклеювання поверхні шпалерами
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Ознайомлення з інструментами, пристосуваннями, механізмами та матеріалами,
які використовуються при шпалерних роботах. Призначення і послідовність операцій
при обклеюванні поверхонь шпалерами.
Обклеювання поверхонь шпалерами
Намазування шпалерів клейстером. Правильне складання, перенесення і
наклеювання полотнищ шпалерів на стіни, підбір рисунку і розгладжування.
Обрізування кінців біля плінтусів. Обклеювання поверхонь синтетичними
опоряджувально-декоративними плівками.
Передові методи виробництва.
Контроль якості виконання робіт.
Учень повинен знати:
 Технологію виконання робіт по обклеюванні поверхні шпалерами;
 Основні вимоги до якості виконаних робіт;
 Приготування клею, клейстеру.
Учень повинен уміти:
 Підготовлювати шпалери;
 Обклеювати поверхні шпалерами, лінкрустом;
 Обклеювати поверхні
ластун екор опоряджувально-декоративними
плівками;
 Зробити підрахунок виконаної роботи.
Перевірочні роботи
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ІV. Лицювальні і плиткові роботи
3. Навчання в навчальних майстернях
Тема 53. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці в навчальних
майстернях.
Вступний інструктаж з безпеки праці, пожежної безпеки, електробезпеки.
Ознайомлення
з
кваліфікаційною
характеристикою
за
професією
«Лицювальник-плиточник», програмою професійно-практичної підготовки.
Загальні організаційні вимоги. Мікроклімат виробничих приміщень. Ознайомлення
із формами організації праці, участі учнів у виконанні виробничого бізнес-плану.
Поняття про трудову і технологічну дисципліну, культуру праці. Вимоги до
майстерень. Правила користування електроінструментом, електронагрівальними
приладами. Вимоги безпечного виконання робіт на конкретних робочих місцях і
при виконанні технологічних операцій. Запобіжні написи, сигнальні фарбування у
майстернях, порядок виклику пожежної команди. Способи і порядок виклику
пожежної команди. Способи і порядок евакуації людей і матеріальних цінностей.
Учень повинен знати:
 Кваліфікаційну характеристику.
 Значення дотримання трудової і технологічної дисципліни в забезпеченні якості
робіт.
 Причини травматизму, види травм.
 Режим роботи, правила внутрішнього розпорядку.
Учень повинен уміти:
 Використовувати знання на практиці;
 Надати першу допомогу при нещасних випадках.
Тема 54. Підготовка вертикальних поверхностей під облицювання, підготовка
інструменту та матеріалів.
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Підготовка кам’яних поверхонь під облицювання. Підготовка інструменту,
підготовка матеріалів.
Учень повинен знати:
 Інструмент, пристосування і матеріал для підготовки поверхонь до
облицювання.
 Послідовність виконання робіт при підготовці поверхонь до облицювання.
 Способи усунення несправностей.
 Охорону праці.
Учень повинен уміти:
 Користуватися контрольно – вимірювальними інструментами;
 Дотримуватись технології підготовки поверхні до облицювання;
 Дотримуватись вимог охорони праці;
 Використовувати знання на практиці.
265

Тема 55. Облицювання вертикальних поверхонь керамічними плитками
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Підготовка плиток і інструментів. Розрізування плиток плиткорізом. Приготування
розчинових, клейових сумішей. Перемішування розчинів за допомогою електричного
дриля з насадкою.
Встановлення маячних плиток. Облицювання стін керамічними глазуровими
плитками на розчині. Виконання робіт з рівнем і виском, натягуванням шнура на
рівні І ряду плиток.
Учень повинен знати:
 Визначення міцності поверхневого шару конструкції.
 Способи усунення нерівностей.
 Вимоги до якості облицювання поверхонь.
 Способи укладання.

Учень повинен уміти:
 Підготувати матеріали для облицювання.
 Встановлювати маячні плитки.
 Виконувати роботи з рівнем і виском.
 Виконувати облицювання стін, вуглів, колон.
 Заповнювати шви сумішами.
Тема 56. Облицювання поверхонь природним каменем
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Вправи: підготовка плиток і інструментів. Розрізання плитки плиткорізом,
приготування розчинових клейових сумішей. Нанесення і розподіл розчинової суміші
Ceresit CM – 15, СМ – 12, СМ – 17, СМ – 16 на поверхні. Заповнення швів
матеріалами CE33Super, CE35Super, CE37, CE42. Способи кріплення облицювання з
природного каменю.
Контроль якості виконання робіт
Учень повинен знати:
 Інструменти та матеріали.
 Підготовку плиток і інструментів.
 Послідовність виконання робіт.
 Способи перевірки розчинних сумішів.
Учень повинен уміти:
 Виконувати провішування поверхні.
 Розрізати плитки плиткорізом і склорізом.
 Просвердлювати отвори.
 Облицьовувати поверхні природним каменем.
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 Використовувати знання на практиці.
Тема 57. Улаштування плиткового облицювання підлоги.
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Вправи: Підготовка основи під облицювання, підготовка плиток і
інструменту для настилання підлоги. Догляд за інструментами та їх зберігання.
Розрізання плитки плиткорізом і склорізом, засвоєння способів роботи,
просвердлювання отворів машинками. Розрізування плитки на електричному
верстаті.
Розташування основи підлоги, перевірка рівня підлоги за допомогою водяного
рівня. Провішування її та встановлення маячних плиток – реперів і маячних рядів.
Нанесення на основу підлоги прошарку з цементного розчину не більше 15 мм.
Укладення маячних плиток, по яких вирівнюють І ряд, а потім укладають усі
наступні способи “шов у шов”.
Контроль якості виконання робіт
Учень повинен знати:
 Інструмент, пристосування і матеріали.
 Способи перевірки якості облицювання підлоги.
 Послідовність виконання операцій.
Учень повинен уміти:
 Підготувати поверхню для настилання підлоги.
 Провішувати та встановлювати маячні плитки.
 Облицьовувати керамічними плитками;
 Виконувати перевірку якості.
Тема 58. Ознайомлення з будівництвом. Інструктаж з охорони праці на
будівництві
Інструктаж з безпеки праці на будівельному майданчику. Планування роботи
та контроль якості робіт на виробничій дільниці, в бригаді, на робочому місці.
Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на
підприємстві.
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві. Застосування
техніки безпеки та засобів індивідуального захисту.
Учень повинен знати:
 Основи планування виробничої діяльності.
 Бригадну форму організацію праці.
 Охорону праці.
Учень повинен уміти:
 Проводити контроль якості робіт.
 Організовувати бригадну форму праці.
 Організовувати безпечні умови праці.
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Тема 59. Облицювання поверхонь всередині приміщення керамічними та
іншими плитками
Інструктаж з безпеки праці при облицюванні поверхонь. Інструктаж за
змістом занять, організації робочого місця й вимог безпеки праці проводиться на
початку кожного уроку. Інструменти та пристосування для плиткових робіт.
Підготовка поверхонь під облицювання. Визначення міцності поверхневого
шару конструкції. Визначення міцності зчеплення фарби з основою. Обробка
лакофарбового покриття за допомогою наждачного паперу і металевої щітки.
Усунення нерівностей. Ґрунтування поверхні. Підготовка матеріалів до
облицювання. Приготування розчинних клейових сумішей. Напрямки укладання
плиток від шнура. Встановлення маячних плиток. Виконання робіт з рівнем і
виском. Освоєння методів лицювання вертикальних поверхонь глазурованими
керамічними плитками “шов в шов”, у розгін та по діагоналі. Заповнення та
оброблення швів сумішами Ceresit СЕ44, СЕ33, СЕ37, СЕ47.
Облицювання стін полістирольними плитками.
Приготування мастик.
Контроль якості облицювальних поверхонь.
Учень повинен знати:
 Визначення міцності поверхневого шару конструкції.
 Способи усунення нерівностей.
 Вимоги до якості облицювання поверхонь.
 Способи облицювання розчинових клейових сумішей.
 Способи укладання плиток.
 Технологію виконання робіт.






