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Вступ 

       Сучасні умови господарювання та обслуговування електромереж 

висувають нові цілі та завдання перед електромонтером. Усе більшого 

розвитку набувають нові технології, нові види обладнання та інформаційно – 

технологічний прогрес, що вимагає нових знань, насамперед, щодо 

обслуговування та сервісної діяльності з усіма вузлами електромережі, 

необхідності швидко та якісно виконати будь – які необхідні ремонтні 

роботи.  

      Метою фахового вступного випробування є встановлення рівня 

теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування 

навчальних дисциплін за програмою підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальності  «Будівництво 

та цивільна інженерія». 

      Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст зі спеціальності  

«Будівництво та цивільна інженерія» вступники повинні відповідати вимогам 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, які передбачають 

спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій 

певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у 

сфері електропостачання.  Обов’язковою умовою також є вільне володіння 

державною мовою. 

        Характеристика змісту програми. Програма вступного іспиту має 

міжпредметний синтетичний характер та інтегрує знання відповідно до таких 

модулів професійних знань: 

1. Підготовка поверхонь; 

2. Технологія малярних робіт; 

3. Технологія реставраційних робіт. 

Екзаменаційні білети мають за змістом міжпредметний характер. 

Теоретичні завдання передбачають знання: 
1. ручного інструменту, будову та правила експлуатації фарбувальних 

агрегатів високого тиску, механічного, електричного інструменту різних 

типів та призначення;  

2. способи підбирання фарбувальних сумішей для оздоблення будинків;  

3. способи фарбування поверхонь за трафаретом у два та більше тонів; 

способи оздоблення поверхонь під деревину; 

4. способи оздоблення поверхонь під камінь; 

5. способи оздоблення поверхонь набризкуванням, кольоровим 

декоративним дрібняком; 

6. правила оздоблення різними видами шпалерами; 



7. правила виконання малярних і шпалерних робіт в різних кліматичних 

умовах;  

8. вимоги до якості матеріалів та якості виконання робіт;  

9. правила роботи на підмостках, риштуванні, драбинах;  

10. правила дотримання пожежної та електричної безпеки;  

11. правила та норми з охорони праці під час виконання робіт. 

12. основні властивості матеріалів, які застосовуються при реставрації і 

консервації декоративних штукатурок, мастичних і ліпних прикрас;  

13. склад різноманітних розчинів і домішок в них;  

14. вимоги до якості штукатурних і ліпних робіт при реставрації пам’яток 

архітектури;  

15. основні стильові особливості ліпного, мастичного декору, пап’є – 

маше; 

16. технологію штукатурення та кріплення ліпних виробів на поверхні за 

допомогою клямерів;  

17. методику збирання та склеювання фрагментів декоративних прикрас; 

18. засоби витягування тяг;  

19. розшивку швів, рустів і їх відновлення; 

20. основи форматорської справи;  

21. методику влаштування „маяків”; 

22. призначення і правила застосування сучасних інструментів, пристроїв 

та будівельних матеріалів.  

 
 

 



МОДУЛЬ 1. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ 

Тема 1. Технологія підготовки та обробки поверхонь під просте 

водне фарбування   

Загальні відомості про малярні роботи, класифікація та призначення.  

Вимоги, що ставляться до поверхонь призначених під пофарбування.  

Підготовка поверхонь   згідно зі ДБН В.2.6-22-2001. Температура 

основи і відносної вологості повітря при виконанні робіт. 

Підготовка та обробка поверхонь (оштукатурених, бетонних, 

пінобетонних, газобетонних)   під просте водне фарбування (клейове, 

вапняне, водоемульсійне).    

Технологічні операції при підготовці поверхонь: очищення поверхонь 

від пилу, бруду, крапель і потьоків розчину; виведення висолів, іржі, грибків, 

плям різного походження;   згладжування поверхонь; розшивка тріщин; 

ґрунтування поверхонь; приготування ремонтно–штукатурних розчинових 

сумішей;  підмазування тріщин, щілин, вибоїн; шліфування підмазаних 

місць.  

 

Тема 2. Технологія підготовки та обробки поверхонь під просте 

неводне фарбування   

Підготовка та обробка поверхонь оштукатурених, бетонних, 

пінобетонних, газобетонних, шлакобетонних. 

Технологічні операції при підготовці поверхонь: очищення поверхонь 

від пилу, бруду, крапель і потьоків розчину; виведення висолів, іржі, грибків,  

плям різного походження;  згладжування поверхонь; розшивка тріщин; 

приготування  ремонтно-штукатурних розчинових сумішей;  ґрунтування 

поверхонь; прооліфлювання поверхонь; підмазування тріщин, щілин, вибоїн; 

шліфування підмазаних місць.  

