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Критерії оцінювання 
3 бали – 1 

6 балів – 2 

9 балів - 3 

12 балів -  4 

15 балів – 5 

18 балів – 6 

21 бал – 7 

24 бали – 8 

27 балів – 9 

30 балів – 10 

33 бали – 11 

36 балів - 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №1 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

1. За призначенням будівлі бувають: 

а)  житлові; 

б)  багатоповерхові; 

в)  бетонні; 

2. Інженерними є такі споруди: 

а)  мости, тунелі; 

б)  склади; 

в)  заводи; 

3. До конструктивних елементів будівлі відносять: 

а)  поверх; 

б)  фундаменти; 

в)  балка; 

4. До несівних конструкцій відносять: 

а)  двері, вікна; 

б)  фундамент, перекриття, стіни; 

в)  сходи; 

5. За якістю виконання звичайна штукатурка буває: 

а)  проста; 

б)  декоративна; 

в)  спеціальна; 

6. Який інструмент застосовують для накидання розчину на поверхню: 

а)  сокіл; 

б)  ківш; 

в)  напівтерок. 

7. Який інструмент застосовують для розрівнювання розчину на поверхні: 

а)  сокіл; 

б)  ківш; 

в)  напівтерок. 

8. Який інструмент застосовують для затирання накривних шарів: 

а)  терка; 

б)  ківш; 

в)  напівтерок. 

9. Які допустимі відхилення поверхні від вертикалі при виконанні простої 

штукатурки: 

а)  20 мм на всю висоту приміщення; 

б)  18 мм на всю висоту приміщення; 

в)  15 мм на всю висоту приміщення. 

10. Як називається перший шар дранки: 

а)  підстильний; 

б)  початковий; 

в)  вихідний. 

11. Де застосовують ГКЛ: 

а)  для опорядження зовнішніх стін; 

б)  для облицювання різних плоских поверхонь в середині приміщення; 

в)  для облицювання покрівлі. 



 

 

Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Опишіть підготовку цегляної поверхні перед штукатуренням. 

2. Перерахуйте дефекти монолітної штукатурки. 

3. Описати приготування цементного розчину 

4. Дати характеристику простої штукатурки (призначення, товщина, кількість шарів) 

5. Якими способами накидають розчин на стіну штукатурною лопаткою? 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів.  

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

цегляна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 10м 

Висота – 12м. 

Вапняний розчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №2 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

1. За кількістю поверхів будівлі бувають: 

а)  житлові; 

б)  висотні (понад 25 поверхів) 

в)  бетонні. 

2. Залежно від матеріалу стін будівлі поділяються: 

а)  дерев’яні; 

б)  сільськогосподарські; 

в)  спеціальні. 

3. Фундамент це конструктивний елемент: 

а)  так; 

б)  ні. 

4. До захисних конструкцій відносять: 

а)  двері, вікна; 

б)  перекриття; 

в)  сходи. 

5. Які роботи входять до опоряджувальних: 

а)  земляні; 

б)  штукатурні, малярні, облицювальні; 

в)  бетонні. 

6. Який інструмент застосовують для оброблення зовнішніх кутів: 

а)  сокіл; 

б)  напівтерок; 

в)  усьоночне правило. 

7. Який інструмент застосовують для утримування і намазування розчину на 

поверхню: 

а)  сокіл; 

б)  ківш; 

в)  напівтерок. 

8. Якими рухами розрівнюють розчин на поверхні: 

а)  рівномірними; 

б)  хвилеподібними; 

в)  періодичними. 

9. Які допустимі відхилення поверхні від горизонталі при виконанні простої 

штукатурки: 

а)  20 мм на всю висоту приміщення; 

б)  18 мм на всю висоту приміщення; 

в)  15 мм на всю висоту приміщення. 

10. Монтажний клей «Перлфікс» призначений для: 

а)  закріплення ГКЛ; 

б)  зменшення всмоктувальної здатності поверхні; 

в)  ґрунтування бетонної поверхні. 

11. Який з даних типів ГКЛ є водостійкий: 

а)  ГКЛО; 

б)  ГКЛВ; 

в)  ГКЛ. 



