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ВСТУП 

 

Програмою фахового екзамену, передбачено знання абітурієнтами 

будівельних матеріалів, техніки та технології виконання будівельних робіт, 

конструкції принципу дії засобів механізації. При підготовці до фахового екзамену 

необхідно користуватися нормативними матеріалами та постановами, які 

направленні на прискорення науково-технічного прогресу та розвитку будівельного 

виробництва.  

В процесі підготовки до фахового екзамену необхідно постійно акцентувати 

увагу на питаннях техніки безпеки, охорони праці, промислової санітарії та 

пожежної безпеки. Особливу увагу приділяти будівельним матеріалам та їх 

властивостям для певних умов технологічного процесу. Також абітурієнт, повинен 

володіти заходами з техніки безпеки вміти обирати спосіб або декілька способів по 

усуненню небезпечних та шкідливих виробничих факторів, обирати безпечні заходи 

по виконанню будівельних операцій, обирати способи з’єднання конструкцій при їх 

монтажі, обирати матеріал для виготовлення архітектурних деталей за державними 

та галузевими стандартами.  

Програма відповідає "Правилам прийому до Черкаського художньо-

технічного коледжу" при вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший 

спеціаліст".  
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1 МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОПИС ПРОГРАМИ 

Програма фахового екзамену призначена для вступників, які бажають 

навчатись в Черкаському художньо-технічному коледжі по скороченій формі 

навчання на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) і диплому 

кваліфікованого робітника за професією: 7.129.2 Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій, 7132 «Лицювальник-плиточник», 7124 «Столяр будівельник», 7122 

«Муляр», 7133 «Штукатур», 7133 «Ліпник архітектурних деталей». 

Мета фахового екзамену: визначити рівень підготовки абітурієнтів за 

попереднім ступенем фахової освіти.  

Програма спрямована на організацію самостійної роботи абітурієнтів для 

підготовки до фахового екзамену; роз’яснення порядку проведення екзамену, 

критеріїв оцінювання; забезпечення прозорості процесу прийому на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст зі спеціальності  

191 "Архітектура та містобудування". 

Програма фахового екзамену для зарахування на навчання за освітньо-

професійною програмою молодший спеціаліст по напряму підготовки „Архітектура 

та будівництво” складена на основі Державного стандарту професійно-технічної 

освіти ДСПТО 7129.2 F45036-2006; ДСПТО 7133 F45070-2006; по яким 

здійснювалась підготовка кваліфікованих робітників за професіями, відповідно – 

7.129.2 Монтажник гіпсокартонних конструкцій, 7132 «Лицювальник-плиточник», 

7124 «Столяр будівельник», 7122 «Муляр», 7133 «Штукатур», 7133 «Ліпник 

архітектурних деталей». 

Програма фахового екзамену базується на типовому навчальному плані і 

типових навчальних програмах з предметів загально-професійної і професійно-

теоретичної підготовки: 

 Спеціальна технологія 

 Будівельного матеріалознавства  

 Електротехніки 

 Охорони праці 

 Креслення 
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2 КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО АБІТУРІЄНТА 

 

Кваліфікаційні вимоги до абітурієнта основані на освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці випускника професійно-технічного навчального закладу за 

професіями: 7.129.2 Монтажник гіпсокартонних конструкцій, 7132 «Лицювальник-

плиточник», 7124 «Столяр будівельник», 7122 «Муляр», 7133 «Штукатур», 7133 

«Ліпник архітектурних деталей». 

Повинен знати: види основних матеріалів й сумішей, що застосовуються під 

час виконання малярних і шпалерних робіт; способи підготовлення поверхні для 

фарбування та обклеювання; найменування та призначення ручного інструменту 

та пристроїв; види та призначення санітарно-технічних матеріалів та устаткування; 

сортамент труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплювання; 

призначення слюсарних інструментів; способи вимірювання діаметрів труб, 

фітингів та арматури; основи правових знань, галузевої економіки, креслення, 

електротехніки; властивості основних матеріалів і готових сухих розчинних 

сумішей, що застосовуються для виконання штукатурних робіт, призначення та 

способи приготування розчинів із сухих сумішей; склад мастик для кріплення сухої 

штукатурки; способи улаштування вентиляційних коробів; основні види матеріалів 

та виробів для улаштування гіпсокартонних конструкцій – збірні елементи 

дерев’яного та металевого каркасів; матеріали та вироби для обшивки каркасів – 

плити, панелі з гіпсокартону (надалі ГКП), гіпсоволокна (надалі ГВП), кріпильні 

деталі, сухі суміші (клейові, шпаклювальні), ізоляційні вироби, їх властивості; типи 

