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Вступ 

 Дисципліна «Технологія будівельного виробництва» є складовою частиною 

нормативно-методичного забезпечення навчального процесу за і передбачена 

для підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціалістосвітньо-професійної програми «Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд»за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». 

 Метою вивчення дисципліни «Технологія будівельного виробництва» є 

підготовка кваліфікованого спеціаліста, який добре знає передові прогресивні 

технології будівельного виробництва, вміло і ефективно впроваджує набуті 

знання на практиці. 

Завдання курсу полягає в набутті необхідних технічних знань в галузі 

сучасних технологій і їх застосування на виробництві. 

Сучасний молодший спеціаліст повинен володіти необхідними знаннями 

з економіки будівництва та направляти свої знання та зусилля на швидше 

впровадження в будівництво прогресивних форм і методів організації праці 

для покращення якості робіт  та підвищення продуктивності праці. 

Володіючи діалектичним методом пізнання, студенти повинні знати: 

- передову технологію  і прогресивні форми організації будівельного 

виробництва; 

- будівельні норми і правила на виконання і приймання будівельно-

монтажних робіт. 

Студенти повинні вміти: 

- забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт при високій їх 

якості; 

- складати технічну документацію на виконані роботи; 

- забезпечувати виконання робіт передовими методами; 

- сприяти розвитку науково-технічного прогресу в галузі будівництва; 

- контролювати дотримання вимог з охорони праці; 

- вміти користуватися нормативно-технічною і довідковою літературою. 

Крім того, в процесі навчання студент повинен не тільки придбати певні 

знання та навики, але і виробити певну систему мислення, свої погляди, 

здатність бачити перспективи розвитку галузі в цілому. 

 

 

 



Тематичне планування самостійної роботи 

№ п/п теми Назва теми Кількість годин  

1 Вступ. Загальна характеристика дисципліни, мета і 
завдання вивчення 

2 

2 Особливості будівельної продукції. Основні 

положення.Будівельні процеси, їх структура. 

10 

3 Організація праці в будівництві. Підготовчий 

період організації робіт на будівельному 

майданчику 

10 

4 Будівельно-монтажні роботи на будівельному 

майданчику Технологія будівельного виробництва 

Транспортування будівельних вантажів. 

10 

5 Земляні роботи. 6 

6 Пальові роботи 10 

7 Кам’яні роботи 6 

8 Дерев’яні роботи 6 

9 Зварювальні роботи. 10 

10 Бетонні, залізобетонні роботи 10 

11 Монтаж будівельних конструкцій 10 

12 Покрівельні роботи 6 

13 Гідроізоляційні та теплоізоляційні роботи 6 

14 Опоряджувальні роботи 2 

15 Влаштування підлог 4 

16 Підготовчий період при капітальному ремонті і 

реконструкції 

4 

17 Технологія робіт по ремонту конструкцій будівель 

і споруд 

4 

18 Реконструкція будівель і споруд. 4 

19 Технологія робіт по ремонту інженерних 

комунікацій 

4 

Всього 124 

 



Тема 1. Вступ.  Загальна характеристика дисципліни, мета і завдання 
вивчення 
При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11: 

Вступ. Загальна характеристика дисципліни, мета і завдання вивчення. 

Роль дисципліни в підготовці техніка-будівельника. Будівництво як галузь 

матеріального виробництва. 

Капітальне будівництво і галузь його реалізації: нове будівництво, 

розширення, реконструкція і технічне переозброєння діючих підприємств 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

Тема 

2.Основніположеннябудівельноговиробництва.Особливостібудівельноїпр

одукції. Будівельніпроцеси, їх структура. 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Особливості будівельної продукції. Особливості її створення в умовах 

технічного переозброєння і реконструкції. Спеціальні роботи, періоди 

будівництва, об'єднання загально будівельних робіт за циклами. Поняття про 

ДБН, БНіП та державні стандарти. 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 
Тема 3. Організаціяпраці в будівництві.

Підготовчийперіодорганізаціїробіт на будівельномумайданчику. 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Будівельні робітники. Професія, спеціальність, кваліфікація. Організація 

праці робітників. Бригади, ланки. Спеціалізовані і комплексні бригади. 

Бригади кінцевої продукції. 

Поняття про технічне і тарифне нормування: норми затрат праці, норми 

виробітку, норми затрат машинного часу. Продуктивність праці. 