 

Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Назвати конструктивні типи цивільних будівель. 

2. Описати підготовку дерев’яної поверхні. 

3. Описати приготування вапняного розчину 

4. Організація робочого місця при накиданні розчинової суміші 

5. Описати накидання розчинової суміші навкидь ковшем на стіни та стелю. 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів. 

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

бетонна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 12м 

Висота – 12м. 

цементний розчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №3 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

 

1. Застосовують просту штукатурку у: 

а)  житлових будівлях; 

б)  тимчасових будівлях, складах; 

в)  громадських будівлях. 

2. Що є головною складовою штукатурного розчину: 

а)  в’яжучі речовини; 

б)  заповнювачі; 

в)  вода. 

3. Чим визначають рухливість розчинної суміші: 

а)  стандартним конусом; 

б)  веслом; 

в) штукатурною лопаткою. 

4. Для чого використовують технологічну перерву при нанесенні шарів  штукатурки: 

а)  для відпочинку робітників; 

б)  для тужавлення штукатурного шару; 

в)  для приготування розчину. 

5. Водяний рівень застосовують для перевірки рівності: 

а)  кутів; 

б)  стелі ; 

в)  стіни. 

6. Яка рухомість розчину для обризку: 

а)  7-9 см; 

б)  5-7 см; 

в)  10-12 см. 

7. Які штукатурки не потребують подальшого опорядження: 

а) звичайні; 

б)  декоративні; 

в)  спеціальні. 

8. Яким інструментом насікають бетонну поверхню: 

а)  кельмою; 

б)  бучардою; 

в)  відрізачкою. 

9. Під яким кутом набивають дранку: 

а)  350; 

б)  450; 

в)  550. 

10. Який штукатурний шар вирівнює поверхню: 

а)  обризк; 

б)  грунт; 

в)  накривка. 

11. Яким інструментом утворюють отвори в ГКЛ  діаметром до 50 мм: 

а)  пилка; 

б)  фреза; 

в)  штіклінг. 



 

Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Які бувають перекриття залежно від розмішення і за матеріалом. 

2. Описати підготовку стиків і каналів. 

3. Описати приготування вапняного-цементного розчину 

4. Назвати пристрої для виконання опоряджувальних робіт на висоті. 

5. Описати розрівнювання розчину напівтерком на стіні. 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів.  

 

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

шлакобетонна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 11м 

Висота – 12м. 

вапняний розчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №4 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

 

1.Лоджія – це… 

а) вбудована в габарити будинку і відкрита з боку фасаду  

б) є частиною кімнати  

в) виступає за межі зовнішньої стіни 

2.Якою повинна бути рухомість розчину для виконання оббризку? 

 а) 5 – 7см 

 б) 10 – 12см 

 в) 7 – 9см 

3.З якою метою виконують звичайні штукатурки?  

а) для надання поверхні закінченого кольорово – фактурного вигляду  

б)  надання будівельним елементам, що обробляються, тих чи інших певних властивостей 

в) вирівнювання поверхонь будівельних елементів 

4.Якої рухомості повинен бути розчин для виконання ґрунту?  

а)5– 7см б)7 – 9см в)10 -12см 

5.В цементно – вапняному розчині складу 1:2:9 цифрою 2 позначається: 

 а) кількість вапна 

б) кількість цементу  

в) кількість піску 

6.Властивість розчину утримувати в собі воду під час зберігання, транспортування і 

нанесення на пористу поверхню називають: 

 а) водоутримувальною здатністю  

б) рухомістю  

в) пластичністю 

7. При простому розкроюванні, різання картонної оболонки ГКЛ виконують:  

а)  не має значення з якого боку  

б)  з лицьового боку  

в)  зі зворотного боку 

8. Шари штукатурки наносять з дотриманням технологічних перерв:  

а) так 

б) ні 

9.Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки 

не повинно перевищувати:  

а) 15мм; б) 5мм; в) 10мм. 

10. Які інструменти застосовують для розрівнювання розчину?  