ГКП, ГВП та їх відзнаки; правила пакування, транспортування і зберігання ГКП, 

ГВП та способи їх оброблення; найменування, призначення ручних та 

механізованих інструментів і пристроїв, правила роботи з ними; способи 

влаштування нескладного дерев’яного та металевого каркасу та способи 

влаштування обличкувань стін; способи кріплення ГКП до каркасу, до основи стіни; 

способи приготування розчинових сумішей; способи шпаклювання швів, поверхонь 

облицювань; вимоги до якості змонтованих конструкцій; правила безпеки праці під 

час роботи на висоті, пожежної безпеки та під час роботи з електро- і 

пневмоінструментом. 
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Повинен уміти: виконувати найпростіші роботи під час фарбування, 

обклеювання та ремонту поверхонь; виконувати найпростіші роботи під час 

монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації та 

водостоків; виконувати прості роботи під час обштукатурювання поверхонь та 

ремонту штукатурки; здійснювати обмір приміщення, провішування поверхонь та 

розмічування місць розташування основних елементів каркасів нескладних 

перегородок, обличкувань, підшивних стель, а також розмічування місць 

розташування основних отворів (дверних, віконних) за допомогою простих 

контрольно-вимірювальних інструментів або пристроїв; виконувати монтаж 

дерев’яного та металевого каркасу для простих гіпсокартонних перегородок, 

обличкувань, підшивних стель: встановлювати напрямні та стоякові бруски, профілі 

каркасу на ізолювальні прокладки, закріплювати їх до основ за допомогою шурупів, 

болтів, дюбелів, закладних деталей або анкерів; заповнювати каркаси ізоляційним 

матеріалом; улаштовувати обличкування стін безкаркасним способом (суха 

штукатурка) та каркасним способом; кріпити гіпсокартонні та гіпсоволокнисті 

плити до каркасу перегородок і обличкувань шурупами за допомогою шуруповерта, 

цвяхами; готувати розчинові суміші на основі сухих сумішей; виконувати 

шпаклювання швів, поверхонь гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плит; 

здійснювати дрібний ремонт гіпсокартонних обшивок; здійснювати поопераційний 

контроль якості за допомогою контрольно-вимірювальних інструментів або 

пристроїв; читати схеми архітектурно-конструктивних вирішень вузлів простих 

гіпсокартонних конструкцій; дотримуватися вимог безпеки під час роботи на висоті, 

пожежної безпеки та під час роботи з електро- і пневмоінструментом; читати прості 

креслення (до двох основних проекцій). 
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3 ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ 

Перелік предметів з темами для самопідготовки до фахового екзамену 

підготовлений за дисциплінами загальнопрофесійної і професійно-теоретичної 

підготовки. 

Предмет «Спеціальна технологія» 

Тема 1. Вступ 

Загальні положення про будівництво. Загальні відомості про професію. 

Кваліфікаційні вимоги до кваліфікованого робітника 3 - го розряду. Графік 

навчального процесу та програма навчання за професією. 

Історія розвитку будівництва та архітектури. Архітектурні стилі. 

Тема 2. Конструктивні елементи будівель і споруд 

Відомості про будівельні та основні будівельно-монтажні й опоряджувальні 

роботи. 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. Земляні, кам’яні, бетонні, монтажні, столярні, теслярські роботи. 

Опоряджувальні роботи.  

Тема 3. Організація виробництва і праці в будівництві 

Організація робочого місця. Транспортування, складування, зберігання 

гіпсокартонних та гіпсоволокнистих листів. Організація праці опоряджувальників. 

Тема 4. Комплектні системи сухого будівництва 

Поняття ”комплектна система”. Класифікація гіпсокартонних комплектних 

систем: перегородки, обличкування, підшивні стелі, підвісні стелі, збірні підлоги, 

мансарди. Складові комплектної системи: будівельні матеріали і вироби, 

комплектуючі матеріали і вироби, сертифікати вимог якості нормативно-технічних  
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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, їх 

властивості. Переваги комплектних систем перед традиційними способами 

опорядження поверхонь. Переваги використання ефективних гіпсокартонних 

комбінованих панелей у будівництві та під час реконструкції. Застосування 

гіпсокартонних виробів: обличкування стін житлових приміщень, улаштування 

міжкімнатних перегородок, підшивних та підвісних стель. Застосування 

гіпсоволокнистих виробів: внутрішнє обличкування стін із вологим режимом, 

мансард; улаштування міжкімнатних перегородок, підвісних стель, збірних основ 

підлог, у якості вогнезахисту конструкцій. 