Підготовка та обробка дерев’яних   поверхонь.   

Технологічні операції при підготовці поверхонь: очищення поверхонь 

від пилу, бруду, крапель і потьоків розчину; ґрунтування поверхонь; 

прооліфлювання поверхонь, ґрунтування поверхонь; вирізування сучків і 

засмолів; підмазування тріщин; шліфування підмазаних місць. 

Підготовка та обробка металевих поверхонь.   

Технологічні операції при підготовці поверхонь: очищення поверхонь 

від пилу, бруду, іржі, крапель і потьоків розчину; ґрунтування поверхонь; 

прооліфлювання поверхонь, ґрунтування поверхонь;   підмазування тріщин; 

шліфування підмазаних місць. 



 

Тема 3. Технологія підготовки раніше пофарбованих поверхонь  

Дефекти раніше пофарбованих поверхонь.  Дефекти обробки швів. 

Причини їх виникнення і способи усунення. 

Способи відновлення пошкоджених поверхонь:   

Послідовність виконання робіт при підготовці раніше пофарбованих 

поверхонь під нове водне та неводне фарбування оштукатурених, бетонних, 

гіпсокартонних, дерев’яних, металевих  поверхонь:    

Зняття старої водної фарби. Зняття старої неводної фарби 

різними способами. Зняття старих шпалер. 

Усунення різних дефектів ( плям різного походження, іржі,  грибків, 

кіптяви тощо). 

Розрізання тріщин та розшивання з послідовним підмазуванням. 

Ґрунтування поверхні   ґрунтовками. Вимоги до якості виконаних робіт. 

Організація робочого місця та безпека праці при виконанні ремонтних 

робіт. 

Шпарування малих отворів в гіпсокартонних поверхнях. Вирізання 

трафаретів з картону. Ремонт великих, малих тріщин та отворів на 

гіпсокартонних листах. 

 

Тема 4. Технологія підготовки та обробки поверхонь під  

обклеювання шпалерами 

Підготовка та обробка   оштукатурених та бетонних  поверхонь під 

обклеювання шпалерами.  

Технологічні операції при підготовці поверхонь:  

очищення поверхонь від пилу, бруду, крапель і потьоків розчину; 

виведення висолів, іржі, грибків, кіптяви, плям різного походження; 

згладжування поверхонь; розшивка тріщин; приготування ґрунтувальних  та 

ремонтно-штукатурних розчинових сумішей;  ґрунтування поверхонь; 

застосування готових підмазувальних матеріалів; підмазування тріщин, 

щілин, вибоїн;   шліфування підмазаних місць.  

Правила безпеки праці під час підготовки поверхонь. Правила 

пожежної та електричної безпеки. Ремонт поверхонь, обклеєних шпалерами. 

 

 

 

 



Тема 5. Технологія підготовки та обробки поверхонь 

Підготовка та обробка поверхонь (оштукатурених, бетонних, 

пінобетонних, газобетонних, шлакобетонних) під   поліпшене  водне та 

неводне фарбування. 

Очищення поверхонь від пилу, бруду, крапель і потьоків розчину. 

Виведення висолів, іржі, грибків,  плям різного походження.   

Згладжування поверхонь. Розшивка тріщин. Приготування 

ґрунтувальних  та ремонтно-штукатурних розчинових та шпаклювальних 

сумішей.  Ґрунтування поверхонь. Прооліфлювання поверхонь. Підмазування 

тріщин, щілин, вибоїн. Шліфування підмазаних місць.  

Технологія виконання шпаклювальних робіт. Шпаклювання внутрішніх 

та зовнішніх кутів.  Інструменти.   Приготування стартових та фінішних 

шпаклівок із сухих сумішей.   Застосування готових шпаклівок. Застосування 

малярних склохолста, флізеліна, склосітки. Застосування кутників 

перфорованих оцинкованих або     ПВХ, арочних кутників ПВХ для робіт з 

арками або другими криволінійними формами. Шліфування 

прошпакльованих поверхонь. Готовність поверхні до фарбування.  

Підготовка та обробка дерев’яних поверхонь під поліпшене   неводне 

фарбування. 

Очищення поверхонь від пилу, бруду, крапель і потьоків розчину. 

Ґрунтування поверхонь. Прооліфлювання поверхонь. Вирізування сучків і 

засмолів. Підмазування тріщин. Шліфування підмазаних місць. Нанесення 

спеціальних пропиток. Технологія шпаклювальних робіт. 

Підготовка  та обробка металевих поверхонь під поліпшене   неводне 

фарбування. 