Учень повинен уміти:
Підготувати матеріал для облицювання.
Встановлювати маячні плитки.
Виконувати роботи з рівнем і виском.
Виконувати облицювання стін, кутів, колон;
Заповнювати шви сумішами.

Тема 60. Улаштування плиткового облицювання підлоги
Інструктаж з безпеки праці при облицюванні підлоги. Інструктаж за змістом
занять, організація робочого місця й вимог безпеки праці проводиться на початку
кожного уроку. Підготовка плиток і інструменту для настилання підлоги. Догляд за
інструментами та їх зберігання. Розрізання плитки плиткорізом і склорізом.
Засвоєння способів роботи просвердлювання отворів машинками. Розрізування
плитки на електричному верстаті. Відламування шматка плитки криволінійного
окреслення.
Контроль якості виконання робіт.
Підготовка поверхонь для настилання підлоги. Очищення основи від бруду, сміття
і замочування її водою. Розмічання основи підлоги, перевірка рівня підлоги за
допомогою водяного рівня. Провішування її та встановлення маячних плиток –
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реперів і маячних рядів. Нанесення на основу підлоги прошарку з цементного
розчину не більше 15 мм.
Контроль якості поверхонь під облицювання підлоги.
Приготування розчину, клейової суміші і мастик для кріплення плиток. Контроль
якості приготування розчинів і мастик. Облицювання підлоги керамічними
плитками на цементному розчині на клейових сумішах. Перевірка якості
підготовки поверхні. Розмічання підлоги. Укладання маячних плиток, по яких
вирівнюють перший ряд, а потім укладають усі наступні способом “шов у шов”.
Заповнення швів цементним розчином, або сумішами Ceresit СЕ33, СЕ47.
Контроль якості робіт по облицюванню підлоги і догляд за ними.
Учень повинен знати:
 Інструмент, пристосування і матеріали.
 Перевірку якості облицювання підлоги.
 Послідовність виконання операцій.
Учень повинен уміти:
 Підготувати поверхню для настилання підлоги.
 Провішувати та встановлювати маячні плитки.
 Виконувати облицювання керамічними плитками.
 Виконувати перевірку якості.
 Розрізати плитки плиткорізом і склорізом.
Тема 61. Облицювання фасаду керамічними плитками, природним каменем та
плитами з природного каменю
Інструктаж з безпеки праці при облицюванні фасаду. Інструктаж за змістом
занять, організації робочого місця й вимог безпеки праці проводиться на
початку кожного уроку.
Підготовка поверхні – очищення від бруду, пилу, інших речовин, розшивання
швів, розмічання облицювання за допомогою виска, рівня. Підготовка плиток і
інструменту для облицювання. Догляд за інструментами та їх збереження.
Облицювання фасаду керамічними плитками. Контроль якості робіт.
Облицювання фасаду плитами з природного і штучного каменю.
Укладання плит. Заповнення швів між плитами. Перевірка якості.
Учень повинен знати:
 Послідовність виконання робіт.
 Матеріали, які застосовуються для облицювання фасадів.
 Способи перевірки якості.
Учень повинен уміти:
 Підготувати поверхню для облицювання фасаду.
 Встановити маячні плитки.
 Виконувати роботи з рівнем і виском.
 Виконувати облицювання стін, вуглів.
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 Виконувати заповнення швів сумішами.