Тема 5. Технологія підготовки поверхонь та гіпсокартонних 

(гіпсоволокнистих) виробів до використання 

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. Будова, призначення, принцип дії ручної дискової електроплити для 

оброблення гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) листів, правила роботи з нею. 

Спеціальні пристрої для перенесення гіпсокартонних (гіпсоволокнистих) 

листів до робочих місць. Двоколісні візки для перевезення гіпсокартонних листів 

(далі ГКЛ), їх будова, призначення. Способи обробки гіпсокартонних 

(гіпсоволокнистих) листів. Просте розкроювання листів. Точне розкроювання 

листів. Способи підготовки обрізних кромок до шпаклювання: з армувальною 

стрічкою, без армувальної стрічки. Вирізання круглих отворів у гіпсокартонних 

(гіпсоволокнистих) листах.  Способи кріплення ГКЛ до каркасу, до основи стіни. 

Вимоги безпеки щодо користування ручним і електричним різальним 

інструментом. 



9 

Тема 6. Обличкування стін плитними матеріалами 

Безкаркасний спосіб улаштування обличкувань стін листовими матеріалами 

(суха штукатурка). 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. Матеріали для тепло- , звукоізоляції стін. Улаштування тепло- , 

звукоізоляції стін при безкаркасному способі обличкування стін. 

Тема 7. Технологія монтажу простих каркасів гіпсокартонних систем 

Види каркасів гіпсокартонних систем за призначенням, за матеріалом, за 

розташуванням елементів в одній площині. Основні елементи каркаса. Однорівневі, 

дворівневі, рамні конструкції каркаса . Вимоги до влаштування каркасів.  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. 

Пакування металевих профілів. Вимоги до пакування та складування елементів 

каркасу. Елементи дерев’яних каркасів. Вимоги до деревини для виготовлення 

каркасів. Перерізи дерев’яних брусків для монтажу дерев’яних каркасів із 

використанням ГКП.  Способи скріплення елементів каркасів між собою. Способи 

обміру та розмічування осей приміщення. Правила розмічування місць  
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розташування каркасів перегородок, їх несучих стійок, дверних та інших отворів 

відповідно до проектних розмірів. Прості розмічувальні пристрої: відбійний шнур, 

висок, гідравлічний рівень, шаблони, складні метри, рулетки, метростат.  Правила 

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. Способи влаштування нескладних металевих каркасів. 

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. 

Порядок монтажу простих металевих каркасів перегородок. Способи влаштування 

нескладних дерев’яних каркасів перегородок. Види 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. Порядок монтажу простих 

дерев’яних каркасів перегородок. Вимоги до якості змонтованих конструкцій. 

Правила безпеки праці під час роботи з ударним і електроінструментом. Каркасний 

спосіб обличкування стін. Металевий каркас: призначення, конструкція, 

послідовність збирання. Конструкції обличкувань стін. Попередня обробка 

гіпсокартонних (гіпсоволокнистих ) листів до монтажу: вирізання отворів 

необхідних розмірів для встановлення дверей, розеток, вентиляційних решіток, 

вимикачів тощо. Основні операції по каркасному обличкуванню стін: розмічування, 

встановлення і кріплення каркасу , підготовка і кріплення гіпсокартонних 

(гіпсоволокнистих) плит за допомогою саморізів із подальшим шпаруванням швів і 

головок шурупів шпаклівкою. Особливості обробки торців, улаштування внутрішніх 

і зовнішніх кутів і місць сполучення обшивки з дверними коробками. Заповнення і 

обробка швів. Правила техніки безпеки під час улаштування обличкування 

поверхонь каркасним способом.  
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Тема 8. Технологія кріплення гіпсокартонних, гіпсоволокнистих виробів 

до елементів каркаса  

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 каркаса : від кута у двох 

взаємоперпендикулярних 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 шурупів-

саморізів. Типи шурупів-саморізів у залежності від товщини шару ГКП і матеріалу 

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. 

Тема 9. Технологія влаштування 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 безкаркасної 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. 
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Тема 10. Обробка 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. 

Тема 11. Основні правила приймання змонтованих конструкцій 

Перевірка якості конструкцій: наявність тріщин, відбитих кутів, стійкість 

конструкцій. Якість шпаклювання. Вимоги до готових обшивок. 

Тема 12. Дефекти гіпсокартонних систем та їх усунення 

Дефекти монтажу каркаса . Дефекти поверхні гіпсокартону. Дефекти обробки 

швів. Причини їх появи і способи їх усунення. 

Тема 13. Ремонт гіпсокартонних обшивок 

Види пошкодженнь гіпсокартонних поверхонь ( від механічного впливу, 

вологи та інших факторів); пошкодження елементів каркаса. Способи відновлення 

пошкоджених поверхонь. Ремонт каркаса . 