Очищення поверхонь від пилу, бруду, іржі, крапель і потьоків розчину. 

Ґрунтування поверхонь різними ґрунтовками. Прооліфлювання поверхонь.   

Підмазування тріщин. Шліфування підмазаних місць. Нанесення 

перетворювача іржі.   Технологія шпаклювальних робіт. 

Підготовка та обробка гіпсокартонних поверхонь під фарбування. 

Види швів у гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) обшивках. 

Вплив чинників на якісне виконання і оброблення швів. 

Вимоги до відкритих швів. Шпаклювальні матеріали. 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 



армуючої 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. 

Вимоги до якості підготовлених поверхонь. 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГІЯ МАЛЯРНИХ РОБІТ 

Тема1. Загальні відомості про будівлі та споруди 

Поняття про будинки та споруди. 

Класифікація будівель за призначенням у залежності від матеріалу 

огороджувальних конструкцій, за кількістю поверхів. Експлуатаційні вимоги 

до будівель.  

Основні групи елементів будівлі: об’ємно-планувальні елементи, 

конструктивні елементи, будівельні вироби.  

Конструктивні елементи будівлі: фундамент, стіни, перегородки, 

колони, перегородки, підлоги, дах, покрівля, вікна, двері тощо. 

Конструктивні типи цивільних будівель: безкаркасні, каркасні, з 

неповним каркасом, об’ємно-блокові. 

Технологія спорудження будівель. Будівельний процес. Операція. 

Підготовчий період. Основний період. Нульовий цикл.  

Основні види будівельних робіт: земляні, кам’яні, бетонні, 

залізобетонні, монтажні, столярні, теслярські роботи, покрівельні, спеціальні 

роботи. Опоряджувальні роботи.  

  

Тема 2. Інструменти та пристрої для виконання малярних робіт 

вручну 

Класифікація ручних малярних інструментів: ремонту штукатурки;  

підготовки поверхні; нанесення ґрунтувального, шпаклювального та 

лакофарбового покриття. 

Інструменти для підготовки різних поверхонь. 

Класифікація щіток: за призначенням, за формою, за матеріалом. 

Вимоги до щіток. Вибір типу щетини щітки.  

Класифікація валиків: за призначенням, за матеріалом, за розміром, за 

формою, за конструкцією, за довжиною ворси. Переваги валиків над 

щітками. Ручки для валиків, решітки та ванночки. 

Класифікація шпателів: за призначенням, за розміром, за матеріалом, за 

конструкцією.  

Додаткові інструменти  і пристрої: для шліфування поверхонь, для 

розмічання поверхонь, перевірки рівності поверхонь.  

Інструменти (низькообертова дриль, електроміксер) для приготування 

розчинових сумішей із сухих сумішей. 

Догляд за інструментами до роботи, під час роботи та після роботи. 

Умови зберігання. 



Вимоги безпеки щодо користування ручним інструментом. 

  

Тема 3. Риштування, підмостки, люльки, вишки 

Ознайомлення з видами риштувань та підмостків при виконанні робіт 

на висоті до 4м та понад 4м усередині приміщення та зовні будівель. 

Доцільність використання люльок, вишок. 

Правила дотримання вимог щодо роботи на риштуваннях, підмостках і 

драбинах. 

 

Тема 4. Технологія фарбування поверхонь вручну під просте та 

поліпшене водне фарбування  

Приготування клейових, вапняних та водоемульсійних  фарб до роботи.  

Інструменти та їх підготовка до фарбування поверхонь.  

Фарбування оштукатурених, бетонних, гіпсокартонних поверхонь за  

допомогою щіток, валиків. 

Фарбування поверхонь водними фарбами  ручним фарбопультом.  

Види дефектів водного фарбування та способи їх усунення. 

Основні вимоги до якості пофарбованих поверхонь. 

Організація робочого місця. Безпека праці під час фарбувальних  робіт. 

 

Тема 5. Технологія фарбування поверхонь вручну під просте та 

поліпшене  неводне фарбування  

Підготовка неводних фарб до роботи.  

Інструменти та їх підготовка до фарбування поверхонь.  

Фарбування оштукатурених, бетонних, гіпсокартонних, дерев’яних, 

металевих поверхонь за  допомогою щіток, валиків. 

Види дефектів неводного фарбування та способи їх усунення. 

Основні вимоги до якості фарбування. 

Організація робочого місця. Безпека праці під час фарбувальних робіт. 

 

Тема 6. Технологія покриття поверхонь лаками 

Загальні відомості про опорядження поверхонь лаками. Інструменти 

для виконання робіт. 

