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Загальні положення
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки
(підвищення кваліфікації) робітників з професії
«Монтажник систем
утеплення будівель» 3-6 розрядів розроблено відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 та ст. 32
Закону України «Про професійно-технічну освіту» (103/98 - ВР) і є
обов’язковим для виконання усіма професійно - технічними навчальними
закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або
забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих
робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:
- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійнотехнічного навчального закладу;
- типовий навчальний план;
- типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого
навчання, передбачених типовим навчальним планом;
- критерії кваліфікаційної атестації випускників;
- перелік основних обов’язкових засобів навчання;
- список рекомендованої літератури.
У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного
рівня тривалість професійної підготовки на 3-й розряд становить 779 годин,
на 4-й розряд – 550 годин, на 5-й розряд – 886 годин, на 6-й розряд
–
396 годин.
У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього
атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки
встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що
визначається робочим навчальним планом.
При організації перепідготовки кадрів за робітничими професіями
термін професійного навчання встановлюється на основі термінів,
передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної
професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути
скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за
наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені
за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до
вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників
робітничих кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення
предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика
і культура спілкування» та інші).
Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі
Випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального
призначення», зміни до розділів 1, 2 «Будівельні, монтажні та ремонтнобудівельні роботи», Київ, 2010, (зміна № 11 до розділу 2 «Робітники.
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Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи») Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
від 21.02.2000 року № 32, досягнень науки і техніки, впровадження сучасних
технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей
галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок.
Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних
характеристик включено вимоги, передбачені п. 7 «Загальних положень»
Випуску 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної
діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженого Міністерством праці та соціальної політики України від
29.12.2004р. № 336.
Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних
майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та
безпосередньо на робочих місцях підприємств.
Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа,
організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях,
організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту
професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у
межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків
навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно
діючої нормативної бази.
Навчальний час учня (слухача) визначається обліковими одиницями
часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійнотехнічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
академічна година тривалістю 45 хвилин;
урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує
6 академічних годин;
навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних
годин;
навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учня (слухача) в період проходження
виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється
залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з
законодавством.
Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти
самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною
характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у
відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише
після навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного
на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт
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розробляється
професійно-технічними
навчальними
закладами,
підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньокваліфікаційних характеристик.
Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти
бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів).
Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»
відповідного розряду можливе за умови отримання учнем (слухачем) не
менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно
пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та
видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації,
зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та
третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник», видається диплом, зразок якого
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного
навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації
їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи, організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – Монтажник систем утеплення будівель
2. Код – 7129
3. Кваліфікація – 3 розряд
4. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: загальні відомості про основні види систем
теплоізоляції будівель, клейових розчинів, кріпильних деталей; перелік
матеріалів й виробів, а також їх характеристики, що забезпечують
експлуатаційну надійність і довговічність систем теплоізоляції; допуски під
час монтажу систем теплоізоляції; плавила, послідовність та умови виконання
робіт із монтажу, підготовчих робіт; правила транспортування й складування
матеріалів; правила та порядок приготування клейових сумішей і способи їх
нанесення на поверхню плити утеплювача; технологічну послідовність
наклеювання плит утеплювачів до основи; основні правила організації
верхолазних робіт; основні вимоги якості матеріалів і виконання робіт;
правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних
підіймачах тощо; правила безпечного використання страхувальних тросів,
канатів, запобіжних і безлямочних монтажних поясів, монтажних
однорольних блоків; норми безпечного використання верхолазного
спорядження; правила безпечної роботи з ручними та механічними лебідками,
талями; правила в‖язання вузлів для з‖єднання тросів і канатів; правила
використання сигналів, а також порядок їх застосування під час взаємодії з
машиністами вантажопідіймальних механізмів; основні види, призначення та
правила користування ручним, механізованим, пневматичним, електричним
інструментом, монтажними пристроями, устаткуванням, механізмами;
правила дотримання пожежної та електричної безпеки; прийоми надання долі
карської допомоги; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт
на висоті до 25 м.
Повинен уміти: Виконувати найпростіші роботи під час монтажу
систем утеплення будівель.
5. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
- раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
- дотримуватися вимог технологічного процесу;
- не допускати браку у роботі;
- знати і виконувати вимоги нормативних актів з безпеки праці та
охорони навколишнього середовища;
- дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
5

- використовувати, в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (аварії, пожежі, повені тощо);
- знати основи інформаційних технологій.
6. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі
професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
7. Сфера професійного використання випускника
Виконання робіт із монтажу систем утеплення огороджуючих
конструкцій будівель житлового, соціального та промислового призначення;
утеплення нових будинків і тих, що перебувають в експлуатації.
8. Специфічні вимоги
Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.
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Типовий навчальний план
Професія - 7129 Монтажник систем утеплення будівель
Кваліфікація - 3 розряд
Загальний фонд навчального часу –809 годин

№
з/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
3.1
3.2
4

5.

Навчальні предмети
Загальнопрофесійна підготовка
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і
підприємництва
Основи правових знань
Правила дорожнього руху
Резерв часу
Професійно-теоретична
підготовка
Технологія
монтажу
систем
утеплення
Обладнання та механізми
Будівлі,
споруди
та
системи
теплоізоляції
Матеріалознавство
Електротехніка в будівництві
Будівельне креслення
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна
кваліфікаційна
атестація
(або
проміжна
(поетапна)
кваліфікаційна
атестація
при
продовженні
навчання)
Загальний обсяг навчального часу
(без п.4)

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
79
7
17
7
17
17
8
20
251

30

68

6

17
17

1
1

34
34
51
30
442
204
238
30

4
18

7

779

37

7

1.
2.
3.
-

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів)
для підготовки кваліфікованих робітників за професією
«Монтажник систем утеплення будівель»
Кабінети:
Монтажу систем утеплення будівель
Охорони праці
Будівельного креслення
Матеріалознавства
Основ галузевої економіки і підприємництва
Основ правових знань
Інформаційних технологій
Електротехніки
Лабораторії:
Будівельних матеріалів і виробів
Майстерні:
Слюсарно-монтажна
Штукатурна

*Примітка: Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників
кадрів.
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Типова навчальна програма
з предмета «Інформаційні технології»

№
з/п

1.
2.

Тема
Використання
інформаційних
та
комп’ютерних
технологій
для
автоматизації виробництва
Системи управління на основі
комп’ютерних технологій
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
8

2

9

5

17

7

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій
для автоматизації виробництва
Поняття інформаційної технології. Етапи розвитку засобів
інформаційної діяльності. Стан сучасного розвитку інформаційних
технологій.
Чинники, що зумовлюють необхідність застосування інформаційних
технологій для автоматизації виробництва. Технологічний процес. Рівні
автоматизації виробництва. Структура керування технологічним процесом.
Перетворення інформації у комп’ютерних системах автоматичного
керування. Числове програмне управління та його різновиди.
Поняття про автоматизоване робоче місце. Принцип будови та склад
гнучких виробничих систем: гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ),
гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГВК).
Визначення та принцип будови автоматизованих систем. Поняття про
АСУП (автоматизована система управління підприємством), САПР (система
автоматизованого проектування).
Роботизація та автоматизація виробництва на основі електроннообчислювальної техніки. Поняття про системи автоматизації контролю,
регулювання та сигналізації. Промисловий робот. Роботизовані технологічні
комплекси.
Лабораторно-практична робота №1. Ознайомлення з програмами
автоматизації виробництва.
Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій
Поняття про мікропроцесори. Будова мікропроцесора. Структура
пам’яті й система адресації. Система переривань. Система команд
мікропроцесорів.
Поняття про контролери та логічні елементи.
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Пристрої для сприйняття інформації про об’єкт керування. Датчики, їх
визначення. Характеристики датчиків. Типи датчиків: аналогові датчики,
бінарні, імпульсні і цифрові датчики.
Датчики переміщення, тиску, температури, частоти.
Виконавчі
механізми.
Двопозиційні
виконавчі
механізми,
електромагнітні реле. Електропривід, гідро- і пневмопривід.
Обробка сигналів у системах автоматичного керування. Аналогоцифрове перетворення (АЦП), цифро-аналогове перетворення (ЦАП).
Цифрова обробка сигналів.
Лабораторно-практична робота №2. Визначення характеристик
мікропроцесора персонального комп’ютера.
Лабораторно-практична робота №3. Ознайомлення з роботою
логічних елементів і контролерів.
Лабораторно-практична робота №4. Ознайомлення з будовою і
принципом роботи датчиків.
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Типова навчальна програма
з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п

Тема

Організація управління будівництвом в
Україні
2. Підприємницька діяльність
Типи будівельних організацій і фірм, їх
3.
виробничі та ринкові зв’язки
4. Конкуренція і будівельна організація
5. Будівельний ринок
Планування підприємницької діяльності
6.
будівництва
Витрати, обсяг виробництва та реалізація
7.
будівельної продукції
8. Собівартість будівельної продукції
9. Ціна будівельної продукції
10. Економічна
ефективність
науковотехнічного прогресу
Всього годин
1.

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
17

Тема 1. Організація управління будівництвом в Україні
Роль та особливості будівництва. Організація управління будівництвом.
Роль держави в управлінні будівництвом. Міжгалузеві зв’язки будівництва.
Закономірності економічної поведінки виробника. Поведінка споживача на
ринку.
Тема 2. Підприємницька діяльність
Поняття і цілі підприємницької діяльності. Види підприємницької
діяльності в будівельних організаціях. Форми організації підприємництва.
Тема 3. Типи будівельних організацій і фірм, їх виробничі та ринкові
зв’язки
Організаційно-правові форми будівельних організацій. Господарчі
товариства і колективи: повне товариство, товариство з обмеженою
відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне
товариство, дочірнє і залежне господарче товариство. Державні й
муніципальні унітарні будівельні організації: унітарна будівельна організація,
заснована на праві оперативного управління; унітарна будівельна організація,
заснована на праві господарчого ведення. Некомерційні будівельні
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організації: споживчі кооперативи, громадські та релігійні організації, фонди,
об’єднання юридичних осіб (асоціації та союзи).
Тема 4. Конкуренція і будівельна організація
Конкуренція – рушійна сила економічного прогресу. Малі підприємства
(фірми) та малий бізнес в економіці будівництва. Монополії. Антимонопольна
політика.
Тема 5. Будівельний ринок
Суть і функції ринку. Структура ринку. Суб’єкти будівельного ринку:
інвестори, замовники, підрядники, проектно-дослідні організації та фірми,
науково-дослідні інститути, підприємства промисловості будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій, підприємства-виготовлювачі обладнання.
Об’єкти ринкових відносин: будівельна продукція (будови, споруди),
будівельні машини та механізми, транспортні засоби, матеріали, вироби,
конструкції,
капітал
(інвестиції),
земельні
ділянки,
інформація.
Інфраструктура будівельного ринку: банки, біржі, брокерські контори,
інвестори, інформаційні служби.
Тема 6. Планування підприємницької діяльності будівництва
Вибір стратегії. Визначення мети і завдання. Розробка і обґрунтування
виробничої програми. Бізнес-план як інструмент
планування
підприємницької діяльності. Призначення і структура бізнес-плану
будівельної організації.
Тема 7. Витрати, обсяг виробництва та реалізація будівельної
продукції
Економічні витрати. Зовнішні витрати. Постійні, змінні, загальні
витрати будівельної організації.
Тема 8. Собівартість будівельної продукції
Поняття собівартості будівельної продукції. Склад і структура
собівартості будівельно-монтажних робіт. Кошторисна, планова і фактична
собівартість
будівельно-монтажних робіт. Планування собівартості
будівельно-монтажних робіт.
Тема 9. Ціна будівельної продукції
Цінова політика й методи встановлення ринкових цін у будівельній
організації. Ціноутворення в ринкових умовах на будівельну продукцію.
Тема 10. Економічна ефективність науково-технічного прогресу
Поняття науково-технічного прогресу, його форми. Основні напрямки
сучасного науково-технічного прогресу. Показники рівня науково-технічного
прогресу. Економічний ефект заходів науково-технічного прогресу. Інновації,
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їх місце в діяльності сучасного підприємництва. Вартісна оцінка витрат на
впровадження досягнень науково-технічного прогресу.
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Типова навчальна програма
з предмета «Основи правових знань»

№
з/п

1.
2.
3.