 

Предмет «Охорона праці» 

Тема 1 Правові та організаційні основи охорони праці 

Поняття охорони праці та її соціально-економічне значення. Основні 

законодавчі акти з охорони праці: Закон України “Про охорону праці”, Кодекс 

законів України про працю, Закон України “Про забезпечення санітарного і 

епідеміологічного благополуччя населення”. Державний нагляд і громадський 

контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Право громадян на 

охорону праці при укладенні трудового договору та під час роботи на підприємстві; 

пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Соціальне страхування від  
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нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань. Обов’язки 

власника відносно створення безпечних і нешкідливих умов праці. Обов’язки 

робітника щодо виконання вимог нормативних актів з охорони праці. Основні 

вимоги Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві. Інструкції та інші нормативні акти, що 

регулюють охорону праці на виробництві. Інструктажі з охорони праці та порядок їх 

проведення. Охорона праці жінок, підлітків та інвалідів. Дисциплінарна, 

адміністративна, матеріальна і кримінальна відповідальність за порушення 

законодавства та інших нормативних актів з охорони праці. 

Тема 2 Основи охорони праці в галузі 

Фізіологічна і психологічна основа трудового процесу (безумовні і умовні 

рефлекси, їх вплив на безпеку праці). Психофізіологічні фактори умов праці 

(промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати 

психофізіологічного розвантаження) та їх вплив на охорону праці. Алкоголізм і 

безпека праці (вплив алкоголю на основні психічні процеси, підвищена схильність 

до нещасного випадку). Загальні правила поведінки працівників на території 

підприємства, у виробничих та допоміжних приміщеннях. Поняття про небезпечну 

зону, порядок її визначення, огородження, позначення. Правила допуску людей у 

небезпечні зони. Знаки безпеки, звукова і світлова сигналізація. Огорожі захисні і 

сигнальні. Плакати, надписи і знаки безпеки. Правила безпеки під час пуску і 

зупинення устаткування, встановлення огорож, запобіжних пристроїв, 

попереджувальних надписів, знаків. Заходи щодо створення безпечних умов праці  

електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах при проведенні 

різних видів робіт. Основні шкідливі виробничі фактори (фізичні, хімічні, 

біологічні, психофізіологічні): засоби захисту, характеристика (виробничий пил, 

токсичні речовини та шляхи проникнення хімічних речовин в організм людини; 

теплове (інфрачервоне) випромінювання; електромагнітні поля високих, 

ультрависоких та надвисоких частот; шум і вібрація, їх дія на організм людини). 

Засоби контролю за безпечними умовами праці. Світлова і звукова сигналізація. 

Запобіжні надписи, сигнальне фарбування. Знаки безпеки. Особливості охорони 

праці електрогазозварника. Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці  
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на дільниці. Основні види виробничого травматизму, характерні для професії 

електрогазозварника: ураження електричним струмом, травматизм очей, опіки, 

ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи тощо. Правила 

безпечних умов праці на робочому місці електрогазозварника. Правила догляду за 

устаткуванням та інструментом, їх безпечна експлуатація. Порядок допуску до 

самостійної роботи. Характеристика умов праці і основні небезпеки на підприємстві. 

Вимоги безпеки до виробничого устаткування і виробничих процесів, до утримання 

робочого місця електрогазозварника та підходів до нього. Загальні правила 

користування інструментом та інвентарем. Пристрої запобіжні, огороджувальні, 

сигналізаційні. Засоби захисту (колективні, індивідуальні). Безпечні прийоми і 

методи праці. Дії робітників під час виникнення небезпечної ситуації на робочому 

місці. Основні небезпечні виробничі фактори: небезпечна дія електричного струму, 

дорожні аварії, рухомі частини машин тощо; причини їх виникнення. Небезпечні 

фактори під час виконання робіт електрогазозварником. Ознайомлення з типовою 

інструкцією щодо безпеки праці, умовами і прийомами безпечної роботи. Причини і 

види травматизму. Биркова система на підприємстві. Індивідуальні засоби захисту 

для електрогазозварника, вимоги до них; правила користування. 

Тема 3 Основи пожежної безпеки 

Характерні причини виникнення пожежі: 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. Горіння речовин і способи його припинення. Умови 

гасіння. Спалах, запалювання, самозапалювання, горіння, тління. 

Легкозапалювальні і горючі рідини. Важкозапалювальні і незапалювальні речовини, 

матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості. Вогнегасильні речовини та 

матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні 

властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та 

мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний пожежний 

інструмент, їх призначення та будова, використання у випадку пожежі. 
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Тема 4 Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. Електричні травми, їх види. 