Підготовка поверхонь до опорядження: під прозоре та непрозоре 

покриття лаками (циклювання, шліфування, розшивка та підмазування стиків 

окремих елементів підмазочною пастою, шліфування підмазки, покриття 

поро заповнювачами та морилками). 



Технологія нанесення лаку на поверхню. Види дефектів водного та 

неводного фарбування та способи їх усунення. Основні вимоги до якості 

фарбування.  

Організація робочого місця. Безпека праці під час фарбувальних робіт. 

 

Тема 7. Технологія шпалерних робіт 

Види клеїв для шпалерних робіт та способи їх приготування. 

Вибір виду шпалер для опорядження різних приміщень. 

Підготовка шпалер. Нанесення клею на поверхні та шпалери. 

Обклеювання стін папером та обґрунтування доцільності використання 

паперу в конкретних випадках.  Обклеювання стін та стелі паперовими, 

вініловими та флізеліновими шпалерами. 

Способи розкроювання шпалер для обклеювання нестандартних частин 

поверхонь.  

Технологія  обклеювання стін  та стелі текстильними, металізованими та 

велюровими шпалерами. 

Обклеювання стелі шпалерами. 

Види, призначення та застосування рідких шпалер. Особливості 

підготовки поверхонь. Підготовка рідких шпалер. Способи та правила 

нанесення рідких шпалер. Сушіння покриття. Ремонт та повторне нанесення 

покриття. Догляд за рідкими шпалерами. Переваги та недоліки рідких 

шпалер.     

Види дефектів шпалерних робіт і способи їх усунення. 

Вимоги до якості шпалерних робіт. 

 

Тема 8. Основи кольорознавства 

Хроматичні та ахроматичні кольори. Основні та змішані кольори. 

Доповняльні кольори. Холодні та теплі кольори. Основні властивості 

кольорів і їх практичне застосування. Практичне змішування кольорів. 

Використання кольорознавства при пофарбуванні поверхонь. 

 

Тема 9. Технологія фарбування механізованим способом 

Роль механізації малярних робіт в підвищенні ефективності праці. 

Способи та прийоми робіт по фарбуванню поверхонь механізованим 

способом. Прийоми робіт компресорів. 

Прийоми робіт по фарбуванню електрофарбопультами. 

Прийоми робіт по фарбуванню фарборозпилювачами. 



Прийоми робіт по нанесенню декоративно-опоряджувальних матеріалів 

текстурним розпилювачем. 

 Прийоми робіт по фарбуванню та нанесенню шпаклівок агрегатом.  

Організація робочого місця та безпека праці під час фарбування 

механізованим способом. 

 

Тема 10. Малярне оздоблення пофарбованих поверхонь 

Види простого малярного оздоблення пофарбованих поверхонь. 

Способи ділення поверхонь стін на панелі, фризи, гобелени та дзеркала. 

Розмічання панелі на сходовій клітці. Інструменти та пристрої для виконання 

оздоблювальних робіт. 

  Фільонки, їх види, призначення та способи виконання. Витягування 

фільонок без підтушовування. Підбір кольору фарби для виконання 

фільонки. 

Оздоблення поверхонь за трафаретом в один тон. Види трафаретів, 

способи їх виготовлення і зберігання. Підбір фарб та в’язкості фарби. 

Набивання рисунків за трафаретами. 

Оздоблення поверхонь рельєфними валиками. Види валиків. Підбір 

кольору та в’язкості фарби.  Оздоблення поверхонь набризкуванням. 

Торцювання фарбових плівок. Ознайомлення з аерографією 

Фактурне опорядження поверхонь спеціальними шпаклівками. 

Інструменти для створення фактур (шпателя, лопатки, щітки, валики, пляшки 

та інше). 

Монтаж елементів декору (карнизів, кутових елементів, планок). 

Матеріали для приклеювання. Підготовка декоративних виробів. Розмічання 

поверхні. Способи приклеювання. 

 

Тема 11. Технологія пофарбування фасадів 

Архітектурні форми та стилі будинків. Значення кольорової гами в 

опоряджені фасадів.  

Готовність фасадів до виконання малярних робіт.  

Технологія підготовки поверхонь фасадів перед фарбуванням.   

Технологія фарбування фасадів водними фарбами (вапняними, 

акриловими, силікатними, силіконовими).  

Вимоги до якості пофарбованих поверхонь фасадів. 

Організація робочого місця та безпека праці при фарбуванні фасадів.   

 



МОДУЛЬ 3. ТЕХНОЛОГІЯ РЕСТАВРАЦІЙНИХ РОБІТ 

 

Тема 1.  Конструктивні і декоративні елементи будівель та споруд 

Типи архітектурних споруд за призначенням. Види житлових будівель. 