Тема
Поняття та ознаки правової держави.
Конституційні основи України
Основи трудового законодавства
Основи цивільного законодавства
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
8
5
4
17

Тема 1. Поняття та ознаки правової держави. Конституційні основи
України
Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство.
Засади правової держави: повне народовладдя, верховенство права,
політичний, економічний та ідеологічний плюралізм. Розподіл державної
влади на законодавчу, виконавчу і судову. Забезпечення прав людини.
Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.
Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції
як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України.
Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Державні символи України.
Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове
становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до
національних меншин, – невід’ємна частина загальновизнаних прав людини.
Гарантування громадянам України права на національно-культурні надбання
та мову.
Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і
свободи громадян України.
Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя,
повагу і гідність, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість
житла кожного; таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та
іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне
життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян:
право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право
користуватися об’єктами права державної та комунальної власності; право на
освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової
або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з
незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках,
передбачених законом, та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати
участь в управлінні державними справами; право на свободу об’єднання у
політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків
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громадян. Вільність і рівність усіх людей у своїй гідності і правах.
Невідчужуваність і невід’ємність прав і свобод людини.
Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні.
Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про
референдум, його види. Проголошення та призначення Всеукраїнського
референдуму.
Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький
орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок
роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу
України у Верховній Раді України та відповідальний перед ним.
Президент України. Обрання Президента України та його
повноваження. Припинення повноважень Президента України.
Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Кабінет
Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади.
Відносини між виконавчою владою: Кабінетом Міністрів України і
Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації –
складові системи органів державної виконавчої влади.
Прокуратура. Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення
правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні
засади судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканість. Вища
рада юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної
юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок
призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження
Конституційного Суду України.
Територіальний устрій України. Автономна Республіка Крим.
Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні,
його система та повноваження.
Тема 2. Основи трудового законодавства
Право громадян на працю. Конституція України про право на працю і
відпочинок. Загальна характеристика трудового законодавства відповідно до
Кодексу законів про працю України. Основні трудові права і обов’язки
працівників.
Трудовий договір, його зміст і форми. Строки трудового договору.
Умови прийняття на роботу. Терміни випробування, переведення на іншу
роботу. Підстави для припинення трудового договору.
Гарантії забезпечення права на працю звільненим працівникам. Порядок
їх звільнення. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Право
громадян України на відпочинок. Види робочого часу, обумовлені його
тривалістю. Підсумковий облік робочого часу. Обмеження надурочних робіт.
Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання. Трудова
дисципліна. Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Заохочення за
успіхи в роботі, стягнення за порушення трудової дисципліни. Матеріальна
відповідальність. Види та межі матеріальної відповідальності. Визначення
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розміру і порядку покриття шкоди, заподіяної працівником. Трудові спори,
порядок їх розгляду. Виконання рішень комісій з трудових спорів, народного
суду. Колективний договір. Поняття та зміст колективного договору, його
форма і порядок укладання.
Строк чинності колективного договору, внесення змін і доповнень.
Контроль за виконанням, звіти перед трудовим колективом про виконання
колективного договору. Державне соціальне страхування. Кошти соціального
страхування. Види забезпечення соціального страхування. Допомога у зв’язку
з тимчасовою непрацездатністю. Допомога при вагітності і пологах. Основні
умови видачі розміру допомоги з державного соціального страхування. Закон
України ―Про пенсійне забезпечення‖. Види пенсій. Нарахування стажу
роботи для призначення пенсій. Порядок призначення, виплати і порядок
перерахування пенсій.
Заробітна плата. Мінімальний розмір заробітної плати. Оплата праці при
відхиленнях від умов праці, передбачених тарифами. Гарантійні та
компенсаційні виплати. Підстави і порядок відрахувань із заробітної плати.
Обмеження відрахувань і обмеження розміру відрахувань із заробітної плати.
Охорона праці. Права працівників на охорону праці під час роботи на
підприємстві, пільги та компенсації при важких і шкідливих умовах праці.
Обов’язки адміністрації щодо забезпечення здорових і безпечних умов
праці на підприємстві. Матеріальна відповідальність підприємств
(організацій) за шкоду, заподіяну здоров’ю працівників. Охорона праці жінок.
Охорона праці молоді. Пільги працівникам, що навчаються без відриву від
виробництва. Права профспілок.
Тема 3. Основи цивільного законодавства
Цивільне законодавство і його роль у суспільному житті України.
Загальна характеристика Цивільного кодексу України. Відносини, які
регулюються Цивільним кодексом. Учасники цивільних правовідносин.
Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної
дієздатності. Громадяни та юридичні особи як суб’єкти цивільного права.
Особисті немайнові права громадян та їх захист. Майнові права
громадян і юридичних осіб.
Право власності та його конституційний захист. Форми та види
власності. Інтелектуальна власність.
Поняття цивільної угоди і цивільного договору. Види цивільних
договорів. Поняття і характеристика договору майнового найму (оренди).
Договір позики. Договір дарування.
Поняття спадщини. Спадкування за законом і за заповітом. Перша і
друга черги спадкоємців за законом. Право на обов’язкову частку спадщини.
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Типова навчальна програма
з предмета «Правила дорожнього руху»

№
з/п

Тема

1.

Загальні положення, терміни та
визначення
Обов’язки та права пішоходів і
пасажирів
Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів,
осіб, які керують гужовим
транспортом, і погоничів тварин
Регулювання дорожнього руху.
Дорожні знаки та їх значення в
загальній системі організації
дорожнього руху, їх класифікація
Рух транспорту і безпека пішоходів та
пасажирів. Правосторонній рух
транспорту. Рух у кілька рядів. Взаємна
увага – умова безпеки руху
Особливі умови руху
Надання першої медичної допомоги під
час дорожньо-транспортних пригод
Відповідальність за порушення Правил
дорожнього руху
Всього годин

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Кількість годин
Всього
з них на
лабораторнопрактичні
роботи
1
1
1

1
1

1
1
1
8

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення
Первинний інструктаж з охорони праці в кабінеті Правил дорожнього
руху.
Закон України «Про дорожній рух», Правила дорожнього руху як
правова основа дорожнього руху, що має за мету створення безпечних
умов для його учасників.
Закон України «Про дорожній рух», про порядок вивчення різними
групами населення Правил дорожнього руху.
Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та
причин їх виникнення.
Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.
Порядок уведення обмежень, інструкцій та інших нормативних актів до
вимог Правил дорожнього руху.
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Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.
Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів
Порядок руху пішоходів у населених пунктах.
Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, або
осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед,
мопед чи мотоцикл, везуть санки, візок тощо.
Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів.
Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.
Рух дорогою організованих груп людей.
Особливості руху організованих груп дітей.
Пішохідний перехід. Порядок переходу проїзної частини дороги.
Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспортного засобу з
увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.
Дії пішоходів у разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди.
Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.
Правила посадки і висадки.
Права й обов’язки пасажирів у разі дорожньо-транспортної пригоди.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують
гужовим транспортом, і погоничів тварин
Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового
транспорту та погоничів тварин. Технічний стан та обладнання вказаних
транспортних засобів.
Розміщення транспортних засобів на проїзній частині. Правила
користування велосипедною
доріжкою. Випадки, коли рух указаних
транспортних засобів і прогін тварин забороняється.
Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів,
мопедів, гужового транспорту і прогону тварин.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху. Дорожні знаки та їх
значення в загальній
системі організації дорожнього руху, їх
класифікація
Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації
дорожнього руху, класифікація розмітки.
Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання
дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг.
Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що
регулюють рух пішоходів.
Значення сигналів регулювальника:
- руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед
грудьми;
- права рука витягнута вперед;
- рука піднята вгору;
- інші сигнали регулювальника.
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Перевага сигналів регулювальника перед сигналами світлофора,
дорожніми знаками і розміткою.
Тема 5. Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів.
Правосторонній рух транспорту. Рух у кілька рядів. Взаємна увага –
умова безпеки руху
Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі
сигналів світловими покажчиками або рукою. Небезпечні наслідки порушення
правил подання попереджувальних сигналів.
Швидкість руху, дистанція та інтервал.
Поняття про гальмовий шлях. Фактори, які впливають на величину
гальмового шляху.
Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
Тема 6. Особливі умови руху
Перевезення пасажирів під час буксирування транспортних засобів.
Навчальна їзда. Умови, при яких дозволяється навчальна їзда.
Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на
дорогах.
Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.
Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Рух по
автомагістралях і дорогах для автомобілів.
Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил щодо
руху на гірських дорогах і крутих спусках.
Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньотранспортних пригод
Визначення і термінове припинення дії фактора, який травмує,
вивільнення потерпілого із транспортного засобу. Надання першої медичної
допомоги. Правила і засоби перенесення потерпілого. Правила і способи
транспортування потерпілого на різних видах транспортних засобів.
Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху
Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних
пригод і порушень Правил дорожнього руху.
Поняття
і
види
адміністративних
порушень.
Кримінальна
відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної шкоди та шкоди
природі.
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Типова навчальна програма
з предмета «Технологія монтажу систем утеплення»

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Тема
Вступ
Основні відомості про організацію
робочого місця. Засоби
індивідуального захисту
Установлення риштування і засобів
підмощування
Технологія підготовки поверхні під
улаштування теплоізоляції
Технологія кріплення металевих
профілів
Технологія приклеювання
теплоізоляційних матеріалів
Навантажувальні та розвантажувальні роботи
Транспортування і складування
матеріалів і виробів
Вимоги з питань охорони праці при
виконанні робот із монтажу систем
утеплення
Всього годин

Кількість годин
З них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
1
3
8
14

2

2
24

4

4
2
10
68

6

Тема 1. Вступ
Коротка характеристика і зміст предмета «Технологія монтажу систем
утеплення».
Професія «Монтажник систем утеплення будівель». Ознайомлення з
кваліфікаційною та освітньо-кваліфікаційною характеристиками професії.
Професіограма виконавця робіт із монтажу систем утеплення будівель.
Тема 2. Основні відомості про організацію робочого місця. Засоби
індивідуального захисту
Роль і місце робіт з утеплення огороджуючих конструкцій будівель у
вирішенні проблем підвищення енергоефективності та запровадження
енергозберігаючих технологій.
Особливості організації робочого місця монтажника утеплення
огороджувальних конструкцій.
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Послідовність та умови виконання робіт
теплоізоляції огороджуючих конструкцій будівель.

із

монтажу

систем

Тема 3. Установлення риштування і засобів підмощування
Види засобів підмощування: риштування, самопідіймальні помости,
пересувні вишки, колиски; інвентарні засоби підмощування (легкі збірнорозбірні помости, різновисотні столики).
Технологія монтажу риштувань (клинохомутового типу, трубчастих
безболтових, підвісних струнних, рамних інвентарних, модульних тощо).
Правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних
підіймачах тощо.
Безпечне ведення робіт.
Тема 4. Технологія підготовки поверхні під улаштування
теплоізоляції
Підготовка поверхонь до монтажу системи утеплення. Огляд поверхні під
улаштування, виявлення дефектів. Допустимі відхилення поверхонь за
вертикаллю і горизонталлю.
Перевірка стану основи. Порядок видалення забруднень на поверхні
конструкції за допомогою ручного інструменту. Усунення тріщин і вибоїн.
Видалення неміцних основ, напливів бетону і розчину.
Типові дефекти, які виникають при порушенні технологічної
послідовності, способи їх запобігання й усунення.
Контроль якості поверхні, яка підлягає утепленню: параметри, що
контролюються; способи контролю; прилади, інструменти і пристрої, що
використовуються.
Укріплення поверхні основи глибокопроникними водно-дисперсійними
ґрунтовками. Особливості підготовки поверхонь, уражених грибком, мохом,
цвіллю тощо.
Правила користування ручним, механізованим, пневматичним,
електричним інструментом.
Організація робочого місця, безпечне ведення робіт.
Практична робота №1. Визначення рівномірності і суцільності
ґрунтувального шару методом зниження водопоглинання матеріалу.
Тема 5. Технологія кріплення металевих профілів
Призначення і функції металевих профілів. Послідовність прикріплення
металевих профілів з перфорованими полицями до цоколя.
Технологія різання торців профілів залежно від їх розміщення відносно
цоколя. Правила використання інструменту для різання торців профілів.
Використання дюбелів і шайб для кріплення металевих профілів, їх
сортамент, класифікація.
Технологія свердління отворів під дюбелі. Свердла, їх види,
маркування, призначення. Правила використання інструменту для свердління
отворів.
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Технологія очищення отворів від пилу та частинок зруйнованого
матеріалу, що утворилися під час свердління. Правила використання
промислових пилососів.
Схема установлення дюбеля й кріплення металевого профілю.
Контроль якості виконаних робіт. Типові дефекти підготовки, способи
їх запобігання.
Організація робочого місця, безпечне ведення робіт.
Тема 6. Технологія приклеювання теплоізоляційних матеріалів
Приготування розчинової суміші для закріплення теплоізоляційних
плит. Співвідношення сухої суміші і води. Характеристики міцності
клейового розчину. Порядок перемішування для отримання однорідної маси.
Нанесення клейової розчинової суміші на ізоляційні плити.
Вибір способу розподілу клейової розчинової суміші на поверхню
теплоізоляційних плит залежно від виду плити і якості поверхні (смугами,
маячками, суцільним шаром).
Правила приклеювання плит утеплювача до поверхні зовнішньої
стінової конструкції.
Утеплення стін, що утворюють внутрішній кут. Принцип
«перев’язування».
Утеплення стін, що утворюють зовнішній кут. Зміцнення теплоізоляції
пластмасовими або металевими кутиками.
Типові дефекти, які виникають при порушенні технологічної
послідовності монтажу плит утеплення, способи їх запобігання і усунення.
Контроль відхилення теплоізоляційних плит від вертикалі.
Шліфування поверхні теплоізоляційних плит.
Параметри якості змонтованих конструкцій.
Методи контролю робіт з утеплення фасадів: параметри, що
контролюються; способи і засоби контролю.
Тема 7. Навантажувальні та розвантажувальні роботи
Такелажні роботи. Підйом і переміщення вантажів з використанням
вантажопідйомних, транспортних, чалочних та вантажозахоплюючих
пристосувань.
Канати та ланцюги. Матеріал, конструктивні особливості, правила
експлуатації та обслуговування. Вантажозахоплюючі пристосування, стропи,
захвати, траверси. Правила експлуатації вантажопідіймальних механізмів.
Сигнали і правила їх
використання під час роботи з машиністом
вантажопідіймальних механізмів.
Тема 8. Транспортування і складування матеріалів і виробів
Транспортування і складування матеріалів (теплоізоляційні плити,
клейові суміші, металеві профілі, опоряджувальні суміші). Умови зберігання
матеріалів.
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Тема 9. Вимоги з питань охорони праці при виконанні робот із
монтажу систем утеплення
Організація виконання робіт, пов’язаних із улаштуванням зовнішньої
скріпленої теплоізоляції об’єкта, відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-96
«Керування, організація і технологія. Організація будівельного виробництва»
з урахуванням специфіки об’єкта, на якому планується виконувати ці роботи.
Основні правила організації верхолазних робіт.
Правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних
підіймачах тощо.
Правила безпечного використання страхових тросів, канатів, запобіжних
лямкових і безлямкових монтажних поясів, монтажних однорольних блоків.
Норми безпечного використання верхолазного спорядження.
Правила безпечної роботи з ручними та механічними лебідками, талями.
Правила в’язання вузлів для з’єднання тросів і канатів.
Правила використання сигналів і порядок їх застосування під час
взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів.
Правила дотримання пожежної та електричної безпеки.
Прийоми надання першої долікарської допомоги.
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Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання та механізми»