а) правило, сокіл, відрізочка, кутовий півтерок 

б) півтерок, правило, малка, сокіл  

в) правило, півтерок, кельма, сокіл 

11. Поверхня, що підлягає штукатуренню повинна бути: 

а) чистою, шорсткою, без пилу і масних плям, зволоженою 

б) чистою, гладенькою, без пилу і масних плям  

в) зволоженою 

 

 



Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Яка функція перекриття? 

2. Описати підготовку металевих балок під обштукатурення. 

3. Описати приготування цементного розчину 

4. Якими інструментами розрівнюють розчин? 

5. Описати розрівнювання розчину напівтерком на стелі. 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів.  

 

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

дерев’яна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 11м 

Висота – 12м. 

вапняно-гіпсовий 

розчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №5 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

 

1.На горизонтальній поверхні набивають металеву сітку, якщо товщина штукатурного 

шару буде перевищувати: 

а) 1см  

б) 3см 

в) 2см 

2.Якої глибини повинні бути насічки на цегляних поверхнях? 

а) 3 - 5мм 

б) 5-7мм  

в) 1-3мм 

3.Що є причиною утворення дутиків в штукатурному шарі? 

а) малі непогашені грудочки вапна 

б) дуже товстий штукатурний шар  

в) дуже тонкий штукатурний шар 

4.Складний розчин має: 

а) одне в’яжуче та два заповнювача 

б) два в’яжучих та заповнювач  

в) одне в’яжуче та заповнювач 

5.Як називається внутрішній кут, утворений в місцях з’єднання двох стін? 

а) лузг 

б) усьонок 

в) фаска 

6. Невисока стіна, яка огороджує дах, це: 

а) парапет 

б) еркер 

в) карниз 

7.В якому віці допускаються до роботи на висоті учні ПТНЗ? 

а) якщо вони досягли 17 років 

б) якщо вони досягли 16 років  

в) якщо вони досягли 18 років 

8.Вкругову накривку затирають теркою: 

а) проти ходу годинникової стрілки 

б) по ходу годинникової стрілки 

в) спочатку проти, потім за ходом стрілки 

9. Відхилення поверхні від горизонталі на всю довжину приміщення для простої 

штукатурки не повинно перевищувати:  

а) 15мм;  

б) 5мм;  

в) 10мм. 

10. Для розрівнювання розчину на укосах і заглушинах використовують: 

а) гладилку б) терку в) малку 

11. Пілястра, це елемент: 

а) який поділяє зовнішню стіну на поверхи 

б) вертикальний виступ на стіні між вікнами 

в) який влаштовується на з'єднані стіні та стелі 



 

Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Підлога це…? 

2. Описати заповнення зазорів між стіною і віконними і дверними коробками. 

3. Описати приготування вапняного розчину 

4. Якими інструментами наносять розчин на стелю? 

5. Технологічні операції при обштукатуренні поверхонь простою штукатуркою. 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів.  

 

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

цегляна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 11м 

Висота – 2,8м. 

Цементно-вапняний 

розчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №5 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

 

1.Допустиме відхилення  від вертикалі при обштукатуренні поверхні простою 

штукатуркою: 

а) 15мм  

б) 13мм 

в) 20мм 

2.Штукатурити всі вертикальні стіни можна лише через? 

а ) 80-90 днів 

б) 90-100 днів 

в) 100-110 днів 

3.Чи можна виконувати грунт механізованим способом? 

а) так 

б) ні  

4.Простий розчин має: 

а) одне в’яжуче та два заповнювача 

б) два в’яжучих та заповнювач  

в) одне в’яжуче та заповнювач 

5.Як називається зовнішні кут, утворений в місцях з’єднання двох стін? 

а) лузг 

б) усьонок 

в) фаска 

6. Невисока стіна, яка огороджує дах, це: 

а) парапет 

б) еркер 

в) карниз 

7.В якому віці допускаються до роботи на висоті учні ПТНЗ? 

а) якщо вони досягли 17 років 

б) якщо вони досягли 16 років  

в) якщо вони досягли 18 років 

8.Вкругову накривку затирають теркою: 

а) проти ходу годинникової стрілки 

б) по ходу годинникової стрілки 

в) спочатку проти, потім за ходом стрілки 

9. Яка загальна товщина простої штукатурки? 