Будівлі та споруди суспільного призначення. Промислові будівлі та 

споруди. 

Класифікація будівель і споруд за конструктивним рішенням, матеріалам 

несучих конструкцій, поверховості. 

Несучі (опорні ) конструкції. Огороджувальні конструкції. Дверні та 

віконні прорізи; елементи їх заповнювання. 

Типові деталі і конструкції будівель та споруд. 

Декоративні елементи оформлення фасадів і інтер'єрів. 

 

Тема 2. Витягування прямолінійних архітектурних деталей 

шаблоном 

Види архітектурних обломів і профілів витягнутих архітектурних 

деталей. Інструменти для витягування прямолінійних архітектурних деталей. 

 Виконання галтелей уручну. 

 Витягування прямолінійних архітектурних деталей шаблоном. 

Виготовлення шаблонів для витягування прямолінійних архітектурних 

деталей. Витягування внутрішнього і зовнішнього карниза. Оброблення кутів 

та пристінків. Витягування наличників, плінтусів, поясків і кесонів. 

Витягування рустів і каменів. 

 

Тема 3. Технологія виконання декоративних теразитових 

штукатурок 

Інструменти для виконання декоративних теразитових штукатурок. 

Порядок обробки теразитової штукатурки. Підготовка поверхні. Види і склад 

теразитових сумішей. Особливість нанесення розчинів для теразитових 

штукатурок, розрівнювання і затирання розчинів.  

Види фактур. Засоби їх виконання. Обробка поверхонь теразитовою 

штукатуркою без циклювання – набризком. 

Організація робочого місця і охорона праці при обробці теразитовими 

штукатурками. 

Технічні вимоги до якості теразитових штукатурок. Догляд за 

теразитовими штукатурками. 

 



Тема 4. Обштукатурювання фасадів декоративними розчинами 

Призначення і види декоративних штукатурок. Особливості обробки 

кожного із  видів. 

Інструменти для обштукатурювання фасадів декоративними 

штукатурками.  

Нанесення підготовчого шару, його товщина, догляд за підготовчим 

шаром штукатурки. Приготування розчину для декоративної штукатурки. 

Прийоми нанесення декоративного шару штукатурки. Розрівнювання і 

ущільнення декоративного шару. Засоби обробки поверхні декоративного 

шару. Фактурна обробка поверхонь.  

Витягування різноманітних фасадних тяг: вертикальних та 

горизонтальних. 

Ознайомлення з двохкольоровою штукатуркою. 

Організація робочого місця та охорона праці. 

 

Тема 5. Особливості виробництва штукатурних робіт в 

різноманітних кліматичних умовах 

Характеристика кліматичних умов, які впливають на організацію та 

засоби виконання штукатурних робіт. 

Вимоги до температурного режиму в приміщеннях. Засоби 

приготування та транспортування розчинів у зимовий період. 

Оснащеність дільниці роботи обігрівальною апаратурою для сушіння 

виробів і обігріву при роботі в приміщеннях. 

Особливості виробництва штукатурних робіт. Процеси приготування 

розчинів. Температура складових і розчину. 

Догляд за штукатуркою в зимових умовах. 

Вплив високих температур та пониженої вологості на виконання 

штукатурних робіт. Засоби зниження вологості в приміщення при виконанні 

штукатурних робіт в умовах високих температур. 

Вимоги БНіП до виробництва штукатурних робіт в умовах низьких та 

високих температур. 

 

Тема 6. Виготовлення моделей, шаблонів та витягування тяг 

Набор інструментів і пристосувань для приготування гіпсу, для 

цементних робіт і його обробки. 

Поняття моделі архітектурної ліпної деталі. Види моделей. Інструмент 

для ліплення орнаменту із глини та пластиліну. 



Засоби виконання неорнаментованих моделей. 

Технологія витягування профільних моделей на верстаті. Тяги 

прямолінійні та криволінійні. Виготовлення шаблонів. Засоби переводу 

креслення з кальки на залізо або жерсть. Методи вирізування профілю на 

металі та деревині. Монтаж профілів. Виготовлення полозку. Виготовлення 

петлі на шаблоні. Процес витягування прямолінійних та криволінійних тяг. 

Методи зачистки країв. 

Організація робочого місця та охорона праці. 

 

Тема 7. Виготовлення форм 

Види форм, що застосовуються в виробництві ліпних виробів. Гіпсова 

кускова форма. Засоби підготування моделі до формовки. Проста форма.  

Складна форма. 

Клейова форма. Призначення клейової форми. Засоби підготування 

моделі до форми. Відкрита та закрита форма. Технологія варіння клею. 

Заливання клею на модель. 

Призначення комбінованої форми, застосування. 