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Вступ
Ручний, пневматичний, електричний
інструмент
Контрольно-вимірювальні
інструменти
Обладнання для виконання робіт на
висоті
Засоби механізації
вантажопідіймальних робіт
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
1
4
2
7

1

3
17

1

Тема 1. Вступ
Коротка характеристика і зміст предмета «Обладнання та механізми».
Загальні відомості про інтструменти, пристрої та механізми для виконання
робіт при монтажі систем утеплення будівель.
Основні відомості про риштування, помости, ручні та механічні лебідки,
колиски.
Основні види, призначення та правила користування ручним,
механізованим, пневматичним, електричним інструментом, монтажними
пристроями, устаткуванням, механізмами.
Правила безпечної експлуатації інструментів. Нормативно-правові
акти з питань охорони праці під час виконання робіт на висоті.
Тема 2. Ручний, пневматичний, електричний інструмент
Ручні інструменти для підготовки поверхонь, матеріалів. Інструменти
для підготовки та приклеювання плит утеплювача. Інструменти для
опорядження утепленого фасаду.
Робота піскоструминного апарату для очищення поверхні. Принцип
роботи компресора. Прицип роботи міксера, перфоратора.
Правила безпечної експлуатації та вимоги охорони праці при роботі з
ручним, пневматичним та електричним інструментом.
Тема 3. Контрольно-вимірювальні інструменти
Перелік та призначення контрольно-вимірювальних інструментів:
рулетки, лазерні рулетки, металеві лінійки, кутники, шаблони, мікрометри,
штангенциркулі, кутоміри, ваги, виски, будівельні та лазерні рівні.
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Застосування контрольно-вимірювальних інструментів для підготовки
поверхонь, приклеювання плит утеплювача та контроль якості приклеєних
плит.
Відповідність інструментів вимогам Укрметртестстандартам.
Тема 4. Обладнання для виконання робіт на висоті
Організація виконання робіт на висоті до 4 метрів. Види засобів
підмощування: помости, інвентарні пересувні різновисотні столики, легкі
збірно-розбірні помости, пересувні вишки.
Організація виконання робіт на висоті понад 4 метри. Пересувні вишки,
колиски, риштування. Інвентарні дерев’яні, трубчасті безболтові, струнні
риштування. Фасадні, рамні та клинохомутові риштування.
Конструкційна будова риштувань. Монтаж і демонтаж фасадних
риштувань: клинохомутового типу, трубчастих безболтових, підвісних
струнних, рамних інвентарних, модульних тощо. Поняття про кріплення й
анкерування риштувань.
Правила безпечної роботи на риштуваннях, помостах, драбинах,
автомобільних підіймачах тощо.
Практична робота №1. Визначення необхідної кількості секцій
трубчастих безболтових риштувань відповідно до заданих розмірів фасаду.
Тема 5. Засоби механізації вантажопідіймальних робіт
Обґрунтування технічної й економічної доцільності застосування
засобів механізації при виконанні підйому матеріалів, інструментів для
влаштування утеплення.
Види засобів механізації: колиски, пересувні вишки, лебідки, талі,
однорольні блоки.
Самопідіймальні колиски, обладнані електролебідками, та такі, що
підіймають за допомогою лебідок, встановлених на землі. Колиски фасадні
підвісні.
Правила використання вантажопідіймальних, транспортних, чалочних
та вантажозахоплювальних пристроїв для підіймання і переміщення вантажів
відповідно до нормативно-правових документів з питань охорони праці.
Кріплення канатів, в’язання вузлів і зрощування канатів.
Види та використання талів. Ручні черв’ячні, шестеренні, ланцюгові
талі. Звукова і знакова сигналізація, що використовується при переміщенні
вантажів вантажопідіймальними машинами.
Запобіжні лямкові і безлямкові пояси: призначення, технічні
характеристики.
Вимоги охорони праці під час виконання робіт на висоті. Індивідуальні
засоби захисту.

25

Типова навчальна програма
з предмета «Будівлі, споруди та системи теплоізоляції»

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Вступ
Типи будинків та їх конструктивні
елементи
Поняття
про
теплопровідність
будівельних конструкцій
Загальні відомості про системи
теплоізоляції
Відомості про будівельно-монтажні
роботи
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
1
4
2

1

6
4
17

1

Тема 1. Вступ
Коротка характеристика і зміст предмета «Основні відомості про будівлі,
споруди та системи теплоізоляції».
Відомості з історії будівництва. Зв'язок будівництва з іншими галузями
економіки, наукою і невиробничою сферою. Підвищення технічного рівня
сучасного
виробництва.
Поняття
енергоефективності.
Підвищення
енегроефективності та запровадження енергозберігаючих технологій як
стратегічне завдання розвитку національних економік.
Тема 2. Типи будинків та їх конструктивні елементи
Будівлі і споруди. Класифікація архітектурно-конструктивних елементів
будівель за функціональним призначенням.
Основні конструктивні елементи цивільних будівель (фундамент, стіни,
перекриття, перегородки, сходові марші, дах, вікна, двері, ліфти, балкони) та
аналіз їхніх функцій.
Конструктивні схеми будівель: безкаркасні, каркасні, з неповним
каркасом.
Інженерні комунікації.
Експлуатаційні якості будівель: необхідна міцність, стійкість,
капітальність
(довговічність
і
вогнестійкість),
енергоефективність,
архітектурна виразність, економічність, екологічна безпека.
Тема 3. Поняття про теплопровідність будівельних конструкцій
Поняття про теплообмін. Визначення теплопровідності, конвекції.
Тепловитрати і втрати тепла. Поняття «точки роси» та «містка холоду».
26

Розподіл теплових потоків у огороджувальних конструкціях експлуатованих
будинків і споруд.
Поняття теплоізоляції. Завдання, які вирішуються при утепленні
будівель.
Практична
робота
№1.
Розрахунок
опору
теплопередачі
багатошарової огороджуючої конструкції.
Тема 4. Загальні відомості про системи теплоізоляції
Аналіз стану огороджуючих конструкцій фонду, що перебуває в
експлуатації.
Сфери застосування системи теплоізоляції залежно від конструктивних
характеристик будівельного об’єкту і його призначення.
Теплоізоляція каркасно-монолітних будинків за принципом «сандвіч».
Утеплення цегляних будинків за методом колодязного мурування.
Теплоізоляція фасадів громадських і адміністративних будинків
методом «вентильованих фасадів».
Використання у будівельному виробництві методу утеплення фасаду
«зсередини».
Основа роботи методу скріпленої теплоізоляції. Конструктивна схема
скріпленої ізоляції. Класифікація за видами утеплювачів і декоративної
штукатурки, які використовують при влаштуванні.
Перевага методу
скріпленої ізоляції над іншими методами утеплення огороджуючих
конструкцій будівель.
Тема 5. Відомості про будівельно-монтажні роботи
Будівельний процес, операція. Класифікація будівельних процесів за
призначенням: основні, допоміжні, транспортні.
Загально-будівельні роботи: земляні, пальові, кам’яні,
бетонні і
залізобетонні, монтаж конструкцій, теслярські й столярні, покрівельні,
оздоблювальні.
Спеціальні роботи: монтаж системи утеплення, гідроізоляція,
герметизація, гідрофобізація, звукоізоляція, монтаж силових, освітлювальних,
телефонних та інших проводок, санітарно-технічних систем і приладів, ліфтів.
Транспортні та вантажно-розвантажувальні роботи.
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Типова навчальна програма
з предмета «Матеріалознавство»

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Тема
Вступ. Загальні відомості про
будівельні матеріали
Основні властивості будівельних
матеріалів
Вхідний контроль матеріалів і
виробів, які застосовуються для
влаштування утеплення
Матеріали для відновлення та
ремонту поверхонь
Ґрунтовки. Призначення і технічні
вимоги
Метали, металеві сплави та вироби з
них. Перфоровані профілі
Теплоізоляційні
матеріали.
Пінополістрольні і мінераловатні
плити
Клейові
розчинові
суміші.
Призначення і технічні вимоги
Допоміжні матеріали і вироби для
влаштування теплоізоляції
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
6

2

2

2
4
2
6

2

6
4
34

4

Тема 1. Вступ. Загальні відомості про будівельні матеріали
Види будівельних матеріалів.
Загальні відомості про матеріали, які використовуються під час
виконання робіт з монтажу систем утеплення огороджуючих конструкцій
будівель. Продукція провідних компаній виробників будівельних матеріалів
на ринку України. Сучасні вимоги до якості будівельної продукції.
Поняття про державну систему стандартизації в Україні. Класифікація і
стандартизація будівельних матеріалів, які застосовуються при виконанні
робіт з утеплення фасадів та їх декоративного опорядження.
Тема 2. Основні властивості будівельних матеріалів
Основні властивості будівельних матеріалів: фізичні, хімічні, механічні,
технологічні, споживчі.
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Фізичні властивості: питома та об'ємна вага; щільність, пористість,
вологість, водовбирання, гігроскопічність, водопроникність. Поняття про
морозостійкість. Теплоємність, теплове розширення. Випробовування
матеріалів на морозостійкість. Повітря–газо–паропроникність. Звуковбирання,
звукопровідність, теплопровідність. Вогнестійкість.
Хімічні властивості: хімічна активність, дисперсність, розчинність,
лугостійкість, кислотостійкість; газостійкість, атмосферостійкість, корозійна
стійкість.
Механічні властивості: міцність, пружність, пластичність, крихкість,
ударна в’язкість, твердість, знос, стирання.
Технологічні властивості: технологічна рухомість. Зчеплення.
Розшарування та зручність обробки. Час і ступінь висихання. Усадка. Адгезія.
Геологічні властивості. Фарбувальна здатність (інтенсивність), покривність,
ступінь перетиру, умовна в’язкість, розлив. Час та ступінь висихання. Адгезія,
здатність до шліфування та полірування.
Споживчі властивості: ергономічність, екологічність, надійність,
довговічність, транспортабельність, безпечність, збереженість, зручність
користування, ремонтопридатність, зовнішній вигляд, естетичність.
Практична робота №1.
Визначення показників механічних
властивостей матеріалів.
Тема 3. Вхідний контроль матеріалів і виробів, які застосовуються
для влаштування утеплення
Загальні вимоги до матеріалів і виробів, які використовуються при
влаштуванні зовнішньої скріпленої теплоізоляції будинків і споруд. Поняття
про якість матеріалів і виробів. Показники якості, контроль якості.
Відповідність матеріалів і виробів дозвільним документам Міністерства
охорони здоров’я України (МОЗ України) і Департаменту пожежної безпеки
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України).
Відповідність матеріалів показникам щодо призначення, пожежної
безпеки, ергономічності, надійності, транспортабельності, технологічності,
конструктивності, естетичності.
Нормативно-технічна документація з контролю.
Тема 4. Матеріали для відновлення та ремонту поверхонь
Призначення та вимоги до матеріалів для ремонту або заміни
ушкоджених і зруйнованих елементів будинків.
Глибокопроникні грунтівки для зміцнення основи. Властивості
грунтівок для влаштування адгезійного шару, який забезпечує максимальне
зчеплення між основою та наступними шарами.
Властивості та вимоги
до вирівнювальних та реставраційних
штукатурок.
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Тема 5. Ґрунтовки. Призначення і технічні вимоги
Ґрунтувальні матеріали: призначення, різновиди.
Загальні вимоги до грунтовок. Призначення та технічні вимоги до
глибокопроникних грунтовок.
Призначення та технічні вимоги до протимікробних грунтовок.
Призначення та технічні вимоги до адгезійних грунтовок-фарб, які
застосовуються для підготовки основи під декоративний шар.
Тема 6. Метали, металеві сплави та вироби з них. Перфоровані
профілі
Загальні відомості про метали і сплави. Класифікація металів і сплавів.
Поняття про чавун і сталь та їх фізичні і механічні властивості.
Конструкційні вуглецеві сталі. Застосування сталей при виготовленні
перфорованих цокольних профілів.
Тема
7.
Теплоізоляційні
матеріали.
Пінополістрольні
і
мінераловатні плити
Загальні вимоги до теплоізоляційних матеріалів, що визначають їх
основні технічні властивості, відповідно до вимог ДСТУ. Пористість,
щільність, теплопровідність, водопоглинання, паропроникність, міцність,
вогнестійкість.
Переваги та недоліки пінополістирольних і мінераловатних плит.
Вимоги до мінераловатних та пінополістирольних плит
щодо
стабільності розмірів, щільності, теплопровідності, водопоглинання,
паропроникності, міцності на стиск при 10%-й деформації та при розтягу в
напрямку, перпендикулярному до плити.
Практична робота №2.
Порівняння ступеню вогнестійкості
(міцності, теплопроводності) пінополістирольних і мінераловатних плит.
Тема 8. Клейові розчинові суміші. Призначення і технічні вимоги
Загальні відомості про полімерцементні суміші. Призначення
полімерних добавок до цементних розчинів (збільшення стійкості при розтягу
і згині, тріщиностійкості, тощо). Залежність експлуатаційної надійності і
довговічності системи утеплення від показників полімер цементних клейових
сумішей.
Здатність клейових сумішей забезпечити високу міцність зчеплення
плит утеплювача з різними основами (бетонними, цегляними, цементнопіщаними, азбестоцементними) і зберігати цю міцність за впливу різних
чинників, зокрема, мінусових і підвищених плюсових температур, води,
статичних і динамічних навантажень; мати липкість до основи і
приклеюваного утеплювача.
Технічні вимоги до клейових сумішей
для приклеювання плит
утеплювача та для влаштування гідрозахисного покриття.
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Тема 9. Допоміжні матеріали і вироби для влаштування
теплоізоляції
Призначення дюбелів у системі теплоізоляції. Технічні вимоги до
дюбелів, які використовуються для кріплення профілів з перфорованими
спинками до цоколя будинків і споруд, до дюбелів для кріплення плит
утеплювача.
Основні технічні вимоги до склосітки, призначеної для армування
гідрозахисного шару і забезпечення достатньої міцності конструкції, здатної
сприймати ударні навантаження, а також підвищення тріщиностійкості
захисного покриття.
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Типова навчальна програма
з предмета «Електротехніка в будівництві»