Фактори, які впливають на ступінь ураження електрикою: величина напруги, 

частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. 

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікація 

виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним 

струмом. Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Запобіжні 

надписи, плакати та пристрої, ізоляційні прилади. Занулення та захисне заземлення, 

їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками. Захист від статичної 

електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час 

грози.  

Тема 5 Основи гігієни праці, 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. 

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 кондиціювання повітря 

виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем  

опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: 

робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення. Санітарно-побутове 

забезпечення працівників. 

Тема 6 Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків 

Стислі основи анатомії людини. Послідовність, принципи й способи надання 

першої допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої 

допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби для 

надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила 

користування. Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, 

переломах. Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу. Надання  
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першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоку, тепловому та 

сонячному ударах, опіку, обмороженні. Ознаки отруєння і перша допомога 

потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, 

нікотином. Правила надання першої допомоги при ураженнях електричним 

струмом. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 

 

Предмет «Матеріалознавство» 

Тема 1. Основні відомості про метали і сплави 

Значення металів для народного господарства. Історія розвитку металургії. 

Класифікація металів і сплавів. Галузі їх застосування.  Кристалічні та аморфні тіла. 

Особливості будови кристалічних тіл. Процес кристалізації. Сплави металів. Вплив 

механічної обробки на розмір зерен. Методи вивчення структури металів. 

Тема 2 Властивості металів 

Фізичні властивості металів. Порівняння фізичних властивостей різних 

металів, їх значення для зварювальних з’єднань. Хімічні властивості. Здатність 

металів до хімічної взаємодії. Значення хімічних властивостей у різних виробничих 

умовах. Випробування металів на статичне розтягування та визначення цим 

методом їх властивостей. Залежність міцності металу від хімічного складу. Ударна 

в’язкість. Поняття про динамічне навантаження. Значення ударної в’язкості для  

зварного з’єднання. Технологічні властивості металів: зварюваність, ковкість, 

оброблюваність різанням, усадка. Визначення зварювання. Класифікація металів за 

їх зварюваністю. Значення зварювання для одержання якісних зварних з’єднань. 

Тема 3 Залізовуглецеві сплави 

Відомості про виробництво сталі. Склад сталі. Використання. Вплив окремих 

складових хімічних елементів на властивості сталі. Класифікація сталі за хімічним 

складом, призначенням і способом одержання. Держстандарт на сталь. Прокат сталі. 

Листовий, профільний прокат. Труби. Вуглецеві  сталі, їх хімічний склад, механічні 

можливості, галузь застосування. Маркування сталей різного призначення. 
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Тема 4 Зварювальні матеріали 

Зварювальні матеріали. Види зварювальних матеріалів і вимоги до них. Марки 

зварювального дроту і класифікація відповідно до Державного стандарту. 

Транспортування і збереження зварювального дроту. Загальні відомості про 

електроди. Держстандарти на електроди. Вимоги до електродів. Їх призначення та 

вплив на якість зварних з’єднань. Електродне покриття. Групи електродних 

компонентів (стабілізаційні, шлакоутворюючі, легуючі, сполучені). Класифікація 

електродних покриттів: руднокислі, фтористо-кальцієві, рутилові, органічні. Вплив 

різних елементів покриття електродів на властивості металу зварного шва. 

Електроди для зварювання та наплавлення деталей, вузлів і конструкцій з 

вуглецевих сталей (типи, марки), бракувальні ознаки електродів. Порядок перевірки 

електродів. Правила зберігання електродів на складах монтажної організації, 

ділянці, на робочому місці зварника. Способи підвищення витривалості електродів. 

Заточування електродів. Норми витрат електродів. Вугільні та графітові електроди. 

Їх характеристика. Використання. Методи стабілізації дуги. Пропан-бутанові 

суміші. Види і склад скраплених газів. Їх властивості і використання для газового 

зварювання. Переваги пропан-бутанових сумішей  порівняно з ацетиленом. 

Властивості пропан-бутанових сумішей, що обмежують їх широке використання 

при зварюванні і різанні металів. Інші горючі гази і рідини, застосовувані при 

газовому зварюванні і різанні металів: коксовий газ, нафтовий газ, гас. Присадні 

матеріали. Призначення присадних матеріалів і вимоги до них. Зварювальний дріт, 

його види і марки. Вимоги до присадочного дроту для зварювання сталей.  