Ліплення простих моделей із пластичних матеріалів. 

Організація робочого місця та охорона праці. 

 

Тема 8. Відливання гіпсових виробів в клейових і комбінованих 

формах 

Засоби підготовки форм до відливання. Процес готування арматури. 

Засоби виливання. Правила догляду за клейовою формою. 

Поняття про норми часу на виробництво робіт при виливання виробів у 

клейових формах та норми витрати матеріалів. 

Організація робочого місця та охорона праці. 

 

Тема 9. Формопластова форма. Відливання у формопластових 

формах гіпсових і цементних виробів 

Призначення формопластової форми, застосування. Особливості 

плавлення формопласта. 

Особливості підготування моделей. Комбінована форма. Особливості 

формопластової форми для відливання цементних виробів. Продуктивність 

формопластової форми та її переваги. Безпека праці при плавленні та заливки 

формопласта на модель. 

Технологія організації поточного методу відливання. 



Особливості відливання цементних виробів. 

Вимоги до якості відлитих виробів. 

Організація робочого місця та охорона праці. 

 

Тема 10. Ліпні роботи в зимових умовах 

Використання води для відливання виробів при температурі повітря не 

нижче 17°. 

Оснащеність дільниці обогрівчою апаратурою для сушіння та обігріву 

при роботі в приміщенні. Періодичний обігрів приміщення. 

Догляд за руками. 

Засоби установлення деталей без підмазування при слабкому морозі. 

 

Тема 11. Ремонт і реставрація художніх штукатурок 

Значення реставраційних робіт при виконанні опоряджувальних робіт в 

приміщеннях. 

Види підготовчих робіт при ремонті художніх штукатурок. 

Особливості організації та прийоми виконання підготовчих робіт. 

Види робіт, що виконуються при реставрації і ремонті художніх 

штукатурок. 

Технологія виконання підготовчих робіт: зняття і зачищення 

руйнованих дільниць, розшивка швів, підбір сумішей і матеріалів, 

приготування розчинів для відновлення пошкоджень. 

Технологія і засоби виконання робіт по відновленню руйнованих 

дільниць художньої обробки стін, стель. Відновлення поверхонь штучного 

мармуру. 

Інструменти і матеріали, що застосовуються при реставраційних і 

ремонтних роботах. 

Організація виконання робіт і робочого місця, вимоги до охорони 

праці. 

 

Тема 12. Ремонт ліпних виробів 

Різниця між ремонтом і реставрацією. Знімання збережених деталей 

орнаменту і формовки з подальшим відливанням та встановленням. 

Технологія розмивання та розчищення старих шарів побілки та 

фарбування ліпнини. Застосування гарячої води та інструменту. 

Формовка збережених деталей ліпного декору на місці. 

Методи вивчення стилю, характеру обробки, що вимагає реставрації. 



Вимоги до виконання робочих креслень за ескізами. Технологія 

виготовлення шаблонів. Засоби виготовлення моделей за ескізами. Засоби 

виготовлення і вирізання із гіпсу невеликих утрачених частин простого 

орнаменту. 

 

Тема 13. Організація виробництва й праці реставраційних робіт. 

Контроль якості реставраційних робіт 

Основні принципи керування будівництвом та реставраційними 

роботами і форми його організації. Методи виконання опоряджувальних 

робіт. Організація праці реставратора. Нормування і система оплати праці 

реставраторів. 

Нормативна і технологічна документація на реставраційні роботи. 

 

 

 

 

 

 



Перелік орієнтовних питань на фахове вступне 

випробування 

1. Назвіть види поверхонь? 

2. Назвіть технологічні операції при підготовці поверхонь.  

3. Як підготувати та обробити оштукатурені, бетонні, пінобетонні, 

газобетонні, шлакобетонні поверхні? 

4. Назвіть дефекти деревини. 

5. Як підготувати та обробити дерев’яну поверхню? 

6. Як підготувати та обробити металеву поверхню? 

7. Назвіть дефекти раніше пофарбованих поверхонь. 

8. Назвіть способи відновлення пошкоджених поверхонь. 

9. Опишіть організацію робочого місця та безпекц праці при виконанні 

ремонтних робіт. 

10. Як підготувати поверхню під поліпшене фарбування? 

11. Як підготувати гіпсокартонну поверхню під фарбування? 

12. Що ви знаєте про будинки та споруди? 

13. Назвіть класифікації будівель за призначенням у залежності від матеріалу 

огороджувальних конструкцій, за кількістю поверхів. 

14. Які ви знаєте конструктивні елементи будівлі? 

15. Які ви знаєте конструктивні типи цивільних будівель? 