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема
Вступ
Змінний струм та кола змінного
струму
Електричні вимірювання та
електровимірювальні прилади
Трансформатори
Електричні машини змінного струму
Електричні машини постійного
струму
Електрообладнання будівельного
майданчика
Електрифіковані ручні машини та
електроінструменти
Електрозабезпечення будівельного
майданчика
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
4
4
2
4
2
6
5
5
34

Тема 1. Вступ
Коротка характеристика і зміст предмета «Електротехніка». Зв’язок
предмета з іншими предметами (математика, фізика, хімія).
Перспективні напрямки використання електроенергії на вдосконаленні
будівельних технологій, автоматизації та механізації виробничих процесів.
Значення електротехнічної підготовки для будівельників. Розвиток
енергетики та електротехніки в Україні.
Тема 2. Змінний струм та кола змінного струму
Вироблення синусоїдального струму і його характеристики. Діючі
й середні значення змінних е.р.с., струму, напруги. Кола змінного струму із
послідовним з’єднанням активних, індуктивних і ємнісних опорів. Кола
змінного струму з паралельним з’єднанням активних, індуктивних і ємнісних
опорів.
Вироблення трифазного струму. З’єднання фаз генератора і споживача
зіркою. З’єднання фаз генератора і споживача трикутником. Потужність і
коефіцієнт потужності трифазної системи.
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Тема 3. Електричні вимірювання та електровимірювальні прилади
Значення і роль електричних
вимірювань. Методи і похибки
вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних
приладів.
Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і
вольтметра.
Вимірювання опорів. Вимірювання опорів ізоляції проводів.
Вимірювання потужності і енергії.
Вимірювання потужності у три- та чотирипровідній трифазній мережі
змінного струму.
Вимірювання індуктивності та ємності.
Тема 4. Трансформатори
Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації.
Режими роботи трансфомратора: режим холостого ходу, режим короткого
замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора.
Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі
відстані.
Трифазні трансформатори. Паралельна робота трансформаторів.
Автотрансформатори: будова, принцип дії, основні характеристики
автотрансформаторів та сфери застосування.
Електрозварювальне обладнання будівельного майданчика.
Тема 5. Електричні машини змінного струму
Призначення машин змінного струму, їх класифікація. Утворення
обертового магнітного поля в трифазних асинхронних електродвигунах.
Будова асинхронних електродвигунів трифазного струму; статор
електродвигуна і його обмотки. Короткозамкнутий ротор. Фазний ротор.
Принцип роботи трифазного асинхронного електродвигуна. Швидкість
обертання магнітного поля статора і швидкість обертання ротора. Галузі
застосування короткозамкнутих електродвигунів і електродвигунів з фазним
ротором.
Загальні відомості про однофазні електродвигуни (асинхронні та
колекторні); схеми вмикання, галузі застосування.
Тема 6. Електричні машини постійного струму
Будова електричних машин постійного струму, основні елементи
конструкції, їх призначення. Принцип роботи машин, оберненість машин.
Загальні відомості про двигуни постійного струму з послідовним і
змішаним збудженням. Схеми вмикання обмоток збудження.
Галузі застосування машин постійного струму.
Тема 7. Електрообладнання будівельного майданчика
Визначення та основні поняття електропривода. Класифікація
електроприводів. Загальні відомості про керування електроприводами.
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Параметричне керування. Автоматичне керування. Призначення
апаратури керування та захисту, їх класифікація. Пускорегулювальна
апаратура ручного керування (рубильники і перемикачі, пакетні вимикачі,
кнопкові вимикачі, контролери). Апаратура автоматичного керування
(контактори, магнітні пускачі нереверсивні та реверсивні, різні реле): галузь
застосування, будова, типи, характеристики. Апарати захисту. Плавкі
запобіжники: призначення, типи, характеристики.
Призначення та класифікація підйомно-транспортних механізмів, що
використовуються на будівельному майданчику.
Електропривод будівельних підйомників та електрообладнання
гальмівних систем.
Загальні відомості про керування електроприводами.
Тема 8. Електрифіковані ручні машини та електроінструменти
Види ручних електрифікованих машин і інструментів, що
використовуються в будівельному виробництві. Ручний електрифікований
інструмент: особливості електропривода, електричні схеми. Двигуни, які
застосовуються в ручних та переносних машинах: асинхронні (одно- і
трифазні), промислові (50 Гц) та збільшеної (200 Гц) частоти з напругою від
36 до 380 В, універсальні колектори, зворотно-поступальні, електромагнітні.
Схеми вмикання двигунів. Класифікація ручних машин за ступенем їх захисту
від ураження електричним струмом. Ручні машини з подвійною та посиленою
ізоляцією. Струмопідвід до ручних та переносних машин. Перетворювачі
частоти з 50 Гц до 200 Гц; призначення, конструкція.
Заземлення пересувних електричних машин та інструментів. Правила
експлуатації ручних машин: режими роботи, періодичність оглядів, перевірка
стану ізоляції. Правила безпеки під час роботи з пересувними машинами та
електроінструментом.
Тема 9. Електрозабезпечення будівельного майданчика
Схеми електропостачання споживачів електричної енергії, загальні
схеми електропостачання, поняття про енергосистему і електричні системи.
Джерела електропостачання будівельних майданчиків.
Типи і конструкції КТП.
Категорія споживання електроенергії на будівельних майданчиках.
Типові схеми електропостачання будівельних майданчиків.
Класифікація електричних мереж. Характерні особливості повітряних
мереж, кабельних ліній і електропроводок. Будова кабелів проводів.
Матеріали, які застосовуються для струмопровідних жил та ізоляції.
Єдина шкала перерізів струмопровідних жил проводів і кабелів. Основні
марки і характеристики проводів і кабелів, галузі їх застосування.
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Типова навчальна програма
з предмета «Будівельне креслення»
Кількість годин
№
з/п

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

з них на
Всього
практичні
роботи
Розділ 1. Основні відомості про графічне оформлення креслення
Вступ
1
Лінії креслення і виконання
4
2
написів на кресленнях
Прикладні
геометричні
4
2
побудови на площині
Всього
9
4
Розділ П. Основні способи графічного зображення предметів
Креслення в прямокутних
6
2
проекціях
Креслення в аксонометричних
4
2
проекціях
Всього
10
4
Розділ Ш. Основи технічного креслення
Зображення
(вигляди,
8
4
перерізи і розрізи)
Робочі креслення деталей
2
2
Всього
10
6
Розділ IV. Будівельне креслення
Загальні
відомості
про
2
будівельні креслення
Креслення планів, фасадів і
8
розрізів будівель
Читання
і
виконання
загальних
будівельних
6
4
креслень
Перспективні
зображення
2
будівельних об’єктів
Читання креслень і схем
(складністю відповідно до
4
2
третього
кваліфікаційного
розряду за професією)
Всього
22
6
Разом годин:
51
18
Тема
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Розділ І. Основні відомості про графічне оформлення креслень
Тема 1. Вступ
Зміст курсу і його завдання. Креслення та його роль у техніці і на
будівництві. Основні відомості з історії розвитку технічної графіки. Значення
графічної підготовки для кваліфікованого робітника.
Уміння читати та виконувати креслення - необхідна умова кваліфікованого
грамотного робітника.
Загальне ознайомлення з розділами програми і методами їх вивчення.
Загальні відомості про стандарти для креслень - стандарти ЄСКД,
СПДС.
Інструменти, приладдя, пристрої та матеріали для креслення; їх будова і
застосування.
Тема 2. Лінії креслення і виконання написів на кресленнях
Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила
оформлення креслень.
Визначення поняття «формат». Позначення форматів. Рамка креслення.
Написи на кресленнях. Основний напис, його форма, розміри, правила
заповнення.
Лінії креслення, їх назва; співвідношення товщин, основне призначення.
Шрифти креслярські. Виконання написів на технічних кресленнях.
Практична робота №1. Накреслення ліній креслення, формат А4.
Написання великими і малими буквами українського алфавіту і цифр
креслярським шрифтом (розміри шрифту: 10).
Тема 3. Прикладні геометричні побудови на площині
Види і призначення прикладних геометричних побудов на площині.
Масштаби: визначення, призначення та позначення на кресленнях.
Основні відомості про розміри на кресленнях. Види розмірних
позначень і правила нанесення лінійних та кутових розмірів на кресленнях.
Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів, довжини дуги кола.
Поняття про нанесення розмірів фасок, шорсткості поверхонь,
повторюваних елементів та інше.
Правила читання розмірних чисел, нанесених на вертикальні і розмірні
лінії з ухилом.
Геометричні побудови на площині та їх практичне застосування на
виробництві.
Ухил і конусність. Їх визначення та позначення на кресленнях. Побудова
ухилу за заданою величиною. Визначення величини ухилу та конусності за
кресленням.
Виконання креслень деталей з прямолінійним та криволінійним
окресленнями, що вимагають для свого виконання геометричних побудов із
застосуванням побудови перпендикулярів, кутів заданої величини, поділу
відрізків і кутів; поділу кола на рівні частини і побудови багатокутників.
Побудова кутів заданого розміру.
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Спряження. Застосування спряжень при кресленні і розмічуванні контурів
деталей.
Способи побудови овалу і еліпса. Поняття про евольвенту кола і спіраль
Архімеда. Поняття про побудову лекальних кривих.
Практична робота №2. Визначення і нанесення лінійних та кутових
розмірів на заданому контурі технічної деталі в М 1:2.
Розділ II. Основні способи графічного зображення предметів
Тема 4. Креслення в прямокутних проекціях
Прямокутне проектування як основний спосіб зображення, що
застосовується в техніці. Площини проекцій, їх назви і позначення.
Проекційні промені. Осі проекцій та їх позначення.
Комплексне креслення. Утворення комплексного креслення точки.
Побудова проекцій точок, що належать поверхням геометричних тіл.
Способи визначення натуральної величини відрізка прямої лінії та
плоскої фігури. Побудова проекцій геометричних тіл з вирізами.
Побудова комплексного креслення технічної деталі за їх наочним
зображенням.
Проектування деталей, форма яких має вигляд поєднання основних
геометричних тіл.
Аналіз геометричної форми предмета. Розчленування предмета на прості
геометричні тіла.
Побудова розгорток поверхонь. Побудова третьої проекції за двома
заданими.
Взаємне перетинання поверхонь геометричних тіл. Побудова ліній
перетину і ліній переходу тіл, що перетинаються.
Практична робота №3. Проектування геометричних тіл (шестигранна
піраміда, призма, конус, циліндр).
Тема 5. Креслення в аксонометричних проекціях
Види проектування, їх коротка характеристика. Види аксонометричних
проекцій: прямокутні (ізометрична та диметрична) та косокутна (диметрична).
Положення осей в аксонометричних проекціях і коефіцієнти скривлення по осях.
Побудова нескладних аксонометричних проекцій будівельних деталей.
Вибір положення деталі для найбільшого наочного зображення.
Порівняння проекцій деталей у прямокутній та косокутній
аксонометричних проекціях.
Практична робота №4. Побудува аксонометричниі проекцій плоских
фігур в горизонтальному положенні (трикутник, квадрат, коло) за заданими
розмірами.
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Розділ III. Основи технічного креслення
Тема 6. Зображення (вигляди, перерізи і розрізи)
Зображення. Визначення поняття "зображення" за ГОСТ 2.305-68.
Вигляди зображень, їх розташування та позначення. Часткові вигляди, їх
застосування, розташування та позначення.
Перерізи. Поняття про перерізи за ГОСТ 7305-68. Призначення перерізів,
правила їх виконання і позначення. Винесені та накладені перерізи.
Штрихування перерізів. Графічне позначення матеріалів у перерізах
ГОСТ 2.305-68.
Розрізи. Визначення поняття "розріз". Загальні відомості про розрізи, їх
призначення, відмінність від перерізів. Класифікація розрізів. Розташування їх
на кресленні, позначення, виконання простих повних і місцевих розрізів.
З'єднання половини виду і половини розрізу. З'єднання частини виду і частини
розрізу. Частковий розріз та його оформлення.
Складні розрізи. Основні відомості про складні розрізи, випадки їх
застосування. Ступінчасті розрізи. Ламані розрізи. Позначення положення січної
площини при виконанні складних розрізів.
Практична робота №5. Виконання креслення деталі середньої
складності з поєднанням половини вигляду і половини розрізу.
Тема 7. Робочі креслення деталей
Зміст робочих креслень. Основні вимоги до робочих креслень.
Склад робочого креслення. Порядок виконання робочого креслення
деталі за його ескізом. Визначення найменшої кількості зображень деталі на
робочому кресленні. Нанесення розмірів у робочих кресленнях. Нанесення
розмірів фасок.
Умовності та спрощення зображень деталей у кресленнях. Нанесення
умовних позначень шорсткості поверхонь.
Послідовність читання робочого креслення.
Практична робота №6. Читпння креслення будівельної деталі.
Визначення на зображеннях зовнішніх і внутрішніх поверхонь деталі.
Розділ IV. Будівельне креслення
Тема 8. Загальні відомості про будівельне креслення
Особливості будівельного креслення. Зміст і види будівельних креслень.
Стадії проектування будівель і споруд.
Державні стандарти, які розповсюджуються на всі види проектної
документації.
Види та загальна характеристика будівельних креслень.
Назва і маркування будівельних креслень. Масштаби будівельних
креслень.
Вимоги державних стандартів щодо зображення на кресленнях
будівельних матеріалів.
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Основні умовності при зображенні на кресленнях віконних та дверних
прорізів, сходів, перегородок, кабін шаф, отворів та каналів у стінах, санітарнотехнічних пристроїв та інших елементів.
Правила нанесення на будівельних кресленнях розмірів, написів, посилань
та технічних вимог.
Тема 9. Креслення планів, фасадів та розрізів будівель
Призначення і види креслень плану фундаменту, поверхів, перекриття,
покриття та покрівлі будівлі.
Призначення і види креслень фасадів і розрізів будівель. Позначення в
планах, фасадах та розрізах будівель.
Читання та виконання нескладних креслень.
Тема 10. Читання і виконання будівельних креслень
Умовні зображення і позначення, що застосовуються в кресленнях
будівельних конструкцій різних типів.
Ознайомлення з кресленнями основних кам'яних, залізобетонних
конструкцій та конструктивних елементів будівель і споруд.
Ознайомлення з робочими кресленнями деталей кам'яного мурування,
складальних конструкцій, монтажних вузлів, закладки анкерів, розгорток стін із
вентиляційними каналами.
Зміст поверхових монтажних планів.
Читання поверхових планів будівлі.
Читання будівельних креслень крупноблочних та великопанельних
цивільних будинків, одноповерхових і багатоповерхових промислових будівель
і споруд.
Читання та виконання схем розташування елементів основних складальних
конструкцій: фундаментів, панелей стін, перегородок, плит перекриття,
покриття та їх конструктивних елементів.
Практична робота №7. Виконання будівельних креслень. Виконання
фрагменту плану типового поверху житлового цегляного будинку. Виконання
схеми розташування елементів фундаменту житлового будинку. Нанесення
умовних графічних зображень конструктивних елементів будівлі. Нанесення
умовних графічних зображень матеріалів на розрізі.
Тема 11. Перспективні зображення будівельних об’єктів
Загальні відомості про перспективу. Вибір точки спостереження. Основні
етапи побудови перспективи. Перспектива будинку.
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Тема 12. Читання та виконання креслень і схем (складністю
відповідно до третього кваліфікаційного розряду за професією)
Читання та виконання креслень, які відображають схему укладання плит
утеплювача в площині стіни, схему кріплення плит утеплювача на розі будинку,
схему протипожежних поясів розсічок.
Практична робота №8. Читання загальних архітектурних креслень
житлового будинку (план, фасад, розріз). Читання загальних архітектурних
креслень
громадської
будівлі,
промислової
будівлі
(план,
фасад, розріз). Виконання ескізного плану класної кімнати. Виконання
фрагменту плану, фасаду та ескізного розрізу двоповерхового житлового
будинку.
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Типова навчальна програма
з предмета «Охорона праці»