Виробнича практика на робочих місцях будівництва
За час виробничої практики учні повинні навчитися самостійно виконувати
роботи з професії “Опоряджувальник будівельний” на робочих місцях будівництва у
відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, застосовувати
передову технологію і наукову організацію праці.
У ході виробничої практики учні повинні:
 виконувати роботи на основі технічної документації, яка застосовується на
виробництві, з виходом, як правило, в кінці навчання на норми
кваліфікованих робітників відповідного розряду;
 використовувати передові високопродуктивні методи, прийоми і способи
праці, а також інструменти, пристосування, обладнання, які
використовуються
в
сучасному
будівництві
при
виконанні
опоряджувальних робіт;
 раціонально і правильно використовувати будівельні матеріали;
 самостійно розробляти і здійснювати заходи для найбільш ефективного
використання робочого часу та підвищення якості продукції;
 виявляти технічні неполадки обладнання і приймати міри до їх усунення;
 суворо дотримуватись вимог охорони праці;
 визначати міру трудового вкладу робітника в досягнення кінцевих
результатів праці первинного трудового навчання в умовах
самоуправління, госпрозрахунку і самофінансування;
 брати участь в громадському житті підприємства.
Виконувати опоряджувальні роботи згідно вимог технології, якості та
естетичного вигляду:
 підготовка різновидних поверхонь під опорядження;
 опорядження поверхонь звичайними штукатурками;
 виконання марок і маяків;
 виконання високоякісної штукатурки;
 опорядження віконних і дверних прорізів;
 штукатурення фасадів декоративними штукатурками;
 штукатурення поверхонь із застосуванням механізації;
 опорядження поверхонь спеціальними штукатурками;
 улаштування прямолінійних перегородок;
 улаштування підшивних і підвісних стель;
 монтаж збірних підлог;
 улаштування мансард;
 улаштування криволінійних
поверхонь великого радіусу; ремонт
пошкоджень та відновлення гіпсокартонних конструкцій;
 фарбування поверхонь водяними і неводяними складами;
 альфрейні опорядження поверхонь;
 обклеювання поверхонь шпалерами;
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 облицювання вертикальних поверхонь керамічними плитками;
 облицювання поверхонь природним ластун ;
 улаштування плиткових підлог;
 улаштування підлог з новітніх будівельних матеріалів.
За період передвипускної виробничої практики учень повинен підготуватися до
державної кваліфікаційної атестації.
Детальна програма виробничої практики, яка враховує умови будівництва і
реальні умови регіону, розробляється навчальними закладами за участю будівельного
підприємства, розглядається методичною комісією і затверджується директором.
В результаті проходження практики
учень повинен знати:
 сучасну технологію і правила виконання підготовчих, штукатурних,
малярних і лицювально-плиткових робіт, монтажу гіпсокартонних
конструкцій в найрізноманітніших умовах будівництва.
Учень повинен вміти:
 виконувати монтаж гіпсокартонних конструкцій; штукатурні, малярні і
лицювально-плиткові
роботи
за
сучасними
опоряджувальними
технологіями на рівні 4-го кваліфікаційного розряду.
Тема 62. Ознайомлення з будівництвом. Інструктаж з охорони праці й
пожежної безпеки на будівництві
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки. Система управління охороною
праці, організація служби безпеки праці на будівництві. Використання засобів
індивідуального захисту. Ознайомлення з правилами поведінки на території
будівництва. Транспортні засоби на території будівництва, правила їх руху. Дозвіл на
виконання робіт. Управління будівельним підприємством та конкретним будівельним
об’єктом. Правила складування будівельних матеріалів. Значення огороджень,
захисних засобів і пристроїв, попереджуючих написів на будівництві.
Інструктаж з охорони праці на робочому місці.
Тема 63. Самостійне виконання опоряджувальних робіт 3-4-го розряду
Інструктаж за змістом занять, охорони праці, організації робочого місця.
Самостійне виконання робіт опоряджувальника будівельного 3-4-го розряду у
відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики і технологією виробництва,
вимогами будівельних норм і правил на опоряджувальні роботи із застосуванням
передової технології робіт, сучасних матеріалів, ручних та електрифікованих
інструментів, машин і механізмів, пристроїв та високопродуктивних методів праці.
Кваліфікаційна пробна робота
Кваліфікаційна пробна робота для визначення рівня кваліфікації з професії
«Опоряджувальник будівельний» являє собою комплексне виробниче завдання, яке
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складається і нормується майстром виробничого навчання з окремих видів робіт у
відповідності до конкретних умов будівництва. Види робіт для кваліфікаційної
пробної роботи відповідають освітньо-кваліфікаційній характеристиці випускника
ПТНЗ відповідного кваліфікаційного рівня.
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Рекомендовані види пробних кваліфікаційних робіт
1.Провішування поверхонь стін і стелі під оштукатурення.
4. Улаштування марок і маяків.
5. Приготування розчинових сумішей за заданим складом для звичайних
штукатурок.
6. Приготування декоративних розчинових сумішей за заданим складом.
7. Високоякісне оштукатурення прямолінійних поверхонь стін і стелі.
8. Оштукатурення гладких стовпів і пілястр.
9. Оштукатурення балок постійного перерізу.
10.Оштукатурення дверних та віконних укосів.
11.Ремонт поліпшеної штукатурки.
12.Улаштування без піщаної накривки під високоякісне фарбування.
13. Опорядження лузг та укосів.
14.Витягування падуг з обробленням кутів за допомогою шаблонів.
15.Механізоване нанесення розчинової суміші на поверхні.
16.Механізоване затирання накривного шару сучасним механізованим
інструментом.
17.Торкретування поверхонь розчиновими сумішами.
18.Опорядження поверхонь розчинами на основі сухих штукатурних сумішей.
19.Оштукатурення поверхонь по металевій сітці.
20.Оштукатурення камер коробів та каналів.
21.Зароблення швів між плитками збірного залізобетонного перекриття та
стіновими панелями.
22.Обшивання стін гіпсокартонними листами.
23.Монтаж одинарного металевого каркаса перегородки
24.Монтаж ділянки подвійного металевого каркаса перегородки середньої
складності;
25.Монтаж ділянки каркаса підвісної стелі з закритим каркасом;
26.Монтаж ділянки каркаса підшивної стелі з відкритим каркасом;
27.Улаштування конструкції вузла ковзного примикання перегородки зі
сталевим каркасом і одношаровим обшиванням ГКП до перекриття;
28.Улаштування конструкції вузла ковзного примикання перегородки зі
сталевим каркасом і двошаровим обшиванням ГКП до перекриття.
29.Облаштування дверних та віконних отворів у гіпсокартонних перегородках
середньої складності.
30.Кріплення важких консольних вантажів до горизонтальних елементів
жорсткості (ригелям) каркаса, до самостійних опорних конструкцій
(металевих рам, траверсам, панелям), вбудованим у порожнину
перегородки.
31.Улаштування збірної підлоги з ГКП на плитах із пінополістиролу.
32.Улаштування збірної підлоги з комбінованих панелей з ГКП на сухій
засипці.
33.Виготовлення шаблону певного діаметра для створення криволінійних
поверхонь.
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34.Виготовлення криволінійних елементів з гіпсокартону радіусом 600 мм.
35.Виготовлення нескладних криволінійних (в плані) елементів каркасів
перегородок.
36.Облаштування віконного отвору мансардного приміщення.
37.Улаштування мансардного приміщення.
38.Шпаклювання поверхонь ручним інструментом.
39.Шпаклювання поверхонь механізованим інструментом.
40.Фарбування поверхонь пензлями, щітками, валиками.
41.Фарбування поверхонь ручними і електрифікованими фарбопультами.
42.Витягування прямолінійних і криволінійних фільонок.
43.Фарбування за трафаретами в один тон.
44.Фарбування за трафаретами в 2 тони.
45.Виготовлення трафаретів для фарбування.
46.Приготування ґрунтувальних, фарбувальних сумішей, емульсій та паст за
визначеним складом.
47.Фарбування віконних та дверних блоків.
48.Шліфування обґрунтованих, пофарбованих та прошпакльованих поверхонь.
49.Фарбування підлог олійними фарбами.
50.Пофарбування паркетних підлог лаками.
51.Фарбування поверхонь олійними та водоемульсійними фарбами за заданим
кольором.
52.Фарбування скла олійною фарбою.
53.Ремонт та відновлення пофарбованих поверхонь.
54.Декоративне пофарбування фасадів.
55.Обклеювання поверхонь стін простими ти цупкими шпалерами.
56.Заміна шпалер, що наклеєні внапусток.
57.Виведення плям на обклеєних поверхнях.
58.Провішування та промочування поверхонь для облицювання прямолінійної
поверхні.
59.Облицювання керамічними плитками поверхні стін.
60.Облицювання керамічними плитками пілястр і ніш.
61.Установлювання фасонних плиток.
62.Облицювання поверхні стін керамічними плитками за заданим рисунком.
63.Перерубування та припасовування плитки з підточуванням кромок.
64.Свердління отворів у плитках.
65.Розмічання плиткових підлог з влаштуванням фризу.
66.Укладання фризу простого рисунку.
67.Приготування розчинів та клеючих сумішей для облицювання.
68.Облицювання підлог з нахилом.
69.Облицювання поверхонь балконів.
70.Облицювання поверхонь плитками із природного каменю.
71.Облицювання поверхонь природним каменем.
72.Влаштування цементно-піщаної стяжки під плиточні підлоги.
73.Діагональне настилання плиткових підлог.
74.Настилання підлог шестигранною та восьмигранною керамічною плиткою.
75.Ремонт плиткових підлог з заміною плиток.
76.Ремонт облицювання стін з заміною плиток.
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Завдання
на вихідну (випускну) державну кваліфікаційну атестацію
І. Практична частина:
Завдання на пробну кваліфікаційну роботу:
Норма
№
Вид робіт
часу
завдання
(год.)
1.Провішування
поверхонь
під
7
оштукатурення стін та улаштування марок і
маяків.
2.Монтаж одинарного металевого каркаса
7
1.
перегородки с двобічним обличкуванням у
один шар (система W 112)
7
3. Пофарбування стін сучасними матеріалами
(фарбами, лаками) спеціальними щітками
7
4. Облицювання поверхонь балконів
1. Високоякісне оштукатурення стін
7
2. Монтаж одинарного металевого каркасу з
7
двобічним обличкуванням трьома шарами
вогнестійких ГКП с ізоляційним шаром
2.
(система W 113)
3. Ремонт та відновлення пофарбованих
7
поверхонь
4. Ремонт облицювання стін із заміною
7
плиток
1. Оштукатурення колон і пілястр складними
7
розчинами
2. Монтаж подвійного металевого каркасу з
7
двобічним обличкуванням двома шарами
ГКП з двома шарами ізоляції (система W
3.
115.1)
3. Шпаклювання поверхонь стелі ручним
7
інструментом, сучасними матеріалами
4. Облицювання керамічними плитками
7
поверхні стін
1. Оштукатурення балок постійного перерізу
7
складним розчином
2.Монтаж одинарного металевого каркасу з
7
двобічним обличкуванням двома шарами
ГКЛ с ізоляційним шаром(система W 112)
4.
3.
Фарбування
поверхонь
водяними
7
складами ручними та електрифікованими
фарбопультами
4.Облицювання
керамічними
плитками
7
пілястр і ніш