Присадний дріт для газового зварювання, його маркування. Правила розфасовки, 

упакування, транспортування і збереження присадних матеріалів для газового 

зварювання металів і сплавів. Флюси. Застосування флюсів при газовому 

зварюванні металів і сплавів. Вимоги до флюсів. Основні компоненти флюсів і їх 

призначення. Вибір флюсів  залежно від виду металу, що зварюється, і інших 

факторів. Збереження і транспортування. 
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Тема 5 Кристалізація металу 

Кристалізація чистого металу. Схема процесу кристалізації. 

Основні види кристалічних решіток чистих металів, явище поліморфізму. 

Поняття про кристалічні зерна. Залежність властивостей металів від величини зерен, 

їх форми і розташування. Поняття про сплави: механічна суміш, твердий розчин, 

хімічне з’єднання; структура і властивості кожного типу сплавів. 

Тема 6 Випробування металу 

Випробування на твердість. Призначення випробування. Метод Брінеля.  

Визначення твердості, умовне позначення твердості. Метод Роквелла.  Визначення 

твердості, умовне позначення твердості. Випробування на ударну в’язкість. 

Призначення випробування. Будова маятникового копра. Порядок проведення 

випробувань і визначення ударної в’язкості. 

Тема 7 Чорні і кольорові метали та їх сплави 

Чавун. Вплив домішок на властивості чавуну. Вплив вуглецю на властивості 

чавуну. Білий чавун, його структура, властивості і сфера застосування. Поняття про 

діаграму залізо-вуглецевих сплавів. Сірий чавун. Структура і властивості сірого 

чавуну. Вплив кількості вуглецю, форми і якості металевої основи на властивості 

сірого чавуну. Вплив легуючих елементів і термообробки на властивості сірого 

чавуну. Марки сірих чавунів. Позначення, сфера застосування сірих чавунів. 

Сталі. Вплив вуглецю на структуру і властивості вуглецевої сталі. Поняття про 

сталі звичайної якості, якісні, високоякісні. Класифікація вуглецевої сталі залежно 

від вмісту вуглецю за призначенням і хімічним складом. Основні відомості про 

способи одержання різних марок вуглецевої сталі, титан, сплави титану. 

Бронза. Визначення бронзи. Олов’яні бронзи. Позначення за Державним 

стандартом, властивості і сфера застосування. 
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Предмет «Читання креслень» 

Тема 1 Геометричні побудови в кресленні. Види проекцій 

Елементи геометрії в контурах плоских деталей. Прийоми геометричних 

побудов у кресленні і під час розмічання. Прямокутні проекції. Прямокутне 

проектування як основний спосіб зображення, що використовується в техніці і на 

виробництві. Комплексне креслення. Призначення ескізів. Послідовність виконання 

ескізів. Читання креслень деталей, що виготовляються на даному підприємстві. 

Основи побудови креслень. Поняття про деталі і креслення деталі. Поняття про 

способи з’єднання деталей і про складні одиниці. Особливості виконання роботи за 

кресленням: виконання сполучених поверхонь, визначення шорсткості поверхні і 

розмірів з граничними відхиленнями. Прямокутне паралельне проектування як 

головний спосіб одержання зображень деталей на кресленнях. Єдина система 

конструкторської документації (ЄСКД) – звід правил виконання і оформлення 

креслень. 

Тема 2 Поняття про перерізи та розрізи, їх види, позначення 

Поняття про перерізи. Правила позначення перерізів. Графічне позначення 

матеріалів в перерізах. Поняття про розрізи. Місцеві розрізи, їх призначення. 

З’єднання половини виду і половини розрізу. Розчленування деталі на прості 

елементи, виділення простих геометричних тіл як один з перших ступенів читання 

креслення деталі. Читання форми деталі за зображеннями, що містять розрізи і 

перерізи, призначення розрізів і перерізів. Різниця між розрізами і перерізами. 

Тема 3 Читання зображень деталей, його послідовність 

Читання зображень деталей; розташування їх на кресленні. Читання 

умовностей і спрощень, що використовуються на кресленнях деталей для 

скорочення кількості зображень. Читання розмірів на кресленнях. Позначення 

допусків на кресленнях. Допуски позначення ухилу. Читання креслень та технічних 

вимог до них. Зазначення на кресленнях допусків розташування поверхонь та їх 

читання. Головне зображення і його розташування на кресленні. Головне 

зображення як джерело найбільшої інформації. Кількість зображень і розмірів на 

кресленні. Повнота і чіткість від зображення форми виробу з мінімальним числом 

зображень як основи правильного виконання креслення. Читання форми елементів  
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деталі. Читання проекцій основних геометричних тіл. Правила нанесення виносних і 

розмірних чисел. Розгляд правил і умовностей нанесення розмірів (одиниця 

вимірювання, незалежність розмірів від масштабу зображення, лінійні розміри, 

розміри діаметрів і радіусів, кутові розміри та ін.). 