а) не більше ніж 12мм 

б) не більше ніж 15мм 

в) не більше ніж 10мм 

10. Для розрівнювання розчину на укосах і заглушинах використовують: 

а) гладилку б) терку в) малку 

11. Пілястра, це елемент: 

а) який поділяє зовнішню стіну на поверхи 

б) вертикальний виступ на стіні між вікнами 

в) який влаштовується на з'єднані стіні та стелі 

 



 

Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Дах це…? 

2. Яке значення підготовки поверхонь під об штукатурення? 

3. Описати приготування вапняно-гіпсового розчину 

4. Які інструменти використовують при підготовці поверхонь під обштукатурення? 

5. Вимоги БНіП до якості простої штукатурки. 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів.  

 

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

бетонна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 10м 

Висота – 2,8м. 

Цементний розчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №6 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

 

1.Нерівність поверхні під час прикладання 2 м правила при виконанні простої 

штукатурки: 

а) не більше трьох  

б) не більше двох 

в) не більше однієї 

2.Для чого використовують піскоструминний апарат? 

а ) для очищення піску 

б) для очищення поверхні 

в) для подачі розчину до поверхні 

3.Чи можна виконувати обризк штукатурною лопаткою? 

а) так 

б) ні  

4.Простий розчин має: 

а) одне в’яжуче та два заповнювача 

б) два в’яжучих та заповнювач  

в) одне в’яжуче та заповнювач 

5.Як називається зовнішні кут, утворений в місцях з’єднання двох стін? 

а) лузг 

б) усьонок 

в) фаска 

6. Невисока стіна, яка огороджує дах, це: 

а) парапет 

б) еркер 

в) карниз 

7. Чи можна намазувати обризк? 

а) так 

б) ні  

8. Вкругову накривку затирають теркою: 

а) проти ходу годинникової стрілки 

б) по ходу годинникової стрілки 

в) спочатку проти, потім за ходом стрілки 

9. Яка загальна товщина простої штукатурки? 

а) не більше ніж 12мм 

б) не більше ніж 15мм 

в) не більше ніж 10мм 

10. Для розрівнювання розчину на укосах і заглушинах використовують: 

а) гладилку  

б) терку  

в) малку 

11. Які роботи виконують штукатурним ножем: 

а) сколювання нерівностей 

б) різання металевої сітки 

в) розшивання тріщин 



 

Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Перегородки це…? 

2. Яке значення підготовки поверхонь під об штукатурення? 

3. Описати приготування вапняного розчину 

4. Які інструменти використовують при нанесенні розчину на поверхню? 

5. Вимоги БНіП до затирання накривних шарів. 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів.  

 

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

шлакобетонна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 8м 

Висота – 2,8м. 

Цементно-вапняний 

розчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №7 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

 

1.Нерівність поверхні під час прикладання 2 м правила при виконанні простої 

штукатурки: 

а) не більше трьох  

б) не більше двох 

в) не більше однієї 

2.Як називається перший шар дранки? 

а ) вихідний 

б) підстильний 

в) проміжний 

3.Чи потрібно розрівнювати обризк? 

а) так 

б) ні  

4. Вапняний розчин це простий розчин? 

а) так 

б) ні  

5.Як називається зовнішні кут, утворений в місцях з’єднання двох стін? 

а) лузг 

б) усьонок 

в) фаска 

6. Обгороджена частина кімнати, яка виступає зовні фасаду і освітлюється кількома 

вікнами: 

а) парапет 

б) еркер 

в) карниз 

7. Чи потрібно розрівнювати обризк? 

а) так 

б) ні  

8. Просту штукатурку використовують у: 

а) підвалах 

б) адміністративних будівлях 

в) громадських будівлях 

9. Яка загальна товщина простої штукатурки? 

а) не більше ніж 12мм 

б) не більше ніж 15мм 

в) не більше ніж 10мм 

10. З якого матеріалу виготовляють напівтерки? 

а) металу 

б) пінопласту  

в) мінеральної вати 

11. Які роботи виконують скарпелем: 

а) сколювання нерівностей 

б) різання металевої сітки 

в) розшивання тріщин 



 

Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Фронтон це…? 