Нормативна трудомісткість, фактична й прийнята. Поняття про 

потоковість будівельного виробництва. Фронт робіт, захватки, ділянки, 

робоче місце, ярус. Поняття про комплексну механізацію будівельного 

виробництва. Підготовчий період організації робіт на будівельному 

майданчику. 

Тема 4.Будівельно - монтажніроботи на будівельномумайданчику 

Технологіябудівельноговиробництва.Транспортування будівельних 

вантажів. 
При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Значення транспорту в будівництві. Види транспорту, який застосовується 

в будівництві: автомобільний, залізничний, водний, повітряний. Спеціальні 

види транспорту. Організація роботи транспорту. Розрахунок 

автомобільного транспорту на перевезення заданої кількості будівельних 

вантажів. 

Вантажно-розвантажувальні роботи. Класифікація будівельних вантажів. 



УВІК, біржі. Комплектація, пакетування і контейнеризація різних 

будівельних вантажів. Комплексна механізація і організація вантажно-

розвантажувальних робіт. 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

 

 

Тема 5. Земляніроботи 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Значення земляних робіт у будівництві. Види земляних споруд. Грунти, їх 

будівельні властивості, класифікація фунтів за трудомісткістю. Тимчасове 

кріплення грунтів. Підготовчі роботи. Збереження рослинного прошарку 

грунту. Очищення будівельного майданчика від дерев, пеньків і чагарників. 

Відведення поверхневих вод. Вимоги БНІП. Підрахунки об'ємів земляних робіт. 

Розробка грунту одноківшовими екскаваторами із змінним робочим 

обладнанням. Недобір ґрунту багатоківшевими екскаваторами. Визначення 

нормативної продуктивності. 

Розробка грунту скреперами, бульдозерами і грейдерами. Визначення 

нормативної продуктивності. Влаштування насипів і їх ущільнення. Засипка 

грунту в траншеї, пазухи фундаментів, під підлоги. 

Поняття про закриті способи розробки ґрунтів, гідромеханічні розробки, 

влаштування підземних споруд методом „стіна в грунті". 

Розробка фунтів у зимових умовах. Збереження ґрунтів у зимових умовах від 

промерзання, механічне рихлення ґрунтів, нарізка на блоки, відтавання 

ґрунту. Основні вимоги з охорони праці при проведенні земляних робіт. 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

Тема 6. Пальові роботи 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Методи забивання паль. Вирівнювання оголовків паль. Способи прискорення 

занурення паль. Випробування паль. Влаштування збірних і монолітних 

ростверків, влаштування безростверкових фундаментів. 

Методи влаштування набивних палі. Особливості влаштування пальових 

фундаментів у сезонно- і вічномерзлих ґрунтах. Контроль якості. Технічна 

документація при виконанні пальових робіт. 

Тема 7.Кам'яні роботи 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Галузь застосування кам'яних робіт у сучасному будівництві. Технологічний 

нормо комплект. Подача цегли і розчину на робочі місця. Організація робочого 

місця муляра. 

Система перев'язка швів. Способи укладання цегли. 



Технологія і організація робіт при укладанні фундаментів та стін підвалу. 

Оформлення актів на закладку фундаментів. 

Технологія і організація робіт при кладці стін і ув'язка цих робіт з монтажем 

цих елементів. 

Виконання кам'яних робіт у зимових умовах. Особливості кам'яної кладки при 

будівництві будівель у сейсмічних районах. Контроль якості кладки. 

Оформлення технічної документації при виконанні кам'яних робіт. Основні 

вимоги з охорони праці. 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

Тема 8.Дерев'яні роботи 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Прийом і складування столярних виробів, дерев'яних конструкцій па 

будівельних майданчиках. Установка столярних виробів. Особливості 

установки віконних та дверних блоків. 

Влаштування покрівель з кроквяних систем житлових та 

сільськогосподарських будівель. 

Оформлення технічної документації. 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

Тема 9. Зварювальні роботи 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Класифікація основних видів зварювання. Поняття про ручне дугове 

зварювання. 

Високопродуктивні способи зварювання. Типи електродів. Зварні з'єднання і 

шви. Вибір режиму зварювання і техніка виконання швів. Автоматичне і 

напівавтоматичне зварювання під флюсом. Поняття про технологію 

газового зварювання. Киснева різка. Поняття контактного зварювання: 

стикове, точкове і повне. Контактове зварювання. Контроль якості швів. 