Об’єм
робіт
12 м2
13, 72м2
15 м2
3 м2
8,5 м2
7,7 м2

4 м2
2,5 м2
6 м2
7,28 м2

15 м2
3,2 м2
5 м2
9,94 м2
50 м2
1,8 м2
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Зароблення швів між плитами збірного
залізобетонного перекриття та стіновими
панелями
2. Монтаж подвійного металевого каркасу,
розділеному ГКП в середині з двобічним
обличкуванням двома шарами ГКП з двома
шарами ізоляції (система W 115.1)
3. Фарбування віконних та дверних блоків
олійними фарбами вручну щітками
4. Установлювання фасонних плиток
1. Оштукатурення дверних та віконних
укосів
2. Монтаж подвійного, з простором для
комунікацій, металевого каркасу з двобічним
обличкуванням двома шарами ГКП з двома
шарами ізоляції (система W 116)
3. Обклеювання поверхонь стін простими та
цупкими шпалерами
4. Облицювання поверхні стін керамічними
плитками за заданим рисунком
1. Витягування падуг з обробленням кутів за
допомогою шаблонів
2.
Улаштування
обличкування
стін
(металевий каркас з одним шаром ГКП)
(система W 625)
3. Фарбування поверхонь олійними та
водоемульсійними фарбами за заданим
кольором
4. Облицювання підлог з нахилом
1. Механізоване нанесення розчинової
суміші на поверхні (машина ПФТ)
2.Улаштування
обличкування
стін
(металевий каркас, посилний кріпленням до
стіни прямими підвісами, з одним шаром
ГКП) (система W 623)
3. Альфрейне опорядження поверхні
4.Облицювання поверхонь плитками із
природного каменю
1. Механізоване затирання накривного шару
механізованим інструментом
2.Улаштування
обличкування
стін
(металевий каркас, ізоляційний шар, два шар
ГКП) (система W 626)
3. Декоративне пофарбування фасадів
4. Влаштування цементно-піщаної стяжки
під плиточні підлоги
1. Опорядження поверхонь розчинами на

7

25 м/п

7

6,23 м2

7

10 м2

7
7

1,8 м2
3,5 м2

7

7,42 м2

7

15 м2

7
7

2,7 м2
4 м2

7

21,07 м2

7

40 м2

7

2,5 м2

7

14 м2

7

14,28 м2

7
7
7

9,7 м
4 м2
25 м2

7

16,45 м2

7
7

20 м2
8 м2

7

4,9 м2
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11.

12.