2. Технологія набивання дранки на дерев’яну поверхню 

3. Описати приготування цементного розчину 

4. Які інструменти використовують при розрівнюванні розчину на поверхню? 

5. Як потрібно організувати робоче місце штукатура? 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів.  

 

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

дерев’яна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 9м 

Висота – 2,8м. 

Вапняно-гіпсовий 

розчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №8 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

 

1.Чи залежить якість штукатурки від якості розчину? 

а) так 

б) ні  

2.Як називається другий шар дранки? 

а ) вихідний 

б) підстильний 

в) проміжний 

3.Чи намазують грунт? 

а) так 

б) ні  

4. Вапняно-цементний розчин це простий розчин? 

а) так 

б) ні  

5. Що є кістяком затверділого розчину? 

а) в’яжуче 

б) заповнювач 

в) вода 

6. Горизонтальні конструкції, що поділяють простір будівлі на поверхи, це: 

а) перегородки 

б) перекриття 

в) підлоги 

7. Під яким кутом тримають напівтерок розрівнюючи розчин на стелі? 

а) 10-150 

б) 10-200  

в) 10-250  

8. Просту штукатурку використовують у: 

а) підвалах 

б) адміністративних будівлях 

в) громадських будівлях 

9. З якого розчину виконують безпіскову накривку? 

а) цементного 

б) вапняно-цементного 

в) вапняно-гіпсового 

10. З якого матеріалу виготовляють терки? 

а) металу 

б) пінопласту  

в) мінеральної вати 

11. Скільки технологічних операцій  виконують при простій штукатурці: 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

 

 

 



Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Пілястри  це…? 

2. Якими способами наносять розчин на стелю? 

3. Описати приготування цементного-вапняного розчину 

4. Які інструменти використовують при намазуванні розчину на поверхню? 

5. Перерахуйте дефекти штукатурки 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів.  

 

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

цегляна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 6м 

Висота – 2,8м. 

Вапняним розчином 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №9 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

 

1.Нерівність поверхні під час прикладання 2 м правила при виконанні простої 

штукатурки: 

а) не більше трьох  

б) не більше двох 

в) не більше однієї 

2.Як називається перший шар дранки? 

а ) вихідний 

б) підстильний 

в) проміжний 

3.Чи потрібно розрівнювати обризк? 

а) так 

б) ні  

4. Вапняний розчин це простий розчин? 

а) так 

б) ні  

5.Як називається зовнішні кут, утворений в місцях з’єднання двох стін? 

а) лузг 

б) усьонок 

в) фаска 

6. Горизонтальні конструкції, що поділяють простір будівлі на поверхи, це: 

а) перегородки 

б) перекриття 

в) підлоги 

7. Під яким кутом тримають напівтерок розрівнюючи розчин на стелі? 

а) 10-150 

б) 10-200  

в) 10-250  

8. Просту штукатурку використовують у: 

а) підвалах 

б) адміністративних будівлях 

в) громадських будівлях 

9. З якого розчину виконують безпіскову накривку? 

а) цементного 

б) вапняно-цементного 

в) вапняно-гіпсового 

10. З якого матеріалу виготовляють терки? 

а) металу 

б) пінопласту  

в) мінеральної вати 

11. Скільки технологічних операцій  виконують при простій штукатурці: 

а) 5 

б) 7 

в) 9 



 

 

Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Півколони  це…? 

2. Як підготувати цегляну поверхню під обштукатурення? 

3. Описати приготування цементного-вапняного розчину 

4. Які інструменти використовують при намазуванні розчину на поверхню? 

5. Перерахуйте дефекти штукатурки 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів.  

 

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

шлакобетонна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 7м 

Висота – 2,8м. 

Вапняним розчином 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №10 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

 

1.Нерівність поверхні під час прикладання 2 м правила при виконанні простої 

штукатурки: 

а) не більше трьох  

б) не більше двох 

в) не більше однієї 

2.Як називається перший шар дранки? 

а ) вихідний 

б) підстильний 

в) проміжний 

3.Чи потрібно розрівнювати обризк? 

а) так 

б) ні  

4. Вапняний розчин це простий розчин? 

а) так 

б) ні  

5.Як називається зовнішні кут, утворений в місцях з’єднання двох стін? 