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Правові та організаційні основи
охорони праці
Основи безпеки праці у будівництві.
Загальні відомості про потенціал
небезпек. Психологія безпеки праці
Основи пожежної безпеки
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої
санітарії. Медичний огляд
Надання
першої
допомоги
потерпілим при нещасних випадках
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
4
10
4
4
4
4
30

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «Охорона праці», соціально-економічне значення охорони
праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його
вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці
робітників для виконання робіт із підвищеною небезпекою.
Загальна характеристика основних законодавчих актів з охорони праці:
Конституція України, Закон України про охорону праці, Кодекс Законів
України про працю, Закон України про охорону здоров'я населення, Закон
України про пожежну безпеку, законодавство про охорону природи і
навколишнього середовища.
Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір,
його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час
роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови
праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами
індивідуального та колективного захисту.
Інструктування з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм і
профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві, і
побутові. Зловживання алкоголем і безпека праці. Професійні захворювання і
отруєння.
Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Заходи
запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні,
технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування
від нещасних випадків і професійних захворювань.
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Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних
захворювань і професійних отруєнь.
Інструктажі з питань охорони праці, їх види, зміст та значення.
Тема 2. Основи безпеки праці у будівництві
Фізіологічна і психологічна основа трудового процесу (безумовні і
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Психофізіологічні фактори умов праці та їх вплив на безпеку праці.
Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на основні психічні
процеси, підвищена схильність до нещасного випадку).
Безпека праці на території будівельного майданчика.
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, написи і
знаки безпеки.
Правила безпеки під час пуску і зупинення устаткування, встановлення
огорож, запобіжних пристроїв, попереджувальних написів, знаків.
Порядок допуску монтажників систем утеплення огороджуючих
конструкцій будівель до роботи.
Дотриманим вимог безпеки праці, правил внутрішнього розпорядку.
Особиста
відповідальність
монтажника
систем
утеплення
огороджуючих конструкцій за дотримання правил безпеки праці.
Безпека праці під час роботи на висоті.
Зони безпеки та їх огородження. Необхідність забезпеченості робочих
місць інвентарними загорожами, захисними та запобіжними пристроями,
пристосуваннями (місточками, підмостками, драбинами, риштуванням тощо),
виготовленими за типовими проектами і встановленими відповідно до Правил
виконання робіт (ПВР).
Розподіл сигнальних пристроїв за функціональним призначенням.
Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів,
несприятливих метеорологічних умов праці. Спецодяг, спецвзуття та інші
засоби індивідуального захисту.
Особливості охорони праці
монтажника
систем утеплення
огороджуючих конструкцій будівель. Можливі наслідки недотримання правил
безпеки праці на майданчику. Основні види виробничого травматизму, що
характерні для професії монтажників систем утеплення огороджуючих
конструкцій будівель: ураження електричним струмом, травма очей, опіки,
механічні пошкодження, порізи тощо.
Правила безпеки праці під час монтажу систем утеплення. Інструкція з
охорони праці монтажників систем утеплення огороджуючих конструкцій
будівель. Порядок допуску до самостійної роботи.
Вимоги безпеки в навчально-виробничих приміщеннях.
Безпека праці під час роботи з машинами і електрообладнанням.
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Засоби контролю за безпечними умовами праці. Світлова і звукова
сигналізації. Запобіжні надписи, сигнальні пофарбування. Знаки безпеки.
Вимоги безпеки під час переміщення вантажів.
Тема 3. Основи пожежної безпеки
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил
використання відкритого вогню й електричної енергії, використання
непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил
використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів,
відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості. Протипожежний інструктаж та навчання. Пожежна
техніка. Профілактика пожеж.
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
пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення,
будова, застосування на пожежі.
Особливості гасіння пожежі на будівельних об'єктах.
Організація пожежної охорони.
Інструктаж з пожежної безпеки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які
впливають на ступінь ураження людини електрострумом: величина напруги,
частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість
повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
Заземлення, занулення.
Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки.
Захист від статичної електрики. Захист будівель і споруд від блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Допуск до роботи з електрикою. Колективні та індивідуальні засоби
захисту в електроустановках.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Запобіжні
надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.
Основні причини електротравматизму.
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Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичний
огляд
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. Додержання норм
піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Граничні
норми піднімання та переміщення вантажів.
Основні гігієнічні особливості праці за професією «Монтажник систем
утеплення огороджуючих конструкцій будівель».
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих,
навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації системи опалення
та вентиляції.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та
аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працюючих.
Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Стислі основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Дії у важких випадках.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність
дії, швидкість, рішучість, спокій.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її призначення,
комплектність, правила користування.
Перша допомога при запорошенні очей, пораненнях, вивихах,
переломах, обмороженнях, сонячному і тепловому ударі, опіку, шоку,
знепритомненні (втраті свідомості).
Принципи надання допомоги при ураженні електричним струмом.
Допомога при ураженні електричним струмом. Мета і способи штучного
дихання.
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Типова навчальна програма
з виробничого навчання
Професія - 7129 Монтажник систем
утеплення будівель
Кваліфікація - 3 розряд

№
з/п

Тема
Виробниче навчання

Вступ
Екскурсія на будівництво
Монтаж риштувань і використання засобів
3.
підмощування
4. Визначення стану основи
5. Відновлення поверхні основи
6. Кріплення металевих профілів до цоколя будівлі
7. Ґрунтування водопоглинаючих основ
Приготування і нанесення розчинової суміші.
8.
Укладання плит утеплювача по поверхні стіни
Кріплення плит утеплювача на розі будинку з
9.
використанням клейових розчинових сумішей
10. Шліфування поверхні теплоізоляційних плит
11. Ознайомлення з верхолазним устаткуванням
12. Взаємодія з машиністами вантажопідіймальних машин
Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
1.
виробництві
Самостійне виконання робіт із монтажу систем
2.
утеплення будівель складністю 3-го розряду
Кваліфікаційна пробна робота
1.
2.

Всього

Кількість
годин
204
6
6
36
12
36
12
12
36
18
6
12
12
238
6
232
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ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тема 1. Вступ
Вступний інструктаж із безпеки праці.
Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях.
Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що з'являються при
роботі в навчальних майстернях. Безпека праці при переміщенні вантажів.
Види травм, наслідки травматизму та заходи шодо його попередження.
Пожежна безпека. Причини виникнення пожеж в навчальних
майстернях та міри їх попередження. Міри безпеки при використанні
вогненебезпечних рідин і газів. Використання первинних засобів
пожежегасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх
пожежних кранів. Порядок виклику пожежної команди.
Основні правила електробезпеки, правила заземлення електромашин.
Правила
користування
електроустановками,
електромережами,
електронагрівальними приладами. Види електротравм. Надання першої
медичної допомоги потерпілому. Захисні засоби. Знаки та написи безпеки.
Загальні відомості про навчальний заклад, його традиції.
Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою з професії
«Монтажник систем утеплення будівель».
Роль професійно-практичної підготовки. Ознайомлення учнів із
навчальними майстернями; режимом роботи і правилами внутрішнього
розпорядку в навчальних майстернях, програмою професійно-практичної
підготовки. Розподіл учнів за робочими місцями. Ознайомлення з
організацією робочого місця, дотриманням санітарних норм у майстернях.
Виробничий план групи, форми участі учнів у його виконанні.
Тема 2. Екскурсія на будівництво
Навчально-виховна мета екскурсії. Ознайомлення з правилами безпеки
праці; будівельним об’єктом; розташуванням на ньому будівель, тимчасових
споруд, машин, механізмів та матеріалів; організацією і структурою
будівництва.
Визначення на будівництві конструктивних елементів будівель:
фундаментів, стін, перегородок, колон, підлоги, даху, покрівлі, вікон, дверей
тощо.
Ознайомлення з робочим місцем монтажника систем утеплення
будівель. Взаємозв’язок окремих будівельних робіт. Огляд об’єкту, де
здійснюється процес утеплення фасаду.
Ознайомлення з вантажопіймальним устаткуванням різних видів.
Тема 3. Монтаж риштувань. Використання засобів підмощування
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки
праці. Правила безпечної експлуатації риштувань.
Вправи:
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Комплектування інвентарних риштувань: клинохомутового типу,
трубчастих безболтових, рамних, модульних.
Монтаж риштувань клинохомутового типу з ферми страхування, опорної
ферми, драбини, тримача настилу, опорного костиля з опорною пластиною та
регулювальної п’ятки.
Монтаж трубчастих безболтових риштувань з опор, прогонів, поперечок,
поруччя та деревяного настилу.
Монтаж рамних риштувань із системи вертикальних поперечних рам,
підйомних башмаків, прогонів та щитів настилу.
Монтаж модульних риштувань.
Використання риштувань у середині і зовні будинку.
Переміщення риштувань.
Блокування риштувань.
Безпечне ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
Тема 4. Визначення стану основи
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки
праці.
Вправи:
Встановлення ушкоджень у цоколі, місцях з’єднання цоколя і стін,
у зовнішніх огороджувальних конструкціях, у місцях примикання віконних і
дверних блоків, огороджень балконів і лоджій із застосуванням вимірювальних
інструментів: лінійки, штангенциркуля, рулетки, косинця, рівня.
Визначення стану зовнішньої поверхні огороджувальних конструкцій
щодо встановлення якості гідрозахисного і декоративного покриття.
Визначення наявності, характеру і площі забруднення на поверхні
огороджувальної кострукції.
Визначення міцності зчеплення оздоблювального шару з поверхнею
огороджувальної конструкції (методом просукування поверхні, методом
гратчастих надрізів, приклеювання смужки клейкої стрічки до поверхні
покриття).
Визначення наявності органічних забруднень (моху, порослі, грибкових
колоній).
Встановлення наявності і розмірів відхилень від вертикалі зовнішніх
огороджувальних конструкцій з використанням виска і рівня.
Безпечне ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
Тема 5. Відновлення поверхні основи
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки
праці.
Вправи:
Ознайомлення з інструментом: кірка, зубило, скарпель, щітка
металева, бучарда, молоток, шпатель, кельма, терка, напівтерок, правило.
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Ознайомлення з механізованим інструментом: піскоструменевий
апарат, електричний молоток, перфоратор.
Ознайомлення з вимірювальним інструментом: рівень-правило.
Видалення оздоблювального шару, який втратив зчеплення з поверхнею
огороджувальної конструкції.
Видалення напливів бетону та розчину.
Розчищення тріщин, вибоїн від часток зруйнованого матеріалу.
Видалення покриття з фарб.
Очищення від висолів, іржі, жирів та органічних забруднень.
Безпечне ведення робіт.
Обробка тріщин розчиновою сумішшю шляхом підмазування шпателем.
Усунення нерівностей поверхні до 10 мм.
Безпечне ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
Тема 6. Кріплення металевих профілів до цоколя будівлі
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки
праці.
Вправи:
Ознайомлення з механізованим інструментом, який використовується
для різання профілів: електричними ножицями, дисковими пилками,
лобзиковими пилками, пилками-ножівками.
Ознайомлення з вимірювальним інструментом.
Різання профілів. Безпечне ведення робіт.
Ознайомлення з механізованим інструментом для виконання
кріпильних робіт: ручними свердлильними електричними машинами,
електропневматичними перфораторами, універсальними перфораторами,
пиловідсмоктувальними пристроями, електричними шуруповертами.
Кріплення профілів (свердління отворів у бетоні, очищення отворів,
установлення дюбеля, загвинчування шурупа). Безпечне ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
Тема 7. Ґрунтування водопоглинаючих основ
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки
праці.
Вправи:
Ознайомлення з інструментом: щітка-макловиця, пензель, валик
малярний.
Ознайомлення з механізованим інструментом: пневморозпилювач.
Обробка поверхні основи грунтувальною композицією із застосуваням
ручного інструменту.
Обробка поверхні основи грунтувальною композицією із застосуваням
механізованого інструменту.
Безпечне ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
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Тема 8. Приготування і нанесення клейової розчинової суміші.
Укладання плит утеплювача по поверхні стіни
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки
праці.
Вправи:
Ознайомлення з інструментом: ємність пластикова, кельма, шпатель
зубчастий, терка пластикова, терка гладка, ножівка.
Ознайомлення з механізованим інструментом: низькообертовий
електродриль з рамковою насадкою, розчинозмішувач, електоролобзик.
Ознайомлення з вимірювальним інструментом: вимірник для води,
рулетка, рівень-правило.
Приготування клейової розчинової суміші шляхом змішування суміші і
води у необхідному співвідношенні.
Нанесення клейової розчинової суміші на плити утеплювача смуговим
способом.
Нанесення клейової розчинової суміші на плити утеплювача маячковим
способом.
Нанесення клейової розчинової суміші на плити утеплювача суцільним
способом.
Встановлення плити утепювача в проектне положення.
Безпечне ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
Тема 9. Кріплення плит утеплювача на розі будинку з
використанням клейових розчинових сумішей
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки
праці.
Вправи:
Встановлення плити утепювача в проектне положення.
Безпечне ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
Тема 10. Шліфування поверхні теплоізоляційних плит
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки
праці.
Вправи:
Ознайомлення з інструментом: терка для шліфування.
Додатоке вирівнювання пінополістирольного утеплювача шляхом
шліфування.
Безпечне ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
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Тема 11. Ознайомлення з верхолазним устаткуванням
Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки
праці.
Вправи:
Застосування страхових тросів, канатів, запобіжних лямочних і
безлямочних монтажних поясів, монтажних однорольних блоків.
Тема 12. Взаємодія з машиністами вантажопідіймальних
машин
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці.
Вправи:
Ознайомлення з будовою ручних і механічних лебідок, талів.
В’язання вузлів для з’єднання тросів і канатів.
Застосування сигналів під час взаємодії з машиністами
вантажопідіймальних механізмів. Безпечне ведення робіт.
Догляд за устаткуванням.
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
виробництві
Інструктаж із безпеки праці та пожежної безпеки. Система управління
охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві.
Використання засобів техніки безпеки та індивідуального захисту.
Ознайомлення з правилами поведінки на території будівництва.
Транспортні засоби на території будівництва, правила їх руху. Дозвіл на
виконання робіт. Правила складування будівельних матеріалів, збірних
конструкцій. Значення огороджуючих, запобіжних засобів і пристроїв,
попереджувальних написів на будівництві.
Інструктажі з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та
робочому місці.
Тема 2. Самостійне виконання робіт із монтажу систем утеплення
будівель складністю 3-го розряду
Самостійне виконання робіт з монтажу систем утеплення будівель
складністю 3-го розряду відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики і
технології виробництва, вимог будівельних норм і правил на роботи з
монтажу систем утеплення із застосуванням ефективних технологій, сучасних
механізмів, нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних
методів праці.
Примітка. Детальна програма виробничої практики з урахуванням
вимог замовників кадрів, а також з урахуванням спеціалізації учнів,
необхідності засвоєння ними сучасних методів праці розробляється
безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю
підприємств-замовників, організацій, установ і затверджується в
установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Монтаж системи утеплення на поверхні стіни.
Монтаж системи утеплення на розі будинку.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія - 7129 Монтажник
утеплення будівель
Кваліфікація - 3 розряд
Кваліфікація: 3 розряд