основі сухих штукатурних сумішей
2.Улаштування підвісної стелі з дворівневим
металевим каркасом, закріпленим до стелі за
допомогою підвісів із затискачами та з одним
шаром обшивки (система D 112)
3.
Шліфування
обґрунтованих,
пофарбованих
та
прошпакльованих
поверхонь
4 Діагональне настилання плиткових підлог
1. Оштукатурення поверхонь по металевій
сітці
2.
Улаштування
підвісної
стелі
з
однорівневим
металевим
каркасом,
закріпленим до стелі за допомогою підвісів із
затискачами,
стельового
профілю,
закріпленого по периметру стін та з одним
шаром обшивки (система D 113)
3. Фарбування поверхонь емульсійними
фарбами, валиками
4. Ремонт плиткових підлог з заміною плиток
1.Опорядження
фасадів
декоративними
штукатурками на полімерцементній основі
2. Монтаж одинарного металевого каркасу з
ізоляційним
шаром,
двобічним
обличкуванням трьома шарами ГКП з
металевими листами між ними (система W
118)
3. Пофарбування паркетних підлог лаками
4. Настилання підлог з лінолеуму

7

14,91 м2

7

15 м2

7

3 м2

7

4 м2

7

14,28 м2

7

50 м2

7

2,8 м2

7

2,5 м2

7

5,81 м2

7
7

30 м2
15 м2
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ІІ.Теоретична частина.
Завдання для державного кваліфікаційного іспиту
Білет №1
1.Відомості про будівлі, їх призначення та класифікація.
2. Вимоги до електричних різальних інструментів;
3.Технологія виконання опоряджувальних робіт у зимових умовах.
4.Опорядження поверхонь акриловою фарбою СТ 44.
Білет №2
1. Основні будівельно-монтажні й опоряджувальні роботи. Поняття про
будівельний процес і технологічні перерви.
2. Види каркасів гіпсокартонних систем.
3.Влаштування мастикових підлог.
4.Технологія опорядження фасадів полімерними водорозчинними
фарбами.
Білет №3
1. Конструктивні типи цивільних будівель, технологія їх спорудження.
2.Способи скріплення елементів каркасів між собою та до основ
огороджувальних конструкцій.
3.Ремонт і реставрація плиткових облицювань.
4.Оздоблення поверхонь під декоративні породи каменю.
Білет №4
1.Організація виробництва і праці в будівництві.
2. Види закріплення гіпсоволокнистих плит і гіпсокартонних плит до
каркасів.
3. Конструктивно-технологічні вирішення облицювань спеціального
призначення.
3. Опорядження фасадів акриловою фарбою СТ 42. Контроль якості робіт.
Білет №5
1. Призначення і види традиційних штукатурок, інструменти, інвентар та
пристрої для їх виконання.
2. Вимоги, що ставляться до основ під улаштування сухої штукатурки.
3. Облицювання фасаду будинку плитами з природного та штучного
каменю (бетону), приготування розчинової суміші.
3. Поняття про фактурне оздоблення поверхонь, оздоблення пісковими
присипками.
Білет №6
1. Що таке лазерний нівелір для побудови лазерних точок? Як
здійснюють розмічання в горизонтальній площині за допомогою нівелірабудівника лазерних точок?
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2. Технології приклеювання листових матеріалів до поверхонь стін за будь
– якою основою.
3. Технологія виконання гідроізоляційних робіт. Облицювання терас і
балконів при облицювально-плиткових роботах.
4. Види, призначення, будова та принцип роботи ручних
фарборозпилювачів.
Білет №7
1. Технологія приготування розчинових сумішей. Традиційні засоби
механізації для їх приготування на приоб’єктних установках і
штукатурних агрегатах.
2. За яких розмірів перекриття слід улаштовувати гіпсокартонні
перегородки з ковзним примиканням та якими способами улаштовують
ковзні примикання перегородок до огороджувальних конструкцій?
3. Виготовлення ліпних виробів, техніка встановлення та кріплення
готових ліпних виробів.
4. Поняття про бронзування, металізацію, позолотні роботи, матування і
розпис на склі.
Білет №8
1. Види і призначення звичайних штукатурок, послідовність виконання
технологічних операцій при їх виконанні.
2. Техніка монтажу каркасу дверного прорізу при улаштуванні
перегородки.
3. Конструктивно-технологічні вирішення облицювання фасадів
керамічною плиткою. Техніка облицювання.
4. Будова та застосування електрофарбопульта.
Білет №9
1. Організація робіт під час опорядження фасадів штукатурками.
2. Конструктивні схеми перегородок середньої складності комплектних
систем.
3. Конструктивно-декоративні вирішення облицювань на гіпсовій основі.
4. Основи кольорознавства, фізична природа світла, поняття про колір.
Білет №10
1. Які основні позитивні властивості гіпсових штукатурок? Який основний
недолік гіпсових штукатурок?
2. Порядок монтажу каркасів перегородок.
3. Технологія облицювання граневих колон, пілястр та косяків.
4. Основні види, послідовність і способи підготовки поверхонь під
фарбування водяними та неводяними сумішами. Приготування
грунтівочних та шпаклівочних сумішей.
Білет №11
1.Технологія виконання теразитової декоративної штукатурки.
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2. Конструкції та технологія улаштування деформаційних швів у
гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) обшивках.
3.Техніка настилання підлоги плиткою в приміщенні до 4 м2, якщо
виконано облицювання вертикальних поверхонь.
4. Технологія опорядження поверхонь мокрими (рідкими) шпалерами.
Білет №12
1. Технологія штукатурення віконних та дверних укосів, опорядження
кутів і фасок.
2. Поняття „підшивні стелі”; складові комплектів підшивних стель
3.Теплоізоляційні роботи при облицювально-плиткових роботах.
Встановлення будівельної ізоляції «ISOVER».
4. Встановлення профільних виробів: карнизів (багетів), кутів, налічників,
плінтусів, розеток. Підготовка поверхонь і виробів.
Білет №13
1. Традиційні декоративні кольорові мінеральні штукатурки. Загальні
положення, інструменти для їх виконання.
2. Елементи підвісних стель з закритим каркасом; вимоги до кріпильних
елементів.
3. Особливості винесення відміток підлоги від заданого репера рівнем.
4. Будова і застосування фарбувальних агрегатів в малярних роботах.
Білет №14
1. Які компоненти входять до складу декоративних штукатурок КНАУФ
на мінеральній основі? Назвіть особливості матеріалів Марморіт Нобло,
Марморіт Карара, Едельпутцт Ляйхт Роял щодо походження, насиченості
наповнювача і структури покриття.
2. Види закріплення гіпсоволокнистих плит і гіпсокартонних плит до
каркасів; особливості нежорсткого кріплення плит до каркасу.
3. Загальні положення про скріплену теплоізоляцію фасадів, види
матеріалів.
Конструктивно-технологічні
вирішення
скріпленої
теплоізоляції.
3. Технологія опорядження поверхонь шпалерами на флізеліновій основі.
Білет №15
1.Особливості
технологічного
процесу
штукатурення
фасадів
традиційними декоративними розчинами. Терміни виконання вапнянопіщаної кольорової штукатурки.
2. Способи кріплення навісного обладнання до гіпсокартонних
(гіпсоволокнистих) обшивань.
3.Встановлення полівінілацетатних мастикових підлог.
4. Опорядження внутрішніх поверхонь силікатною фарбою СТ 54.
Білет №16
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1. Основні поняття про механізацію штукатурних робіт, її роль в
підвищенні продуктивності праці. Складіть схему комплексної механізації
штукатурних робіт із використанням техніки ПФТ.
2. Порядок монтажу каркасу підвісної стелі з відкритим металевим
каркасом.
3.Облицювання поверхонь великогабаритними облицювальними листами.
4. Технологія опорядження поверхонь вініловими шпалерами.
Білет №17
1.Організація виробничих процесів і праці при механізованому нанесенні
гіпсової штукатурки (Кнауф МР 75).
2. Прийоми обличкування місця розташування інженерних комунікацій;
прийоми обличкування комунікаційних шахт.
3. Облицювання поверхонь полістирольними плитками.
4. Технологічний процес покриття поверхонь лаками.
Білет №18