а) лузг 

б) усьонок 

в) фаска 

6. Невисока стіна, яка огороджує дах, це: 

а) парапет 

б) еркер 

в) карниз 

7. Чи можна намазувати обризк? 

а) так 

б) ні  

8. Вкругову накривку затирають теркою: 

а) проти ходу годинникової стрілки 

б) по ходу годинникової стрілки 

в) спочатку проти, потім за ходом стрілки 

9. Яка загальна товщина простої штукатурки? 

а) не більше ніж 12мм 

б) не більше ніж 15мм 

в) не більше ніж 10мм 

10. Для розрівнювання розчину на укосах і заглушинах використовують: 

а) гладилку  

б) терку  

в) малку 

11. Які роботи виконують штукатурним ножем: 

а) сколювання нерівностей 

б) різання металевої сітки 

в) розшивання тріщин 

 

 



Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Вінцевий карниз  це…? 

2. Як підготувати шлакобетонну поверхню під обштукатурення? 

3. Описати приготування гіпсового розчину 

4. Які інструменти використовують при накиданні розчину на поверхню? 

5. Перерахуйте дефекти штукатурки 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів.  

 

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

шлакобетонна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 15м 

Висота – 2,8м. 

Вапняним розчином 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №11 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

 

1. За призначенням будівлі бувають: 

а)  житлові; 

б)  багатоповерхові; 

в)  бетонні; 

2. Інженерними є такі споруди: 

а)  мости, тунелі; 

б)  склади; 

в)  заводи; 

3. До конструктивних елементів будівлі відносять: 

а)  поверх; 

б)  фундаменти; 

в)  балка; 

4. До несівних конструкцій відносять: 

а)  двері, вікна; 

б)  фундамент, перекриття, стіни; 

в)  сходи; 

5. За якістю виконання звичайна штукатурка буває: 

а)  проста; 

б)  декоративна; 

в)  спеціальна; 

6. Який інструмент застосовують для накидання розчину на поверхню: 

а)  сокіл; 

б)  ківш; 

в)  напівтерок. 

7. Який інструмент застосовують для розрівнювання розчину на поверхні: 

а)  сокіл; 

б)  ківш; 

в)  напівтерок. 

8. Вкругову накривку затирають теркою: 

а) проти ходу годинникової стрілки 

б) по ходу годинникової стрілки 

в) спочатку проти, потім за ходом стрілки 

9. Яка загальна товщина простої штукатурки? 

а) не більше ніж 12мм 

б) не більше ніж 15мм 

в) не більше ніж 10мм 

10. Для розрівнювання розчину на укосах і заглушинах використовують: 

а) гладилку  

б) терку  

в) малку 

11. Які роботи виконують штукатурним ножем: 

а) сколювання нерівностей 

б) різання металевої сітки 

в) розшивання тріщин 



 

 

Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Пояски  це…? 

2. Як підготувати бетонну поверхню під обштукатурення? 

3. Описати приготування ваняного розчину 

4. Які інструменти використовують при затиранні розчину на поверхню? 

5. Назвати конструктивні типи цивільних будівель 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів.  

 

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

шлакобетонна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 14м 

Висота – 2,8м. 

цементним розчином 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №12 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

 

1. За кількістю поверхів будівлі бувають: 

а)  житлові; 

б)  висотні (понад 25 поверхів) 

в)  бетонні. 

2. Залежно від матеріалу стін будівлі поділяються: 

а)  дерев’яні; 

б)  сільськогосподарські; 

в)  спеціальні. 

3. Фундамент це конструктивний елемент: 

а)  так; 

б)  ні. 

4. До захисних конструкцій відносять: 

а)  двері, вікна; 

б)  перекриття; 

в)  сходи. 

5. Які роботи входять до опоряджувальних: 

а)  земляні; 

б)  штукатурні, малярні, облицювальні; 

в)  бетонні. 

6. Який інструмент застосовують для накидання розчину на поверхню: 

а)  сокіл; 

б)  ківш; 

в)  напівтерок. 

7. Який інструмент застосовують для розрівнювання розчину на поверхні: 

а)  сокіл; 

б)  ківш; 

в)  напівтерок. 