Тема 4 Складальне креслення, його призначення 

Послідовність читання складальних креслень. Умовності і спрощення 

зображень на складальних кресленнях. Зображення нерознімних з’єднань 

(клєємеханічних і зварних). Розміри на складальних кресленнях. Основні відомості 

про складальне креслення. Дві основні групи розмірів на складальних кресленнях: 

виконавчі і довідкові. Особливості читання креслень загальних видів. Зображення 

нероз’ємних з’єднань. Зварні з’єднання. Умовні графічні позначення зварних швів. 

Оформлення зварні з’єднань. Складальні креслення, порядок їх читання. 

 

Предмет «Електротехніка з основами промислової електроніки» 

Тема 1 Основні поняття про електричне коло 

Визначення електричного кола. Джерела і споживачі електричної енергії. 

Елементи електричного кола. Ланки, відгалуження і контур кола. Основний закон 

електричного кола. Правила Кірхгофа. Схематичне зображення електричного кола. 

Визначення і означення елементів електричних схем; види їх з’єднань.  

Тема 2 Електричні кола постійного струму 

Параметри кіл постійного струму. Резистори в колі постійного струму, їх 

вольт-амперні характеристики. Типи резисторів і способи їх з’єднань. Закон Ома для 

дільниці кола. Розрахунок простого кола постійного струму (з одним джерелом 

струму). Перетворення кіл з різними видами з’єднань елементів. Міст постійного 

струму. Поняття про загальний розрахунок складного кола постійного струму. 

Рівняння балансу потужностей. Закон Ома для  повного кола постійного струму. 

Поняття про вольт-амперні характеристики нелінійних елементів електричних кіл. 

Теплова дія струму, розрахунок втрати потужності в лінії. 

Тема 3 Магнітне коло 

Класифікація магнітних кіл. Елементи магнітного кола (джерела магнітного 

кола, магнітопровід). Характеристики елементів магнітного кола. Аналогія між 

електричними і магнітними колами. 
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Тема 4 Електричні кола змінного струму 

Кола змінного струму. Активний і реактивний опір; тимчасові і векторні 

діаграми струмів і напруг. Послідовне і паралельне з’єднання  елементів. Поняття 

про повний опір і провідність. Міст змінного струму. Активна, реактивна і повна 

потужність у колі  змінного струму. Коефіцієнт потужності і способи його 

підвищення. Резонанс напруг і струмів в колі змінного струму. Векторні діаграми, 

частотні і енергетичні характеристики. Трифазні електричні кола. Загальні поняття і 

визначення. Одержання струмів і напруг у трифазній системі; їх векторні діаграми. 

З’єднання обмоток зіркою і трикутником. Закон Ома для кола змінного струму. 

Поняття про розрахунок складних (з декількома джерелами живлення) кіл змінного 

струму. Визначення струмів, напруг і потужностей ділянок кола. 

Тема 5 Основні поняття про електротехнічні перетворювачі та електронні 

прилади і пристрої 

Електротехнічні пристрої як перетворювачі електричної енергії в теплову, 

хімічну, світлову і механічну. Призначення і класифікація електронних приладів і 

пристроїв. Основні способи керування електричними явищами у вакуумі, газах і 

твердих тілах. Принцип дії і галузі застосування електровакуумних та іонних 

(газорозрядних) приладів. 

Тема 6 Електричні вимірювання 

Види і методи електричних вимірювань. Класифікація електровимірювальних 

приладів. Шкали приладів. Чутливість приладів. Вимірювання струму і напруг. 

Схеми вмикання амперметра і вольтметра. 

Тема 7 Трансформатори 

Призначення, будова і принцип дії трансформаторів, їх основні параметри 

(коефіцієнт трансформації, коефіцієнт потужності, коефіцієнт корисної дії). Поняття 

про трифазні трансформатори. Робочий режим трансформатора. Визначення 

параметрів трансформатора за дослідженням режимів холостого ходу і короткого 

замикання. 

Тема 8 Електричні машини 

Перетворення електричної і механічної енергії в електричних машинах,  

принцип зворотності. Види електричних машин. Будова і принцип дії машин 

змінного струму. 
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4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ 

Організація набору та прийому абітурієнтів, які мають диплом 

«кваліфікованого робітника», для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст» зі спеціальностей 7.129.2 Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій, 7132 «Лицювальник-плиточник», 7124 «Столяр будівельник», 7122 

«Муляр», 7133 «Штукатур», 7133 «Ліпник архітектурних деталей» регулюються 

Правилами прийому до вступу у Черкаський художньо-технічний коледж на 

поточний рік.  