16.  Що ви знаєте про технологія спорудження будівель? 

17. Що таке будівельний процес?  

18.  Назвіть основні види будівельних робіт. 

19. Що таке опоряджувальні роботи? 

20. Як класифікують ручних малярних інструментів? 

21. Назвіть інструменти для підготовки різних поверхонь. 

22. Як класифікують щітки? 

23. Як класифікують валики? 

24. Як класифікують шпателя? 

25. Опишіть догляд за інструментами до роботи, під час роботи та після 

роботи. 

26.  Опишіть технологію фарбування оштукатурених, бетонних, 

гіпсокартонних поверхонь за допомогою щіток, валиків. 

27. Опишіть технологію фарбування поверхонь водними фарбами  ручним 

фарбопультом. 

28. Назвіть види дефектів неводного фарбування та способи їх усунення. 

29.  Назвіть основні вимоги до якості фарбування. 



30. Опишіть організацію робочого місця при неводному фарбуванні. 

31. Як підготувати поверхню до опорядження: під прозоре та непрозоре 

покриття лаками? 

32.  Опишіть технологію нанесення лаку на поверхню. 

33. Назвіть види дефектів водного та неводного фарбування та способи їх 

усунення. 

34.  Які ви знаєте види клеїв для шпалерних робіт та способи їх 

приготування. 

35. Назвіть види шпалер. 

36. Опишіть технологію обклеювання стін  та стелі текстильними, 

металізованими та велюровими шпалерами. 

37. Які ви знаєте види, їх призначення та застосування рідких шпалер. 

38. Види дефектів шпалерних робіт і способи їх усунення. 

39. Вимоги до якості шпалерних робіт. 

40. Хроматичні та ахроматичні кольори. 

41. Назвіть основні властивості кольорів і їх практичне застосування. 

42. Що ви знаєте при кольорове коло Ньютона? 

43. Які є способи та прийоми робіт по фарбуванню поверхонь механізованим 

способом. 

44. Що  ви знаєте про роботу компресорів? 

45. Прийоми робіт по нанесенню декоративно-опоряджувальних матеріалів 

текстурним розпилювачем. 

46. Організація робочого місця та безпека праці під час фарбування 

механізованим способом. 

47.  Назвіть види простого малярного оздоблення пофарбованих поверхонь. 

48. Що таке панелі, фризи, гобелени та дзеркала? 

49. Що таке фільонки, їх види, призначення та способи виконання? 

Витягування фільонок без підтушовування. Підбір кольору фарби для 

виконання фільонки. 

50. Види трафаретів, способи їх виготовлення і зберігання. 

51. Опишіть оздоблення поверхонь рельєфними валиками. 

52. Оздоблення поверхонь набризкуванням. 

53. Як виконується торцювання фарбових плівок? 

54. Що таке аерографія? 

55. Фактурне опорядження поверхонь спеціальними шпаклівками. 

56. Які визнаєте інструменти для створення фактур? 

57. Технологія підготовки поверхонь фасадів перед фарбуванням. 



58. Опишіть технологію фарбування фасадів водними фарбами (вапняними, 

акриловими, силікатними, силіконовими). 

59. Які Вимоги до якості пофарбованих поверхонь фасадів? 

60. Назвіть декоративні елементи оформлення фасадів і інтер'єрів. 

61. Назвіть види архітектурних обломів і профілів витягнутих архітектурних 

деталей. 

62. Виконання галтелей уручну. 

63. Інструменти для витягування прямолінійних архітектурних деталей. 

64. Витягування рустів і каменів. 

65. Назвіть інструменти для виконання декоративних теразитових 

штукатурок.  

66. Опишіть особливість нанесення розчинів для теразитових штукатурок, 

розрівнювання і затирання розчинів. 

67. Набор інструментів і пристосувань для приготування гіпсу, для 

цементних робіт і його обробки. 

68. Поняття моделі архітектурної ліпної деталі. Види моделей. Інструмент 

для ліплення орнаменту із глини та пластиліну. 

69. Призначення формопластової форми, застосування. Особливості 

плавлення формопласта. 

70. Технологія організації поточного методу відливання. 

71. Технологія і засоби виконання робіт по відновленню руйнованих 

дільниць художньої обробки стін, стель. Відновлення поверхонь 

штучного мармуру. 

72. Інструменти і матеріали, що застосовуються при реставраційних і 

ремонтних роботах. 

73. Назвіть різницю між ремонтом і реставрацією. 

74. Назвіть архітектурні стилі, які ви знаєте. Охарактеризуйте їх. 

75. Нормативна і технологічна документація на реставраційні роботи. 

76. Організація праці реставратора. 