1.Технологічний процес витягування круглих гладких колон постійного
перерізу та колон з ентазисом.
2. Відомості про збірні підлоги; види конструкцій збірних підлог та
матеріали для них.
3. Влаштування одно- і багатоколірних мозаїчних підлог.
4.Технологічні процеси фарбування поверхонь фасадів олійними,
емалевими та кремнійорганічними сумішами.
Білет №19
1.Технологія виконання гідроізоляційних робіт при опорядженні фасадів
будівель.
2. Схеми розкладання елементів збірної підлоги; послідовність виконання
робіт.
3. Технологія облицювання багатограневих колон.
4. Виконання малярних робіт взимку. Характерні дефекти пофарбованої
поверхні фасадів, їх причини, способи попередження та усунення.
Білет №20
1. Яка технологія приготування сухих розчинових сумішей? Що впливає
на якість сухих сумішей під час їх приготування?
2. Призначення та переваги мансардних приміщень; матеріали для
улаштування мансард.
3. Техніка настилання підлоги плиткою в приміщенні більше 4 м2, якщо
виконано вертикальне облицювання.
4. Технологічний процес фарбування поверхонь водяними сумішами
(вапняними, клейовими).
Білет №21
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1.Загальні
положення
про
скріплену
теплоізоляцію
фасадів.
Конструктивно – технологічні вирішення та способи влаштування
скріпленої теплоізоляції.
2. Варіанти конструкцій гіпсокартонної комплектної системи з обшивкою
приміщення по дерев’яному каркасу.
3. Підготовка будівельного об’єкта, поверхонь будівельних конструкцій та
матеріалів до облицювання.
4. Технологія фарбування поверхонь фасадів вапняними, казеїновими,
цементними сумішами.
Білет №22
1. Які відхилення і нерівності допускаються до штукатурних поверхонь під
час виконання простої, поліпшеної і високоякісної штукатурок?
2. Схеми кріплення брусків лати стелі і схилу до крокв безпосередньо та за
допомогою прямих підвісів для дерев’яних брусків.
3. Настилання підлоги бетонно-мозаїчними плитами.
4. Опорядження фасадів силікатною фарбою СТ 54.
Білет №23
1.Технологія опорядження поверхонь будівлі: вирівнювальними
штукатурками КНАУФ на гіпсовій основі та сумішами для створення
теплоізоляційних штукатурок.
2. Схеми кріплення стельових профілів.
3. Загальні поняття про ліпні роботи, технологія виготовлення моделей і
форм.
4. Технологія виконання реставраційних опоряджувальних робіт за
системою Церезит.
Білет №24
1. Опорядження поверхонь сучасними штукатурками на основі вапна.
Техніка виконання штукатурок «Бреза», «Ікос» та «Візолкалк».
2. Переваги гіпсу перед іншими матеріалами, з яких виготовляють вироби
для створення криволінійних поверхонь інтер’єру.
3. Ремонт і реставрація ліпних робіт.
4. Поняття про малярні оздоблення поверхонь, їх види, призначення.
Способи розбивки поверхонь на фризи, гобелени, панелі та зеркала.
Білет №25
1. Технологія виконання реставрації фасадів за системою Серезіт.
2. Технологія виготовлення шаблонів для гнуття гіпсокартонних виробів.
3. Підготовка основ і техніка опорядження підлоги синтетичними
плитками, іншими синтетичними матеріалами.
4. Оздоблення поверхонь трафаретами та аерографією.
Білет №26
1. Технологічний процес витягування галтелей вручну та за шаблоном.
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2. Способи та технологія гнуття криволінійних елементів з ГКП великого
радіусу.
3. Особливості настилання підлоги шестиграневими плитками з фризом і
без нього.
4. Опорядження внутрішніх поверхонь силіконовою фарбою Церезит СТ
48.
Білет №27
1.Технологія улаштування декоративної штукатурки на мінеральній
основі КНАУФ.
2. Правила безпеки під час виконання робіт з монтажу гіпсокартонних
онструкцій на висоті.
3. Підготовка основ, розчинів і декоративної мозаїчної суміші під мозаїчне
покриття.
4. Малярна станція. Основні агрегати і пристрої, виробничі
характеристики.
Білет №28
1. Технологічний процес штукатурення багатограневих колон.
2. Послідовність кріплення ГКП до каркасу підвісної стелі. Які
максимальні відстані між шурупами (цвяхами) під час кріплення ГКП до
каркасів стель?
3. Клеєві суміші Флізенклебер, Флексклебер, їх застосування, властивості;
Техніка приготування клеїв.
4. Визначення стану та підготовка будівельного об’єкта під декоративне
опорядження фасаду. Матеріали для опорядження.
Білет №29
1.Дефекти монолітної штукатурки, їх види та способи усунення. Ремонт та
реставрація штукатурки.
2. Вимоги до виготовлення криволінійних гіпсокартонних елементів.
3. Конструктивно-технологічні вирішення облицювань на інших основах
та з інших матеріалів.
4. Оздоблення поверхонь фільонками, валиками та торцюванням.
Білет №30
1.Реставраційні матеріали (штукатурки) Серезіт та вимоги до них.
Технологія улаштування санувальної штукатурки.
2. Послідовність влаштування нескладних криволінійних обличкувань.
3. Підготовка будівельного об’єкта і поверхонь будівельних конструкцій
до облицювання.
4. Оздоблення поверхонь під декоративні породи деревини.
Білет №31
1.Технологія виконання рентгенозахисної та біоцидної штукатурки,
область їх застосування.
2. Способи улаштування другого світла в приміщенні.
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3. Настилання підлоги восьмигранними плитками.
4. Опорядження фасадів силіконовою фарбою «Церезит СТ 48».
Білет №32
1.Технологічний процес штукатурення чотиригранних колон. Поняття про
канелюри.
2. Основні дефекти шпаклювального покриття. Що є причиною появи
тріщин між ГКП?
3. Настилання підлоги картами килимової мозаїки.
4. Технологія обклеювання поверхонь простими паперовими шпалерами.
Білет №33
1.Технологія виконання кам’яної штукатурки, розчини для її виконання.
2. Види швів у гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) обшивках;
конструктивні вирішення деформаційних швів та способи їх улаштування.
3.Технологія опорядження підлоги лінолеумом по дерев’яній та бетонній
основі.
4. Технологія обклеювання поверхонь миючими шпалерами.
Білет №34
1. Для чого призначені штукатурні машини ПФТ і які їх особливості?
Опишіть принцип дії штукатурних машин ПФТ.
2. Техніка з’єднання стійкових профілів за довжиною за допомогою
шурупів. Якого типу використовують шурупи для з’єднання стійкових
профілів?
3. Підготовка та обробка плиток до облицювання, матеріалів для їх
кріплення та заповнення швів.
4. Технологічний процес фарбування поштукатурених та бетонних
поверхонь неводяними сумішами.
Білет №35
1.Технологія виконання і область застосування кислотостійкої та
звукоізоляційної (акустичної) штукатурки.
2. Техніка кріплення металевого каркаса перегородки до стінки і підлоги
розпірними дюбелями.
3. Настилання підлоги шлакоситаловими плитами.
4. Технологічний процес фарбування поверхонь всередині приміщення
емульсійними, акриловими та іншими сумішами.
Білет №36
1. Вимоги для провішування поверхонь, влаштування марок і маяків.
2. Поняття про суху штукатурку. Способи її улаштування.
3. Види та послідовність виконання робіт при влаштуванні плиткової
підлоги. Правила перевірки прямокутності підлоги та розбивка її поверхні.
4. Гармонійне поєднання кольорів при фарбуванні фасадів та всередині
приміщень.
Білет №37
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1.Опорядження поверхонь декоративними покриттями. Технологія
улаштування декоративного покриття (венеціанської штукатурки) «Літос».
2. Прийоми обмірювання, провішування осей приміщення та розмічування
місць розташування каркаса перегородок
3. Конструктивно-технологічні вирішення облицювань поверхонь, що
експлуатуються у вологих умовах.
4. Підготовка та обробка дерев’яних, поштукатурених та металевих
поверхонь під фарбування. Способи приготування і нанесення
грунтувальних та шпаклівочних сумішей.
Білет №38
синтетичних