Бали
Знає
1
2
1 Учень (слухач) має незначні загальні знання
про системи теплоізоляції будівель, вимоги
до матеріалів і виробів, послідовність і
умови виконання підготовчих робіт під
улаштування утеплення, про технологію
приготування клейових сумішей, нанесення
їх на теплоізоляційні плити, приклеювання
плит до стіни, про інструменти, пристосування.
Навички навчання потребують структурованої підтримки.

2

3

систем

Уміє
3
Учень (слухач) здатний
виконувати
найпростіші роботи з підготовки поверхонь
будівель до виконання теплоізоляційних
робіт, готувати клейові розчинні суміші,
наносити їх на плити, приклеювати плити до
плоскої поверхні, користуватись ручним та
електрифікованим інструментом під прямим
керівництвом у структурованому середовищі.
Під час роботи частково дотримується правил
безпечного ведення робіт.
Результат виконаної роботи не відповідає
діючим якісним і кількісним нормам. Без
присвоєння кваліфікації.

Учень (слухач) має незначні базові знання з Учень (слухач) здатен виконувати прості
підготовки поверхонь під улаштування завдання з підготовки поверхонь будівель під
утеплення, з
технології приготування улаштування теплоізоляції, готувати клейові
клейових сумішей, нанесення їх на розчинні суміші, наносити їх на плити,
теплоізоляційні плити, приклеювання плит приклеювати плити до плоскої поверхні,
до стіни, щодо інструментів, пристосувань. користуватись ручним та електрифікованим
Навички навчання потребують структу- інструментом під прямим керівництвом у
рованої підтримки.
структурованому середовищі.
Під час роботи частково дотримується правил
безпечного ведення робіт.
Результати виконаної роботи не відповідають
діючим якісним і кількісним нормам. Без
присвоєння кваліфікації.
Учень (слухач) має базові загальні знання з Учень (слухач) здатний виконувати прості
основних прийомів виконання робіт, відтворює завдання з
підготовки
поверхонь
під
на рівні розпізнання окремі елементи улаштування теплоізоляції, готувати клейові
навчального матеріалу, пов’язаного з технологію розчинні суміші, наносити їх на плити,
підготовки
поверхонь
під
улаштування приклеювати плити до плоскої поверхні за
утеплення, приготування клейових сумішей, допомогою різних пристроїв під прямим
нанесення їх на теплоізоляційні плити, керівництвом у структурованому середовищі.
приклеювання плит до стіни, правил Під час роботи частково дотримується правил
застосування
інструментів,
пристосувань; безпечного ведення робіт.
ідтворює на рівні розпізнавання фрагменти Результат виконаної роботи не відповідає діючим
навчального матеріалу. Знання потребують нормам. Без присвоєння кваліфікації.
постійного корегування та підтримки.
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Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і
більш широкі компетенції, які є в основному більш широкі компетенції з приготування
конкретними і загальними за характером. На поверхні будівлі під улаштування теплоізоляції,
рівні запам’ятовування без розуміння відтворює приготування клейових розчинних сумішей,
окремі фрагменти навчального матеріалу:
нанесення їх на плити, приклеювання плит до
загальні відомості про системи теплоізоляції стіни, здійснення монтажу засобів підмощування
будівель; загальні вимоги до матеріалів та користування необхідним ручним і електривиробів; інструменти, пристосування, облад- фікованим інструментом, які є в основному
нання, механізми та правила їх використання; конкретними і загальними за характером.
технологію монтажу засобів підмощування, Застосовує навички під керівництвом у
виконання підготовчих робіт, приготування контрольованому середовищі. Несе часткову
клейових сумішей та способів їх нанесення на відповідальність за своє навчання, частково
поверхню плити утеплювача, наклеювання; може пояснити зміст технологічного процесу та
основні правила організації верхолазних робіт; прийомів самоконтролю і методів контролю за
правила роботи на засобах підмощування; якістю. Дотримується безпечного ведення робіт.
правила безпечного ведення робіт.
Кваліфікація
присвоюється, але потребує
Відчуває значні труднощі при аналізі та порівнянні. подальшого удосконалення через досвід роботи
Недостатньо усвідомлено користується технічною і або навчання.
конструкторсько-технологічною документацією.
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Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і
більш широкі компетенції, які є в основному більш широкі компетенції з приготування
конкретними і загальними за характером. На поверхні будівлі під улаштування теплоізоляції,
рівні запам’ятовування без розуміння відтворює приготування клейових розчинних сумішей,
окремі фрагменти навчального матеріалу: нанесення їх на плити, приклеювання плит до
загальні відомості про системи теплоізоляції стіни, здійснення монтажу засобів підмощування
будівель; загальні вимоги до матеріалів та користування
необхідним
ручним
і
виробів;
інструменти,
пристосування, електрифікованим інструментом, які є в
обладнання, механізми та правила їх основному конкретними і загальними за
використання; технологію монтажу засобів характером. Застосовує навички під керівпідмощування, виконання підготовчих робіт, ництвом у контрольованому середовищі. Несе
приготування клейових сумішей та способів їх часткову відповідальність за своє навчання,
нанесення на поверхню плити утеплювача, частково може пояснити зміст технологічного
наклеювання; основні правила організації процесу та прийомів самоконтролю і методів
верхолазних робіт; правила роботи на засобах контролю за якістю. Дотримується безпечного
підмощування;
правила
безпечного ведення робіт. Кваліфікація присвоюється, але
використання страхувальних тросів, канатів, потребує
подальшого удосконалення через
запобіжних лямкових і безлямкових монтажних досвід роботи або навчання
поясів; правила безпечного ведення робіт
Несе часткову відповідальність за своє навчання.
Може частково обґрунтувати і проаналізувати
свою відповідь. Недостатньо усвідомлено
користується технічною і конструкторськотехнологічною документацією.
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Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і
більш широкі компетенції, які є в основному більш широкі компетенції з приготування
конкретними і загальними за характером. Без поверхні будівлі під улаштування теплоізоляції,
достатнього розуміння відтворює основний приготування клейових розчинних сумішей,
навчальний матеріал: загальні відомості про нанесення їх на плити, приклеювання плит до
системи теплоізоляції будівель; загальні вимоги стіни та на розі будівлі, здійснення монтажу
до матеріалів та виробів; інструменти, при- засобів підмощування, користування необхідним
стосування, обладнання, механізми та правила їх ручним і електрифікованим інструментом,
використання; технологію монтажу засобів кріплення металевих профілів до цоколя будівлі,
підмощування, виконання підготовчих робіт, які є в основному конкретними і загальними за
приготування клейових сумішей та способів їх характером. Застосовує навички під керівнанесення на поверхню плити утеплювача, ництвом у контрольованому середовищі. Несе
наклеювання; основні правила організації часткову відповідальність за своє навчання,
верхолазних робіт; правила роботи на засобах може пояснити зміст технологічного процесу та
підмощування; правила безпечного вико- прийомів самоконтролю і методів контролю за
ристання страхувальних тросів, канатів, якістю. Дотримується безпечного ведення робіт.
запобіжних лямкових і безлямкових монтажних Кваліфікація
присвоюється, але потребує
поясів; правила безпечного ведення робіт.
подальшого удосконалення через досвід роботи
Може частково аналізувати навчальний матеріал, або навчання.
робити порівняння і висновки. Користується
окремими видами технічної і конструкторськотехнологічної документації.
Учень (слухач) має широкі загальні та базові Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні
теоретичні знання, самостійно з розумінням практичні
вміння, може самостійно за
відтворює основні положення навчального алгоритмом виконати переважну більшість
матеріалу: загальні відомості про системи прийомів
і
технологічних
операцій:
теплоізоляції будівель; загальні вимоги до приготування поверхні будівлі під улаштування
матеріалів
та
виробів;
інструменти, теплоізоляції, приготування клейових розчинних
пристосування, обладнання, механізми та сумішей, нанесення їх на плити, приклеювання
правила їх використання; технологію монтажу плит до стіни та на розі будівлі, здійснення
засобів підмощування, виконання підготовчих монтажу засобів підмощування, користування
робіт, приготування клейових сумішей та необхідним ручним і електрифікованим
способів їх нанесення на поверхню плити інструментом, кріплення металевих профілів до
утеплювача, наклеювання; основні правила цоколя будівлі, застосування страхувальних
організації верхолазних робіт; правила роботи на тросів, канатів, запобіжних лямкових і
засобах підмощування; правила безпечного безлямкових монтажних поясів. Відповідає за
використання страхувальних тросів, канатів, своє власне навчання і має обмежений досвід
запобіжних лямкових і безлямкових монтажних практики у конкретному аспекті роботи чи
поясів; правила безпечного ведення робіт; навчання. Організовує робоче місце, планує і
законодавство в будівельній галузі; основи виконує виробниче завдання
з незначним
галузевої
економіки.
Використовує відхиленням від установлених норм часу.
інформаційні технології
для пошуку Достатньо усвідомлено користується технічною і
довідкових матеріалів стосовно технології конструкторсько-технологічною документацією.
влаштування утеплення будівель.
Здатний виконувати завдання під керівництвом.
Відповідь у цілому вірна, логічна і достатньо Застосовує основні прийоми самоконтролю
обґрунтована.
Усвідомлено
користується виробних дій та методи контролю за якістю
довідковою
інформацією,
технічною
і роботи. В цілому результат роботи відповідає
конструкторсько-технологічною документацію. якісним і кількісним показникам даного рівня
кваліфікації. Дотримується правил безпеки праці.
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Учень (слухач) має широкі загальні та базові Учень (слухач) має широкі загальні
і
теоретичні знання, самостійно з розумінням конкретні практичні
вміння, може
відтворює основні положення навчального самостійно
за
алгоритмом
виконати
матеріалу: загальні відомості про системи переважну
більшість
прийомів
і
теплоізоляції будівель; загальні вимоги до технологічних
операцій:
приготування
матеріалів
та
виробів;
інструменти, поверхні
будівлі
під
улаштування
пристосування, обладнання, механізми та теплоізоляції,
приготування
клейових
правила
їх
використання;
технологію розчинних сумішей, нанесення їх на плити,
монтажу засобів підмощування, виконання приклеювання плит до стіни та на розі
підготовчих робіт, приготування клейових будівлі,
здійснення
монтажу
засобів
сумішей та способів їх нанесення на підмощування, користування необхідним
поверхню плити утеплювача, наклеювання; ручним і електрифікованим інструментом,
типові дефекти та способи їх запобігання; кріплення металевих профілів до цоколя
основні правила організації верхолазних будівлі, застосування страхувальних тросів,
робіт;
правила
роботи
на
засобах канатів, запобіжних лямкових і безлямкових
підмощування;
правила
безпечного монтажних поясів, застосування сигналів під
використання страхувальних тросів, канатів, час
взаємодії
з
машиністами
запобіжних
лямкових
і
безлямкових вантажопідіймальних механізмів. Володіє
монтажних поясів; правила безпечного більшістю прийомів контролю якості робіт.
ведення робіт; законодавство в будівельній Стропує і ув’язує вантажі для підйому,
галузі;
основи
галузевої
економіки. пересування, встановлення і складування.
Використовує інформаційні технології для Відповідає за своє власне навчання і має
пошуку довідкових матеріалів стосовно обмежений досвід практики у конкретному
технології влаштування утеплення будівель. аспекті роботи чи навчання. Самостійно
Відповідь у цілому вірна, логічна і достатньо організовує робоче місце та планує і виконує
обґрунтована. Усвідомлено користується виробниче завдання в межах встановлених
довідковою інформацією, технічною і норм
часу.
Достатньо
усвідомлено
конструкторсько-технологічною
докумен- користується технічною і конструкторськотацію.
технологічною
документацією.
Здатний
виконувати завдання під керівництвом.
Застосовує основні прийоми самоконтролю
виробних дій та методи контролю за якістю
роботи. Результат роботи відповідає якісним
і кількісним показникам даного рівня
кваліфікації. Дотримується правил безпеки
праці.
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Учень (слухач) має широкі загальні та базові Учень (слухач) має широкі загальні і
теоретичні
знання,
володіє
основним конкретні практичні вміння, визначається