Основні вимоги з охорони праці при проведенні зварювальних робіт. 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

Тема 10.Бетонні і залізобетонні роботи 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Галузь застосування бетону і залізобетону в сучасному будівництві. 

Призначення опалубки і вимоги до неї. Класифікація опалубки і галузь 

ефективного застосування. Влаштування опалубки для основних видів 

конструкцій будівель. Контроль якості опалубки. 

Армування конструкцій на будівельних майданчиках. Монтаж арматури. 

Виконання з'єднань. Виконання попередньо напружених залізобетонних 



конструкцій в умовах будівельних майданчиків. Способи забезпечення 

захисного шару. Контроль якості. 

Організація арматурних робіт, їх механізація. 

Бетонування конструкцій. Транспортування і подача бетонної суміші до 

місць укладання. Способи укладання та ущільнення бетонної суміші при 

бетонуванні різних конструкцій. Влаштування робочих швів. 

Спеціальні способи бетонування конструкцій: вакуумування, торкретувати, 

підводне бетонування. Особливості бетонування, конструкція з 

жаростійкого, ніздрюватого, великопористого та інших видів спеціальних 

бетонів. Розпалубка конструкцій. Догляд за бетоном під час його твердіння. 

Шляхи прискорення твердіння бетону. Контроль якості бетону. Організація 

потокового виробництва бетонних і залізобетонних., робіт. 

Особливості виконання бетонних і залізобетонних робіт у зимових умовах. 

Вибір методів зимового бетонування. Технічна документація при виконанні 

бетонних і залізобетонних робіт. Контроль якості. 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

Тема 11.Монтаж будівельнихконструкцій 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Значення монтажу будівельних конструкцій у сучасному індустріальному 

будівництві. Транспортування збірних залізобетонних конструкцій. Укладка 

конструкцій у штабелі. Приймання збірних конструкцій. Облаштування 

конструкцій. 

Стропування монтажних елементів. Вибір траверс і строп. Розрахунок 

строп і балочних траверс. Вибір монтажних кранів за технічними 

параметрами. Прив'язка кранів. 

Монтаж одноповерхових промислових та сільськогосподарських будівель. 

Методи монтажу, організація земляних робіт. Монтаж фундаментів. 

Монтаж колон, підкранових балок, балок (ферм) покриття, фундаментних 

балок та стінових панелей. 

Засгропування, підйом, подача до місця монтажу, установка, тимчасове 

кріплення, вивірка, постійне кріплення. Контроль якості. Особливості 

монтажу сільськогосподарських промислових споруд з рамних конструкцій. 

Монтаж багатоповерхових повнокаркасних будівель. Методи монтажу. 

Організація і технологія робіт. Монтаж колон, ригелів, плит перекриття, 

покрівель. Особливості монтажу багатоповерховихсільськогосподарських 

будівель. 

Монтаж великоблочних будівель. Влаштування підземної частини будівель. 

Влаштування стрічкових фундаментів, стін підвалів та перекриття. 

Контроль якості. Методи монтажу великоблочних будівель. Монтаж 

зовнішніх і внутрішніх стін, монтаж панелей перегородок, сходових 

площадок і маршів, балконних плит, сантехнічних блоків і кабін, карнизів, 

елементів покрівлі. Застропування, підйом, подача до місця монтажу, 



установка, тимчасове кріплення, вивірка. Контроль якості. 

Монтаж великопанельних будівель. Методи монтажу. Монтаж стінових 

панелей. Примусові методи монтажу. Контроль якості. 

Поняття про монтаж будівель з об'ємних блок-кімнат і блок-квартир. 

Поняття про монтаж будівель. Методи підйому поверхів і 

перекриття оболонок. 

Особливості монтажу металевих конструкцій. Поняття про 

монтаж металевих просторових конструкцій. 

Влаштування стиків. Антикорозійний захист зварних швів і закладних 

деталей. Герметизація стиків. 

Особливості монтажу конструкцій у зимових умовах. Оформлення технічної 

документації в процесі виконання робіт. 
Основні вимоги з охорони праці при проведенні монтажних робіт. 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

Тема 12.Покрівельніроботи 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Підготовка основи даху під різні види покрівель. Вимоги БНІП. Влаштування 

рулонних покрівель із звичайного та наплавленого І руберойду. Технологія і 

організація робіт. Вимоги БНІП. Контроль якості. Механізація робіт. 