8. Вкругову накривку затирають теркою: 

а) проти ходу годинникової стрілки 

б) по ходу годинникової стрілки 

в) спочатку проти, потім за ходом стрілки 

9. Яка загальна товщина простої штукатурки? 

а) не більше ніж 12мм 

б) не більше ніж 15мм 

в) не більше ніж 10мм 

10. Для розрівнювання розчину на укосах і заглушинах використовують: 

а) гладилку  

б) терку  

в) малку 

11. Які роботи виконують штукатурним ножем: 

а) сколювання нерівностей 

б) різання металевої сітки 

в) розшивання тріщин 

 



 

Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Сандрики  це…? 

2. Назвати типи гіпсокартонних листів? 

3. Описати приготування ваняного розчину 

4. Дати характеристику простої штукатурки (призначення, товщина, кількість шарів) 

5. Якими способами накидають розчин на стіну штукатурною лопаткою? 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів.  

 

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

шлакобетонна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 12м 

Висота – 2,8м. 

цементним розчином 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №13 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

 

1. За кількістю поверхів будівлі бувають: 

а)  житлові; 

б)  висотні (понад 25 поверхів) 

в)  бетонні. 

2. Залежно від матеріалу стін будівлі поділяються: 

а)  дерев’яні; 

б)  сільськогосподарські; 

в)  спеціальні. 

3. Фундамент це конструктивний елемент: 

а)  так; 

б)  ні. 

4. До захисних конструкцій відносять: 

а)  двері, вікна; 

б)  перекриття; 

в)  сходи. 

5. Які роботи входять до опоряджувальних: 

а)  земляні; 

б)  штукатурні, малярні, облицювальні; 

в)  бетонні. 

6. Властивість розчину утримувати в собі воду під час зберігання, транспортування і 

нанесення на пористу поверхню називають: 

 а) водоутримувальною здатністю  

б) рухомістю  

в) пластичністю 

7. При простому розкроюванні, різання картонної оболонки ГКЛ виконують:  

а)  не має значення з якого боку  

б)  з лицьового боку  

в)  зі зворотного боку 

8. Шари штукатурки наносять з дотриманням технологічних перерв:  

а) так 

б) ні 

9.Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки 

не повинно перевищувати:  

     а) 15мм; б) 5мм; в) 10мм. 

10. Які інструменти застосовують для розрівнювання розчину?  

а) правило, сокіл, відрізочка, кутовий півтерок 

б) півтерок, правило, малка, сокіл  

в) правило, півтерок, кельма, сокіл 

11. Поверхня, що підлягає штукатуренню повинна бути: 

а) чистою, шорсткою, без пилу і масних плям, зволоженою 

б) чистою, гладенькою, без пилу і масних плям  

в) зволоженою 



 

 

Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Підлога це…? 

2. Описати заповнення зазорів між стіною і віконними і дверними коробками. 

3. Описати приготування цементного розчину 

4. Дати характеристику простої штукатурки (призначення, товщина, кількість шарів) 

5. Якими способами накидають розчин на стіну штукатурною лопаткою? 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів.  

 

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

дерев’яна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 12м 

Висота – 2,8м. 

Вапняно-гіпсовим 

розчином 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №14 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

 

1.  Застосовують просту штукатурку у: 

а)  житлових будівлях; 

б)  тимчасових будівлях, складах; 

в)  громадських будівлях. 

2. Що є головною складовою штукатурного розчину: 

а)  в’яжучі речовини; 

б)  заповнювачі; 

в)  вода. 

3. Чим визначають рухливість розчинної суміші: 

а)  стандартним конусом; 

б)  веслом; 

в) штукатурною лопаткою. 

4. Для чого використовують технологічну перерву при нанесенні шарів  штукатурки: 

а)  для відпочинку робітників; 

б)  для тужавлення штукатурного шару; 

в)  для приготування розчину. 

5. Водяний рівень застосовують для перевірки рівності: 

а)  кутів; 

б)  стелі ; 

в)  стіни. 

6. Яка рухомість розчину для обризку: 

а)  7-9 см; 

б)  5-7 см; 

в)  10-12 см. 