навчальним матеріалом в достатній мірі, здатність виконувати завдання: приготування
знає: загальні відомості про системи поверхні
будівлі
під
улаштування
теплоізоляції будівель; загальні вимоги до теплоізоляції,
приготування
клейових
матеріалів
та
виробів;
інструменти, розчинних сумішей, нанесення їх на плити,
пристосування, обладнання, механізми та приклеювання плит до стіни та на розі
правила
їх
використання;
технологію будівлі,
здійснення
монтажу
засобів
монтажу засобів підмощування, виконання підмощування, користування необхідним
підготовчих робіт, приготування клейових ручним і електрифікованим інструментом,
сумішей та способів їх нанесення на кріплення металевих профілів до цоколя
поверхню плити утеплювача, наклеювання; будівлі, застосування страхувальних тросів,
типові дефекти та способи їх запобігання; канатів, запобіжних лямкових і безлямкових
основні правила організації верхолазних монтажних поясів, застосування сигналів під
робіт;
правила
роботи
на
засобах час взаємодії з машиністами вантажопідмощування;
правила
безпечного підіймальних механізмів. Володіє більшістю
використання страхувальних тросів, канатів, прийомів контролю якості робіт. Стропує і
запобіжних
лямкових
і
безлямкових ув’язує вантажі для підйому, пересування,
монтажних поясів; правила безпечного встановлення і складування. Відповідає за
ведення робіт; законодавство в будівельній своє власне навчання і має обмежений досвід
галузі;
основи
галузевої
економіки. практики у конкретному аспекті роботи чи
Використовує інформаційні технології для навчання.
пошуку довідкових матеріалів стосовно Самостійно організовує робоче місце, планує
технології влаштування утеплення будівель. і виконує завдання в межах норм часу.
Аналізує, порівнює інформацію, робить Усвідомлено користується технічною і
висновки. Свідомо користується довідковою конструкторсько-технологічною документінформацією, технічною і конструкторсько- тацією. Може розробляти окремі її види.
технологічною документацією..
Здатний
виконувати
завдання
під
керівництвом. Правильно застосовує основні
прийоми самоконтролю виробничих дій та
методи контролю за якістю роботи.
Результат роботи відповідає якісним і
кількісним показникам. Дотримується норм
витрат матеріалів і правил безпеки праці.
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Учень (слухач) має значні конкретні Учень (слухач) має значні конкретні практичні
теоретичні
знання,
зокрема:
загальні навички з приготування поверхні будівлі під
відомості про системи теплоізоляції будівель; улаштування теплоізоляції, приготування клейових
загальні вимоги до матеріалів та виробів; розчинних сумішей, нанесення їх на плити,
інструменти, пристосування, обладнання, приклеювання плит до стіни та на розі будівлі,
механізми та правила їх використання; здійснення монтажу засобів підмощування,
технологію монтажу засобів підмощування, користування
необхідним
ручним
і
виконання підготовчих робіт, приготування електрифікованим
інструментом,
кріплення
клейових сумішей та способів їх нанесення металевих профілів до цоколя будівлі, застосування
на поверхню плити утеплювача, накле- страхувальних тросів, канатів, запобіжних
ювання; типові дефекти та способи їх лямкових і безлямкових монтажних поясів,
запобігання; основні правила організації застосування сигналів під час
взаємодії з
верхолазних робіт; правила роботи на засобах машиністами вантажопідіймальних механізмів.
підмощування; правила безпечного вико- Володіє більшістю прийомів контролю якості робіт.
ристання страхувальних тросів, канатів, запо- Стропує і ув’язує вантажі для підйому, пересування,
біжних лямкових і безлямкових монтажних встановлення і складування.
поясів; правила безпечного ведення робіт; Визначається також здатність застосовувати
законодавство в будівельній галузі; основи спеціальні знання, навички та компетенції і
галузевої економіки.
вирішувати проблеми незалежно. Здатний до
Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз і самокерування під час виконання практичних робіт.
систематизацію. Правильно і свідомо застосовує всі Має практичний досвід роботи у простих
види довідкової інформації, технічної і виробничих ситуаціях. Результат роботи в цілому
конструкторсько-технологічної
документації. відповідає якісним і кількісним показникам.
Проявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної Раціонально організовує робоче місце та
професії, нової техніки і сучасних технологій.
дотримується правил безпеки праці.
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Учень (слухач) має значні систематизовані Учень (слухач) має значні конкретні практичні
конкретні теоретичні знання: загальні навички, визначається здатністью застосовувати
відомості про системи теплоізоляції будівель; спеціальні знання, навички та компетенції і
загальні вимоги до матеріалів та виробів; вирішувати проблеми незалежно. Самостійно
інструменти, пристосування, обладнання, механізми виконує роботи: приготування поверхні будівлі під
та правила їх використання; технологію монтажу улаштування теплоізоляції, приготування клейових
засобів підмощування, виконання підготовчих робіт, розчинних сумішей, нанесення їх на плити,
приготування клейових сумішей та способів їх приклеювання плит до стіни та на розі будівлі,
нанесення на поверхню плити утеплювача, здійснення монтажу засобів підмощування,
наклеювання; типові дефекти та способи їх користування необхідним ручним і електризапобігання;
основні
правила
організації фікованим інструментом, кріплення металевих
верхолазних робіт; правила роботи на засобах профілів до цоколя будівлі, застосування
підмощування; правила безпечного використання страхувальних тросів, канатів, запобіжних
страхувальних тросів, канатів, запобіжних лямкових і безлямкових монтажних поясів,
лямкових і безлямкових монтажних поясів; правила застосування сигналів під час взаємодії з
безпечного ведення робіт; законодавство в машиністами вантажопідіймальних механізмів.
будівельній галузі; основи галузевої економіки.
Володіє більшістю прийомів контролю якості робіт.
Уміє самостійно знаходити і застосовувати джерела Стропує і ув’язує вантажі для підйому, пересування,
інформації, оцінювати отриману інформацію; встановлення і складування.
аргументовано робить висновки; вірно і свідомо Здатний до самокерування під час виконання
застосовує всі види довідкової інформації, технічної виробничих завдань. Має практичний досвід роботи
і конструкторсько-технологічної документації. у простих виробничих ситуаціях.
Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної Результат роботи відповідає кваліфікаційному
професії, нової техніки і технології.
рівню. Забезпечує високий рівень організації праці
та дотримання правил безпеки праці.
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Учень (слухач) має значні систематизовані
конкретні теоретичні знання: загальні
відомості про системи теплоізоляції будівель;
загальні вимоги до матеріалів та виробів;
інструменти,
пристосування,
обладнання,
механізми та правила їх використання;
технологію монтажу засобів підмощування,
виконання підготовчих робіт, приготування
клейових сумішей та способів їх нанесення на
поверхню плити утеплювача, наклеювання;
типові дефекти та способи їх запобігання;
основні правила організації верхолазних робіт;
правила роботи на засобах підмощування;
правила
безпечного
використання
страхувальних тросів, канатів, запобіжних
лямкових і безлямкових монтажних поясів;
правила безпечного ведення робіт; законодавство
в будівельній галузі; основи галузевої економіки.
Відповідь повна, вірна, логічна, містить аналіз,
систематизацію,
узагальнення навчального
матеріалу
з
використанням
додаткової
інформації.
Вміє
самостійно
знаходити,
користуватися та оцінювати інформацію.
Виконує аргументовані висновки. Вірно і
свідомо використовує всі види довідкової,
технічної
і
конструкторсько-технологічної
документації в межах навчальної програми.
Проявляє пізнавально-творчий інтерес
до
обраної професії, нової техніки і технології.

Учень (слухач) самостійно та правильно виконує
всі прийоми і технологічні операції відповідно до
кваліфікаційних вимог, технологічної документації,
має значні конкретні практичні
навички. Визначається здатністю застосовувати
спеціальні знання, навички, компетенції і
вирішувати проблеми незалежно. Здатний до
аналізу, самокерування під час виконання
виробничих завдань. Має практичний досвід у
роботі у складних та виняткових виробничих
ситуаціях. Результат роботи відповідає кваліфікаційному рівню або може бути кращим від
нього. Зразково дотримується правил безпеки
праці та організації робочого місця.
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Професія – 7129
Монтажник систем
утеплення будівель
Кваліфікація - 3 розряд
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Кількість на групу з 15 осіб
Для
Для
Найменування
індивідуального
групового
користування користування
Обладнання
Фарбувальні
агрегати
1
безповітряного розпилення
Електрофарбопульт
1
Фарбопульт ручний
1
Пилосос промисловий
1
Шліфувальна
машина
1
(кутова)
Вологомір
1
Інструмент
Низькообертовий дриль для
3
приготування розчинових
сумішей
Пістолет для картриджів
1
Перфоратор
1
Шуруповерт
1
Кельма
15
Шпатель зубчастий
15
Шпатель кутовий наружний
15
Шпатель
кутовий
15
внутрішній
Шпатель металевий
15
Щітка макловиця
15
Рівень будівельний
8
Висок
8
Рівень універсальний
3
Зубило
15
Кирка двостороння
15
Електролобзик
1
Ніж для розрізування плит
утеплювача
Терка металева
15
Терка пластикова
15
Терка шліфувальна
8

Примітка
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21. Півтерки металеві
22. Ножиці
23. Ножиці ручні для різання
металу
24. Рулетка сталева
25. Набір щупів
Додаткове оснащення
1. Пластмасові
посудини
місткістю від 15 до 25 дм3
2. Запобіжні монтажні пояси
15
3. Окуляри захисні
15
4. Шафа для інструментів
5. Стелаж для пристосувань
6. Рукавиці
15

8
5
5
5
2

1
1
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Міністерство освіти і науки України
Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 7129.00.00.00-2010

Професія: монтажник систем утеплення будівель
Код: 7129
Кваліфікація: 4 розряд

Видання офіційне
Київ
2010
61

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи, організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – Монтажник систем утеплення будівель
2. Код – 7129
3. Кваліфікація – 4 розряд
4. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: види систем утеплення будівель, клейових розчинів,
кріпильних деталей; правила монтажу, систем утеплення; вимоги до
зовнішньої скріпленої теплоізоляції об‖акта; послідовність, правила та умови
виконання робіт із додаткового кріплення плит утеплювача дюбелями;
особливості застосування поліуретанових клеїв для закріплення плит
утеплювача на органічній основі; призначення та технологію нанесення
декоративних тонкошарових (полімер цементних, акрилових) штукатурок і
фарб; види, принцип організації верхолазних робіт; основні конструктивні
типи об‖єктів, де здійснюються роботи з монтажу систем утеплення;
призначення та правила користування інструментом, монтажними пристроями
різних видів; правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах,
автомобільних підіймачах, з підвісних колисок тощо; будову та правила
експлуатації ручних і механічних лебідок, талів, правила безпечної роботи з
ними; правила використання сигналів, а також порядок їх застосування під час
взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; правила
дотримання пожежної та електричної безпеки; прийоми надання долікарської
допомоги; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті
до 40 м.
Повинен уміти: виконувати прості роботи під час монтажу систем
утеплення будівель.
5. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені
тощо);
е) знати основи інформаційних технологій.
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6. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі
професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - «Монтажник систем
утеплення будівель» 3 розряду:
- за умови продовження первинної підготовки в професійно-технічних
навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів, без вимог до
стажу роботи;
- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією
«Монтажник систем утеплення будівель» 3 розряду не менше 1 року.
7. Сфера професійного використання випускника
Виконання робіт із утеплення будівель і споруд житлового, соціального та
промислового призначення; утеплення нових будинків і таких, що
перебувають в експлуатації.
8. Специфічні вимоги
Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.
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Типовий навчальний план
Професія - 7129 Монтажник систем утеплення
будівель
Кваліфікація - 4 розряд
Загальний фонд навчального часу - 570 годин

№
з/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
3.1
3.2
4

5.