Влаштування мастикових покрівель. Досвід тресту Укроргтехсільбуд з 

улаштування покрівель з глино бітумних мастик. Контроль якості. 

Покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів. Полегшені конструкції 

покрівель при зведенні сільськогосподарських промислових і споруд. Контроль 

якості.  

Влаштування елементів покрівель з металевих листів. Черепичні покрівлі. 

Поняття про влаштування покрівель з плит підвищеної заводської 

готовності. Особливості виконання покрівель у зимових умовах. Основні 

вимоги з охорони праці. 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

Тема 13. Гідроізоляційні та теплоізоляційніроботи 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Гідроізоляційні роботи, їх призначення. Підготовка поверхонь та матеріалів. 

Способи влаштування гідроізоляційних покрить з різних матеріалів і 

гідроізоляція 

шляхом фарбування гідроізоляційними матеріалами, гідроізоляція рулонними 

матеріалами, штукатурна гідроізоляція. Гідроізоляція синтетичними та 

металевими листами. 
1
 Контроль якості. Виконання гідроізоляційних робіт у 

зимових умовах. Технічна документація при виконанні гідроізоляційних робіт. 

Теплоізоляційні роботи, підготовка поверхонь та теплоізоляційних 



матеріалів. Способи влаштування теплоізоляційних робіт. Коніроль якості. 

Охорона праці при веденні робіт. 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

Тема 14.Опоряджувальніроботи 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Штукатурні роботи, галузь їх застосування. Класифікація штукатурок. 

Виконання штукатурних робіт ручним і механізованим способом. Комплексна 

механізація штукатурних робіт. Київський метод виконання штукатурних 

робіт. 

Контроль якості виконання робіт у зимових умовах. Облицювання стін 

керамічними плитками з пластмас та плитками з природних кам'яних 

матеріалів. Облицювання поверхонь стін листами сухої штукатурки, 

плитами "Інсулак". 

Скління, застосування нових віконних технологій. Покриття поверхонь 

рулонними матеріалами. 

Підготовка поверхонь. Обклеювання стін шпалерами та іншими 

синтетичними плівками. Контроль якості. 

Малярні роботи, галузь їх застосування. Класифікація малярних робіт 

водяними фарбувальними сумішами. Приготування клейових, казеїнових, 

силікатних та емульсійних колерів. 

Виконання робіт олійними фарбами ручним та механізованим способом. 

Малярна станція. Поняття про альфрейні роботи. Контроль якості. 
Виконання малярних робіт у зимових умовах. Організація малярних робіт. 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

Тема 15.Влаштування підлог 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Підготовка основ під підлоги і влаштування підстилаючих шарів. Технологія і 

організація робіт з улаштування дощатих підлог, підлоги з паркетних дощок, 

щитів і штучного паркету. 

Підлоги з керамічних, цементних ксилолітових плиток. Технологія і 

організація влаштування підлог з рулонних матеріалів. 

Технологія і організація влаштування бетонних, цементно-піщаних, 

асфальтобетонних, мозаїчних ксилолітових підлог. Інструменти, механізми, 
пристрої для влаштування підлог у зимових умовах. 

Тема 16.Підготовчийперіод при капітальномуремонті і реконструкції 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Порядок виконання підготовчих робіт при ремонті і реконструкції будівель і 



споруд. 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

Тема17. Технологіяробіт по ремонту конструкційбудівель і споруд. 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Технологія проведення робіт по ремонту конструкцій будівель і споруд. 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

Тема18.Реконструкціябудівель і споруд. 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Технологіяпроведенняробіт по реконструкціїбудівель і споруд. 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

Тема19. Технологіяробіт по ремонту інженернихкомунікацій. 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с.9-11; 12-18, [2], с.5: 

Технологія проведення робіт по ремонту інженерних комунікацій  

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

 

 

 

Перелік питань, які виносяться на залік 

 

1.Будівельні процеси. ( Визначення, класифікація за ознаками, 

характеристика кожного процесу)  

2.Будівельні робітники. ( Фах, спеціальність, розряд, бригади) 

3.Організація праці. ( Розподіл праці, продуктивність праці, технічне 

нормування, тарифне нормування) 

4.Механізація будівельних процесів. 