7. При простому розкроюванні, різання картонної оболонки ГКЛ виконують:  

а)  не має значення з якого боку  

б)  з лицьового боку  

в)  зі зворотного боку 

8. Шари штукатурки наносять з дотриманням технологічних перерв:  

а) так 

б) ні 

9.Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки 

не повинно перевищувати:  

     а) 15мм; б) 5мм; в) 10мм. 

10. Які інструменти застосовують для розрівнювання розчину?  

а) правило, сокіл, відрізочка, кутовий півтерок 

б) півтерок, правило, малка, сокіл  

в) правило, півтерок, кельма, сокіл 

11. Поверхня, що підлягає штукатуренню повинна бути: 

а) чистою, шорсткою, без пилу і масних плям, зволоженою 

б) чистою, гладенькою, без пилу і масних плям  

в) зволоженою 

 



 

Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Балкон це…? 

2. Описати заповнення зазорів між стіною і віконними і дверними коробками. 

3. Описати приготування вапняно-гіпсового розчину 

4. Які інструменти використовують при підготовці поверхонь під обштукатурення? 

5. Вимоги БНіП до якості простої штукатурки. 

 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів.  

 

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

дерев’яна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 17м 

Висота – 2,8м. 

Вапняним  розчином 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Професія: штукатур 

Кваліфікація: штукатур 2-3-го розрядів 

 

Варіант №15 

Початковий рівень навчальних досягнень 
 

Завдання мають по декілька варіантів відповідей, із яких одна правильна. Правильно виконане 

завдання оцінюється одним балом. 

 

1.Чи залежить якість штукатурки від якості розчину? 

а) так 

б) ні  

2.Як називається другий шар дранки? 

а ) вихідний 

б) підстильний 

в) проміжний 

3.Чи намазують грунт? 

а) так 

б) ні  

4. Вапняно-цементний розчин це простий розчин? 

а) так 

б) ні  

5. Що є кістяком затверділого розчину? 

а) в’яжуче 

б) заповнювач 

в) вода 

6. Горизонтальні конструкції, що поділяють простір будівлі на поверхи, це: 

а) перегородки 

б) перекриття 

в) підлоги 

7. При простому розкроюванні, різання картонної оболонки ГКЛ виконують:  

а)  не має значення з якого боку  

б)  з лицьового боку  

в)  зі зворотного боку 

8. Шари штукатурки наносять з дотриманням технологічних перерв:  

а) так 

б) ні 

9.Відхилення поверхні від вертикалі на всю висоту приміщення для простої штукатурки 

не повинно перевищувати:  

     а) 15мм; б) 5мм; в) 10мм. 

10. Які інструменти застосовують для розрівнювання розчину?  

а) правило, сокіл, відрізочка, кутовий півтерок 

б) півтерок, правило, малка, сокіл  

в) правило, півтерок, кельма, сокіл 

11. Поверхня, що підлягає штукатуренню повинна бути: 

а) чистою, шорсткою, без пилу і масних плям, зволоженою 

б) чистою, гладенькою, без пилу і масних плям  

в) зволоженою 

 

 

 



Достатній рівень навчальних досягнень 
 

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється трьома 

балами. 

1. Лоджія це…? 

2. Описати заповнення зазорів між стіною і віконними і дверними коробками. 

3. Описати приготування вапняно-гіпсового розчину 

4. Які інструменти використовують при розрівнюванні розчину на поверхню? 

5. Як потрібно організувати робоче місце штукатура? 

 

 

 

 

 

 

Високий рівень навчальних досягнень 
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Правильна відповідь оцінюється в10 балів.  

 

Ви працюєте штукатуром 3-го розряду  

Вам пропонується: 

- підібрати необхідне обладнання, інструмент, матеріали; 

- описати технологічну послідовність та методи контролю запропонованих видів робіт; 

- виконати відповідні розрахунки витрат матеріалів; 

- вказати заходи безпеки праці та екологічного захисту при виконанні робіт. 

 

Вид поверхні Назва виду робіт розміри матеріал 

цегляна Опорядження 

поверхні простою 

штукатуркою 

Довжина – 17м 

Висота – 2,8м. 

Вапняним  розчином 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