77. Основні принципи керування будівництвом та реставраційними роботами 

і форми його організації. 
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100 Учень може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його 

елементи; мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної 

діяльності; відповідає 10 % від загальної кількості запитань. 

105 Учень фрагментарно відтворює незначну частину навчального 

матеріалу; має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення; виявляє 

здатність елементарно викласти думку; може усно відтворити 

кілька термінів, явищ без зв'язку між ними; може обрати 

правильний варіант відповіді (на рівні «так-ні»); відповідає  10 % - 

30 % від загальної кількості запитань. 

110 Учень відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою 

викладача виконує елементарні завдання; може дати відповідь з 

кількох простих речень; має фрагментарні уявлення про роботу з 

джерелами, не має сформованих умінь та навичок; відповідає 30 %  

- 40 % від загальної кількості запитань. 
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120 Учень має початковий рівень знань; знає основний навчальний 

матеріал, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника, 

повторити певну операцію, дію; описує явища, процеси без 

пояснень причин, не здатен самостійно відтворити їх послідовність, 

слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні навички в роботі 

з підручником; самостійне опрацювання навчального матеріалу 

викликає значні труднощі; здатен давати відповіді на прості, 

стандартні запитання, відповідає 40 % - 50 % від загальної кількості 

запитань. 

130 Учень розуміє основний навчальний матеріал; здатний з помилками 

й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило, 

відтворити його з помилками та неточностями; має навички роботи 

з текстом підручника; може наводить приклади, знає основні дати; 

орієнтується в хронології; здатен використовувати під час відповіді 

допоміжні наочні матеріали; виконує  50 % - 60 % від загальної 

кількості запитань. 



140 Учень виявляє знання і розуміння основних положень навчального 

матеріалу, може поверхово аналізувати події, процеси, явища і 

робити певні висновки; відповідь його правильна, але недостатньо 

осмислена; самостійно відтворює більшу частину навчального 

матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо 

теми, вміє застосовувати знання при аналізі; користується 

додатковими джерелами; виконує  60 % -70 % від загальної 

кількості запитань. 
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150 Учень правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; розуміє 

основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові 

зв'язки між ними; вміє наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних думок, застосовувати вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях, самостійно користується додатковими 

джерелами; частково контролює власні навчальні дії; правильно 

використовує термінологію; складає прості таблиці, тези та схеми; 

виконує  70 % - 77 % від загальної кількості запитань. 

160 Знання учня є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює події з точки 

зору смислового взаємозв'язку; вміє аналізувати, встановлювати 

найсуттєвіші зв'язки і залежності між явищами, фактами, робити 

висновки, загалом контролює власну діяльність; відповідь його 

повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями; здатен 

на рецензію відповіді; може опрацьовувати матеріал самостійно, 

виконує  77 % - 84 % від загальної кількості запитань. 

170 Учень вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в 

дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати 

інформацію, використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації; висловлює стандартну аргументацію при оцінці дій, 

процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; здатен самостійно 

опрацювати навчальний матеріал, виконує прості творчі завдання; 

виконує 84 % - 94 % від загальної кількості запитань. 
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180 Учень володіє глибокими і міцними знаннями, здатний 

використовувати їх у практичній діяльності; може визначати 

тенденції та суперечності процесів; робить аргументовані висновки; 

критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; використовує 

додаткові джерела та матеріали; самостійно визначає окремі цілі 

власної навчальної діяльності; вирішує творчі завдання; відрізняє 

упереджену інформацію від об'єктивної; здатен сприйняти іншу 

позицію як альтернативну; виконує 90 - 94 % від загальної кількості 



запитань. 

190 Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано 

використовує їх у нестандартних ситуаціях; уміє знаходити 

джерело інформації та аналізувати її, ставити і розв'язувати 

проблеми, вміє застосувати вивчений матеріал для власних 

аргументованих суджень в практичній діяльності (диспути, 

дискусії, круглі столи); визначає програму особистої пізнавальної 

діяльності; самостійно знаходить інформацію (наукова література, 

газетно-журнальні публікації, Інтернет, мультимедійні програми 

тощо), самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, 

виявляючи особисту позицію щодо них, самостійно виконує  94 % - 

97 % від загальної кількості запитань. 

200 Учень має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі 

здібності у навчальній діяльності, користується широким арсеналом 

засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, 

схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; вміє 

ставити і розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і 

використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до неї, 

користується широким арсеналом засобів доказів своєї думки, 

вирішує складні проблемні завдання, логічно та творчо викладає 

матеріал в усній та письмовій формі; виконує 97 % -100 % від 

загальної кількості запитань. 
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