5.Потоковість будівельних процесів. ( Фронт робіт, елементарний потік, ярус, 

дільниця, технологічний вузол, потужність потоку) 

6.Нормативна і проектна документація. ( Будівельні норми і правила, ПОБ, 

ПВР) 

7.Техніко-економічні показники 

8.Охорона праці і протипожежний захист об’єктів будівництва. 

9.Підготовка будівельного майданчика. 

10.Робочі місця і технологічні зони. 

11.Складування будівельних матеріалів та конструкцій. 

12.Транспортування будівельних матеріалів і конструкцій. 

13. Земляні споруди. 



14. Способи виконання земляних робіт. 

15. Підготовчі та допоміжні роботи. ( Зняття рослинного шару, 

водовідведення, улаштування кріплень) 

16. Розроблення ґрунту механічним способом. ( Бульдозером, 

скрепером, екскаватором)  

17. Розроблення ґрунту гідромеханічним способом. 

18.Укладання, ущільнення та зворотна засипка ґрунту. 

19.Виконання земляних робіт у зимових умовах. 

20.Бурові роботи. 

21.Вибухові роботи 

22.Палі (Призначення, різновиди, монолітні та комбіновані палі) 

23.Заглиблення паль. (Способи, механізми, особливості влаштування у 

складних умовах) 

24.Організація палевих робіт. 

25.Призначення і види кам’яних кладок. (Види, елементи кладки, правила 

розрізу, розчини для кладки) 

26.Загальна структура процесів. (Основні процеси, інструменти і пристрої, 

риштування, транспортування та подавання) 

27.Суцільна неармована кладка. (Застосування, системи перев’язки) 

28.Суцільна армована цегляна кладка, полегшена кладка. 

29.Структура кладочних операцій, способи і прийоми їх виконання. (Основні 

операції, способи укладання цегли, розшивання швів) 

30.Організація робочого місця і праці мулярів. ( Зони, продуктивність праці, 

методи) 

31.Кладка з бутового каменю. 

32.Кладка з великих блоків правильної форми. 

33.Виконання кам’яних робіт у зимових умовах. 

34.Контроль якості кам’яних робіт. 

35.Склад технологічного процесу. (Основні процеси, способи виконання 

робіт) 

36.Опалубні роботи. (Види, призначення, конструктивні особливості, 

технологія робіт) 

37.Арматурні роботи. (Види, структура процесу, монтаж арматури) 

38.Приготування бетонної суміші. (Склад процесу, устаткування, технологія 

приготування )  

39.Транспортування та подавання бетонної суміші. 

40.Бетонування конструкцій. (Основні операції, способи укладання бетонної 

суміші) 

41.Ущільнення бетонної суміші та влаштування робочих швів. 

42.Спеціальні методи бетонування. 

43.Догляд за бетоном та контроль міцності. 

44.Розпалублення конструкцій. Виправлення дефектів бетонування. 

 45.Виконання бетонних робіт у зимових умовах. 

46.Організаційно-технологічна структура монтажу. (Будівельні габарити, 

монтажна маса, висота підйому, глибина подавання) 



47.Підйомні та підйомно-транспортні засоби. 

48.Транспортні та підготовчі процеси. (Транспортування, подавання, 

розкладання, укрупнене складання) 

49.Класифікація монтажних операцій. (Стропування, піднімання, вивірення, 

закріплення) 

50.Методи монтажу будівельних конструкцій. 

51.Монтаж елементів залізобетонних конструкцій. 

52.Монтаж металевих конструкцій. 

53.Монтаж дерев’яних конструкцій. 

54.Захисні покриття. (Види, призначення) 

55.Улаштування покрівель. (Види покрівель, технологія їх вкладання) 

56.Улаштування гідроізоляційних покриттів. (Основні операції, види 

гідроізоляції її характеристика) 

57.Улаштування теплоізоляції. 

58.Улаштування протикорозійних покриттів.  

59.Штукатурні роботи. (Види штукатурок, інструменти, технологія 

виконання) 

60.Малярні роботи. (Види фарб, їх призначення, інструменти, технологія 

виконання) 62.Облицювальні роботи. (Види облицювальних матеріалів, 

застосування, інструменти, технологія виконання) 

 63.Влаштування підлог. (Конструктивні елементи, види , технологія 

вкладання) 
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