1.Технологія
виконання
штукатурок
«Байрамікс»,
«Кромітал», «Керамітц».
2. Технологія улаштування швів гіпсокартонних конструкцій.
3. Технологія облицювання стін керамічною глазурною плиткою на
клеючих сумішах.
4. Техніка опорядження поверхонь шпалерами.
Білет №39
1.Технологія
опорядження
поверхонь
фасадів
декоративними
штукатурками на мінеральній основі
2. Дефекти швів гіпсокартонних обшивок.
3. Облицювання поверхонь скляними плитками.
4. Технологічний процес фарбування дерев’яних та металевих поверхонь
неводяними сумішами.
Білет № 40
1.Опорядження поверхонь штукатурками на вапняно-цементній основі.
Технологія опорядження фасадів (Зокельпутц, ЛУП)
2. Складові комплектів підшивних та підвісних стель.
3.Види, послідовність та способи настилання підлоги цементними
плитами, технологія укладання тротуарної плитки.
4. Основні групи кольорів, закони змішування кольорів.
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання.
№
з\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
1.

Перелік необхідних навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень та
полігонів
Навчальні кабінети:
Основи галузевої економіки, екології та права
Основи підприємницького успіху
Охорони праці
Електротехніки в будівництві
Будівельного креслення
Будівельного матеріалознавства
Інформаційних технологій
Технології опоряджувальних робіт
Навчальні майстерні:
Штукатурних і лицювальних робіт
Малярних робіт
Механізації штукатурних робіт
Монтажу гіпсокартонних конструкцій
Навчальні полігони:
Механізації штукатурних робіт
Вимоги до забезпечення навчального процесу основними засобами
навчання

Забезпечення та оснащення навчальних кабінетів та майстерень обов’язковими
засобами навчання визначається кожним навчальним закладом в залежності від
специфіки навчальних дисциплін, професійно-практичної підготовки, складності
виробничих завдань і функцій, кількості учнів, які навчаються з даної професії та
можливостей навчального закладу. При необхідності деякі навчальні кабінети
можуть суміщуватися в одному приміщенні. При відсутності полігону теми програми
можуть відпрацьовуватися в умовах будівельного об’єкту.
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Форми та періодичність вихідної (випускної)
державної кваліфікаційної атестації
Форми та періодичність вихідної (випускної)державної кваліфікаційної
атестації
Визначаються в залежності від ступеня професійно-технічної освіти,
технологічної складності професії та терміну навчання і конкретно вказуються в
робочих навчальних планах.
Форми вихідної (випускної) державної кваліфікаційної атестації випускників
ПТНЗ, а також завдання на теоретичну та практичну частини атестації і критерії
оцінювання детально розроблені і містяться у Стандарті ПТО.
Вони є обов’язковими для використання в ПТНЗ, що здійснює навчальновиховний процес за відповідним Стандартом.
Проте ПТНЗ має право доповнювати завдання на атестацію відповідно до
конкретних умов та наявних змін у будівельному виробництві.
Вихідна (випускна) державна кваліфікаційна атестація.
Проводиться державною кваліфікаційною комісією після завершення повного
терміну навчання; форма – комплексна кваліфікаційна пробна робота, яка відповідає
вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника ПТНЗ відповідно
кваліфікаційного рівня та державний кваліфікаційний іспит. Присвоюється
кваліфікаційний розряд з укрупненої професії “Опоряджувальник будівельний”.
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КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ