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» використовується фаховий екзамен.  

Оцінювання знань абітурієнтів здійснюється за 12 бальною шкалою. 

Фаховий екзамен зі спеціальності «Архітектура та містобудування» для 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» проводиться на основі 

предметів загальнопрофесійної і професійно-теоретичної підготовки напрямків  

7.129.2 Монтажник гіпсокартонних конструкцій, 7132 «Лицювальник-плиточник», 

7124 «Столяр будівельник», 7122 «Муляр», 7133 «Штукатур», 7133 «Ліпник 

архітектурних деталей». 

Навчальна програма кожного предмету відповідає Державному стандарту 

професійно-технічної освіти підготовки кваліфікованих робітників за професіями – 

7.129.2 Монтажник гіпсокартонних конструкцій, 7132 «Лицювальник-плиточник», 

7124 «Столяр будівельник», 7122 «Муляр», 7133 «Штукатур», 7133 «Ліпник 

архітектурних деталей». 

Фаховий екзамен базується на виконанні екзаменаційного тесту, який містить 

питання з кожної дисципліни. Час на виконання фахового екзамену становить одну 

академічну годину. Порядок оскарження результатів та рішення державної 

атестаційної комісії визначається «Правилами прийому ЧХТК».  

Фаховий екзамен складається один раз. Перелік та зміст тем з предметів 

загальнопрофесійної і професійно-теоретичної підготовки, що винесені в 

екзаменаційні тест з фахового екзамену наведено у п. 3.  
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень. 

100 – 105 1 

Абітурієнт з допомогою викладача відтворює на 

рівні розпізнання окремі елементи навчального 

матеріалу, відповідає на питання які потребують 

відповіді “так” чи “ні” або містять завуальовані 

відповіді. 

106 – 111 2 

Абітурієнт з допомогою викладача відповідає на 

запитання що потребують однослівної відповіді, 

описує явища на основі свого попереднього 

досвіду. 

112 – 118 3 

Абітурієнт з допомогою викладача описує явища 

або його частини у зв’язаному вигляді без 

пояснень відповідних причин, називає 

електричні явища розрізняє літерні позначення 

окремих зварювальних устаткувань. 

119 – 124 4 

Абітурієнт на рівні запам’ятовування без 

розуміння відтворює навчальний матеріал, 

наводить приклади що ґрунтуються на його 

власних спостереженнях чи матеріалі 

підручника, розповідях викладача тощо.  

125 – 132 5 

Абітурієнт на рівні запам’ятовування без 

достатнього розуміння відтворює значну 

частину навчального матеріалу, знає одиниці 

вимірювання окремих електронних величин і 

формули з теми що вивчається при виконанні 

практичних завдань припускається помилок, які 

самостійно виграти не можна. 

133 – 140 6 

Абітурієнт без достатнього розуміння зі 

сторонньою допомогою може пояснювати явища 

,виправляти допущені неточності (власні, інших 

учнів),виявляє елементарні знання основних 

положень, законів, понять, формул. 
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141 – 150 7 

Абітурієнт з розумінням, самостійно, може 

пояснювати явища, виправляти допущені 

неточності, виявляє знання і розуміння основних 

положень, законів, понять, теорій. 

151 – 159 8 

Абітурієнт самостійно з розумінням відтворює 

основний навчальний матеріал та застосовує 

його при виконанні практичних завдань в 

типових умовах. Вміє пояснювати явища, 

аналізувати, узагальнювати знання, 

систематизувати їх зі сторонньою допомогою 

роботи висновки. 

160 – 169 9 

Абітурієнт вільно володіє вивченням матеріалом 

у стандартних ситуаціях, наводить приклади 

його практичного застосування та аргументи 

підтвердження власних думок. 

170 – 180 10 

Абітурієнт послуговується науковою 

термінологією , вміє опрацьовувати наукову 

інформацію : знаходити нові факти , явища , ідеї 

, самостійно , використовувати їх відповідно  

поставлення цілей. 

181 – 192 11 

Абітурієнт на високому рівні опанував 

програмовий матеріал самостійно, у межах 

ученої програми, оцінює різноманітні явища, 

факти, теорії, використовує одержані знання і 

вміння у нестандартних ситуаціях, поглиблює 

набуті знання. 

193 – 200 12 

Абітурієнт вільно володіє програмами 

матеріалом, виявляє здібності, самостійно 

розвиває власні нахили, вміє самостійно 

поставити мету дослідження, вказує шляхи її 

реалізації, робить аналіз та висновки. 
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