Бал

6-8

9-10

Критерії оцінки теоретичної частини
Рівень
(кваліфікаційний іспит)
кваліфікації
Учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює суть
основних положень навчального матеріалу, пов’язаного з
технологічною послідовністю підготовки поверхонь та
основними технологіями виконання штукатурних, малярних та
лицювальних робіт. Знає основний робочий та контрольновимірювальний інструмент, основні види матеріалів для
опоряджувальних робіт, вимоги до якості робіт, основні
правила безпеки праці. Застосовує знання при виконанні
практичних завдань в типових умовах. Дає визначення
ІІІ розряд
основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки,
відповідає в цілому вірно, але іноді не точно і не достатньо
обґрунтовано.
Учень виконує завдання за типовим
алгоритмом, за допомогою викладача, частково аналізує
навчальний матеріал, користується довідковою та нормативнотехнологічною документацією, при виконанні завдань
припускається значної кількості помилок, які може частково
виправити.
Учень (слухач) уміє усвідомлено відтворювати засвоєну
інформацію в обсязі, що передбачено програмою, володіє
узагальненими системними знаннями навчального матеріалу в
повному обсязі. Добре знає технологічну послідовність
підготовчих робіт та всіх видів опоряджувальних робіт, добре
знає вимоги до якості опоряджувальних робіт, основні правила
безпеки праці, здатен їх ефективно використовувати для
виконання всіх передбачених навчальною програмою
практичних завдань відповідно до кваліфікаційного рівня.
IV розряд
Користується
всіма
видами
нормативно-технологічної
документації, що передбачена програмою. Завдання розкриває
в цілому правильно і в повному обсязі як і з використанням
типового алгоритму, так і шляхом самостійного мислення.
При відповіді припускається несуттєвих помилок, які
самостійно виправляє. Виявляє пізнавальну зацікавленість до
обраної професії, нових матеріалів та технологій. Відповідь в
цілому вірна, достатньо обґрунтована.

288

У ч е н ь ( с л у х а ч ) м а є ґрунтовні, конкретні теоретичні
знання, пов'язані з видами та призначенням сучасного
інструменту, новими матеріалами, що застосовуються під час
виконання опоряджувальних робіт, знає будову та
принципи дії будівельних
машин, механізмів,
ручного електрифікованого інструменту. Знає основні
правила охорони праці при виконанні опоряджувальних
робіт.
Досконало
знає
сучасні
опоряджувальні
технології. Вміє розраховувати необхідну кількість
матеріалів та собівартість виконаних робіт. Визначається
здатністю застосовувати спеціальні знання і навички та
11-12
вирішувати проблеми незалежно. Здатний до аналізу та
самокерування при навчанні і має практичний досвід роботи
як у простих, так і у виняткових ситуаціях. Самостійно
знаходить та вміло користується різними джерелами
інформації,
оцінює
отриману
інформацію,
вміло
користується усіма видами нормативно-технологічної
документації, що передбачена програмою. Високо розвинуті
навички самоконтролю та прагнення до самовдосконалення.
Творчо відноситься до вивчення сучасних технологій.
Відповідь учня не містить помилок, вона повна, вірна,
науково обґрунтована, містить аналіз та узагальнення.

V розряд
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Бал

Критерії оцінки практичної частини
Рівень
(пробна кваліфікаційна робота)
кваліфікації
Учень (слухач) самостійно і в цілому правильно організовує
робоче місце, планує та виконує практичні завдання,
користується всіма видами робочого та контрольновимірювального інструменту, пристроями, інструкційнотехнологічною документацією. Володіє навичками підготовки
поверхонь під опоряджувальні роботи та основними
6-8
ІІІ розряд
технологіями штукатурних, малярних та лицювальних робіт.
Виконує задані норми виробітку. Здатний виконувати завдання
самостійно, але потребує постійного контролю. Технології робіт
дотримується правильно, але виконані роботи мають окремі
відхилення від діючих якісних показників. Дотримується норм
витрати матеріалів та вимог безпеки праці.
Учень (слухач) має значні конкретні практичні навички та
вміння, пов’язані при виконанні опоряджувальних робіт, які
відповідають
вимогам
кваліфікаційної
характеристики.
Раціонально організовує робоче місце та дотримується правил
безпеки праці при виконанні робіт. Визначається здатністю
застосовувати спеціальні знання та навички в практичній
діяльності, вирішувати проблеми незалежно. Здатен до
самокерування при навчанні. Уміє практично виконувати на
високому рівні всі види опоряджувальних робіт.
9-10
IV розряд
Правильно і усвідомлено застосовує всі прийоми самостійного
контролю та методів контролю якості виконуваних робіт.
Результат виконаної роботи достатньо відповідає діючим
якісним та кількісним показникам запланованого рівня
кваліфікації.
Виявляє елементи професійної культури та прагнення до
продуктивної творчої співпраці в колективі. В процесі роботи
іноді припускається незначних помилок, які самостійно
виправляє.
Учень (слухач) володіє повними системними професійними
знаннями та вміннями в межах та поза межами навчальної
програми. Уміє на високому рівні виконувати практично всі
види опоряджувальних робіт у відповідності до сучасних
опоряджувальних технологій. На високому рівні користується
ручним, електрифікованим та контрольно-вимірювальним
інструментом. Знає широкий асортимент сучасних будівельних
11-12
V розряд
матеріалів, вміє зробити їх правильний вимір та раціонально
застосувати. Високо розвинуті навички контролю та
самоконтролю. Вміє самостійно користуватися інструктивнотехнологічною документацією, самостійно організувати
виробничий процес. Повністю виконує та перевиконує норми
виробітку. Зразкова організація та утримання робочого місця.
Не потребує постійного контролю. Висока якість робіт, високий
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рівень організації праці, зразково дотримується вимог охорони
праці.
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