Навчальні предмети
Загальнопрофесійна підготовка
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і
підприємництва
Основи правових знань
Резерв часу
Професійно-теоретична
підготовка
Технологія
монтажу
систем
утеплення
Будівлі,
споруди
та
системи
теплоізоляції
Обладнання та механізми
Матеріалознавство
Електротехніка в будівництві
Будівельне креслення
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна
кваліфікаційна
атестація
(або
проміжна
(поетапна)
кваліфікаційна
атестація
при
продовженні
навчання)
Загальний обсяг навчального часу
(без п.4):

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
45
6
10
6
10
10
15
115

10

40

3

10
10
20
10
10
15
383
180
203
20

3
4

7

550

16
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4.
5.
6.
-

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів)
для підготовки кваліфікованих робітників за професією
«Монтажник систем утеплення будівель»
Кабінети:
Монтажу систем утеплення будівель
Охорони праці
Будівельного креслення
Матеріалознавства
Основ галузевої економіки і підприємництва
Основ правових знань
Інформаційних технологій
Електротехніки
Лабораторії:
Будівельних матеріалів і виробів
Майстерні:
Слюсарно-монтажна
Штукатурна

*Примітка: Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників
кадрів.
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Типова навчальна програма
з предмета «Інформаційні технології»

№
з/п

1.
2.

Тема
Прикладне програмне забезпечення
загального призначення
Системи
автоматизованого
проектування в будівництві
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
5

3

5

3

10

6

Тема 1. Прикладне програмне забезпечення загального
призначення
Табличний процесор Microsoft Excel. Використання формул і функцій
для проведення математичних обчислень.
Стандартні функції, що застосовуються в роботі з Excel: математичні,
статистичні. Побудова діаграм та графіків на основі табличної інформації.
Лабораторно-практична робота №1. Використання формул і функцій
для обробки даних в таблицях.
Лабораторно-практична робота №2. Використання електронних
таблиць для проведення обчислень витрат матеріалу.
Тема 2. Системи автоматизованого проектування в будівництві
Системи автоматизованого проектування в будівництві, їх види та
призначення.
Програмний комплекс ЛІРА. Призначення і можливості. Інтерфейс
програми. Підсистеми програмного комплексу ЛІРА: ЛІР-ВІЗОР, ЛІР-АРМ,
ЛІР-СТК. Графічне середовище ЛІР-ВІЗОР: основні екрани (екран
початкового завантаження задачі, екран формування розрахункової схеми,
екран візуалізації результатів розрахунку, екран документатора), їх структура
(меню функцій, меню операцій, робоче вікно, рядок підказки, інформаційні
вікна) і призначення. Порядок розробки проекту в програмному комплексі
ЛІРА. Поняття прототипу об’єкту, об’єкту проектування.
Інтегрована система аналізу конструкцій SKAD. Призначення системи,
інтерфейс комплексу. Основні функціональні модулі, їх призначення.
Відмінності між програмним комплексом ЛІРА та програмним комплексом
SKAD.
Програмний комплекс МОНОМАХ. Призначення, основні можливості,
інтерфейс комплексу. Спеціальні сервісні функції.
Перспективи розвитку систем автоматизованого проектування.
Лабораторно-практична робота №3. Ознайомлення з роботою
програмного комплексу ЛІРА.
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Лабораторно-практична робота №4. Ознайомлення з роботою
системи SKAD.
Лабораторно-практична робота №5. Ознайомлення з роботою
програмного комплексу МОНОМАХ.
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Типова навчальна програма
з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема
Основи підприємництва
Управління в ринковій економіці
Основи маркетингової діяльності
Макроекономіка.
Відтворення
суспільного продукту
Неспроможність
(банкрутство)
будівельної організації
Податкова система та податкова
політика держави
Фінанси:
структура
і
механізм
функціонування
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
1
1
2
2
1
2
1
10

Тема 1. Основи підприємництва
Поняття й цілі підприємницької діяльності, умови існування. Державне
підприємство. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні.
Підприємницький дохід. Структура виробничих витрат. Альтернативні
витрати та економічний прибуток. Система оподаткування.
Види підприємств. Малі підприємства: сутність, організація
функціонування. Акціонерні підприємства. Державні та кооперативні
підприємства.
Фонди підприємств та їх обіг. Економічні елементи процесу
виробництва. Основні та оборотні фонди. Амортизація. Собівартість.
Види підприємницької діяльності будівельної організації. Витрати
виробництва і витрати підприємства будівельної сфери. Собівартість
продукції, її структура. Ціна та ціноутворення на будівельну продукцію.
Прибуток та його економічна природа. Рентабельність будівельних
організацій.
Заробітна плата, її форми й системи в будівельній галузі.
Тема 2. Управління в ринковій економіці
Основи менеджменту. Зміст управлінської діяльності. Функції
управління. Формування організаційної структури підприємства будівельної
сфери. Бізнес-план та основні вимоги до його розробки.
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Тема 3. Основи маркетингової діяльності
Сутність, принципи та функції маркетингу, його види. Принципи
маркетингу та менеджменту, механізми соціального регулювання ринкової
економіки.
Види маркетингової діяльності. Реклама та її роль в умовах ринкової
економіки.
Тема 4. Макроекономіка. Відтворення суспільного продукту
Суть і види відтворення валового національного продукту та його
структура. Фактори зростання валового національного продукту.
Національний дохід, його розподіл, перерозподіл, обмін та споживання.
Відтворення робочої сили. Трудові ресурси. Безробіття. Трудові ресурси та
становлення ринку праці. Зайнятість, новий підхід і форми регулювання.
Економічне зростання, його фактори і типи.
Тема 5. Неспроможність (банкрутство) будівельної організації
Поняття та ознаки банкрутства будівельної організації. Поняття активу й
пасиву організації.
Ліквідація будівельної організації.
Тема 6. Податкова система та податкова політика держави
Податкова система та податкова політика держави, її регулюючі
функції. Класифікація податків. Механізм оподаткування.
Законодавча база податкової системи України.
Тема 7. Фінанси: структура і механізм функціонування
Сутність фінансів. Фінансова система і організація фінансового ринку.
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Типова навчальна програма
з предмета «Основи правових знань»

№
з/п

Тема

1.
2.
3.

Основи адміністративного права
Основи кримінального права
Основи сімейного права
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
4
3
3
10

Тема 1. Основи адміністративного права
Визначення та загальні положення адміністративного права. Відносини,
які регулюються адміністративним правом. Загальна характеристика Кодексу
про
адміністративні
правопорушення.
Поняття
адміністративного
правопорушення і адміністративної відповідальності. Види адміністративних
стягнень і особливості їх застосування за дрібне хуліганство, спекуляцію,
пияцтво. Органи, які мають право притягати до адміністративної
відповідальності.
Адміністративна
відповідальність
неповнолітніх.
Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.
Тема 2. Основи кримінального права
Кримінальний
кодекс
України.
Підстави
до
кримінальної
відповідальності. Обставини, які виключають кримінальну відповідальність.
Поняття і ознаки злочину, види співучасті у вчиненні злочину. Мета
кримінального покарання. Призначення кримінальних покарань і звільнення
від них. Поняття непідсудності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
Тема 3. Основи сімейного права
Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і
сім'ї. Порядок і умови укладання шлюбу. Особисті та майнові права і
обов'язки подружжя. Припинення шлюбу. Шлюбний контракт.
Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права і
обов'язки батьків і дітей.
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Типова навчальна програма
з предмета «Технологія монтажу систем утеплення»

№
з/п

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

Тема
Механічне
кріплення
плит
утеплювача дюбелями
Технологія
зміцнення
кутів
армувальними елементами
Технологія влаштування армованого
гідрозахисного шару
Технологія утеплення швів віконних
і дверних балконних блоків
Технологія зміцнення гідрозахисного
шару армувальними елементами
Технологія
влаштування
деформаційних швів
Опорядження фасадів будинків із
використанням
тонкошарових
штукатурок і фарб
Методи і засоби контролю основних
параметрів теплоізоляції
Експлуатація системи теплоізоляції.
Дефекти теплоізоляції, способи їх
усунення
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
4

1

4
4
4
2
2
12

2

4
4
40

3

Тема 1. Механічне кріплення плит утеплювача дюбелями
Мета закріплення на поверхні зовнішніх стінових конструкцій плит
утеплювача дюбелями.
Схеми розміщення дюбелів з урахуванням геометричних розмірів
будинку в плані і за висотою, розрахункового значення тиску вітру в даному
районі, характеристик зовнішніх стінових конструкцій, граничних відхилень
зовнішніх стін від вертикалі.
Схеми розміщення дюбелів у крайовій і звичайній зонах будинку з
урахуванням матеріалу й розміру плит утеплювача.
Визначення необхідної кількості дюбелів на м2 у крайовій зоні, в
звичайній зоні. Визначення величини крайової зони. Основні вимоги до
дюбелів для кріплення утеплювача.

71

Технологічна послідовність кріплення плит утеплювача до зовнішніх
стінових конструкцій дюбелями. Застосування будівельних лазерів для
розмічання. Правила безпечного виконання робіт.
Практична робота №1. Визначення необхідної кількості дюбелів для
кріплення плит утеплювача до зовнішніх стінових конструкцій за заданими
геометричними параметрами.
Тема 2. Технологія зміцнення кутів армувальними елементами
Технологічна послідовність зміцнення кутів будівлі, віконних і дверних
прорізів, деформаційних швів перфорованими металевими кутниками.
Використання кутників із скапом на верхні віконних укосів.
Правила безпечного виконання робіт.
Тема 3. Технологія влаштування армованого гідрозахисного шару
Організація робіт при улаштуванні армованого гідрозахисного шару.
Вимоги до гідрозахисних розчинових сумішей для влаштування
армованого гідрозахисного шару по мінераловатних та пінополістирольних
плитах утеплювача.
Особливості вкладання армувальної склосітки у верхній частині
будинку, у нижній частині будинку, на торцях віконних і дверних прорізів, по
вертикальних торцях першого поверху будинку.
Величини допустимих відхилень поверхні від горизонталі та вертикалі.
Правила безпечного виконання робіт.
Тема 4. Технологія утеплення швів віконних і дверних балконних
блоків
Види герметизованих матеріалів для утеплення швів сучасних
теплозаощаджуючих віконних і дверних балконних блоків.
Технологічна послідовність виконання робіт з утеплення швів віконних і
дверних балконних блоків.
Схема монтажного шва з використанням пружної прокладки або
акрилового герметика для створення паробар’єру.
Правила безпечного виконання робіт.
Тема 5. Технологія зміцнення гідрозахисного шару армувальними
елементами
Технологія додаткового зміцнення гідрозахисного шару кутів віконних і
дверних прорізів армувальними елементами зі склосітки. Зміцнення стін
першого поверху додатковим захисним шаром сітки на висоту не менше 2м
для запобігання випадковому механічному пошкодженню теплоізоляційних
плит.
Правила безпечного виконання робіт.
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Тема 6. Технологія улаштування деформаційних швів
Призначення деформаційних швів, рекомендовані величини їхніх
розмірів. Порядок заповнення деформаційних швів з застосуванням
поліетиленових джутів круглого перетину.
Правила безпечного виконання робіт.
Тема 7. Опорядження фасадів будинків із використанням
тонкошарових штукатурок і фарб
Призначення та функції опоряджувального шару.
Вимоги до основи для опорядження фасаду будинку тонкошаровими
штукатурками. Нанесення адгезійного шару ґрунтувальної фарби під
декоративний опоряджувальний шар.
Технологічна
послідовність
приготування
полімерцементних
штукатурних сумішей. Вимоги до інструментів та механізмів при
приготуванні полімерцементних штукатурних сумішей.
Підготовка полімерних пастоподібних сумішей для опорядження фасаду
будинку (перемішування, кольорування).
Інструменти для нанесення і формування фактур тонкошарових
декоративних штукатурок.
Технологічна послідовність нанесення та формування різних видів
фактур тонкошарових декоративних штукатурок із застосуванням відповідних
інструментів.
Методи контролю якості декоративного опорядження фасадів
штукатурними сумішами.
Дефекти влаштованого опоряджувального штукатурного шару.
Причини виникнення і способи їх усунення.
Організація робіт під час опорядження фасадів декоративними
тонкошаровими штукатурками.
Правила безпечного виконання робіт.
Практична робота №1. Визначення необхідної кількості штукатурної
суміші для опорядження фасаду заданих розмірів.
Практична робота №2. Складання простої технологічної карти
виконання робіт з утеплення фасаду із улаштуванням опоряджувального
шару.
Тема 8.
Методи і засоби контролю основних параметрів
теплоізоляції
Вимоги до систем скріпленої теплоізоляції.
Методи контролю робіт з утеплення фасадів: параметри, які
контролюються, способи контролю (візуальний, вимірювальний), засоби
контролю.
Правила безпечного виконання робіт.
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Тема 9. Експлуатація системи теплоізоляції. Дефекти теплоізоляції,
способи їх усунення
Умови та вимоги щодо забезпечення правильної й раціональної
експлуатації об’єктів із зовнішньою скріпленою теплоізоляцією.
Етапи обстеження технічного стану системи теплоізоляції.
Основні види дефектів, які можуть виникнути в процесі експлуатації
системи теплоізоляції, орієнтовні причини їх виникнення та способи
усунення.
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Типова навчальна програма
з предмета «Обладнання та механізми»

№
з/п

1.

2.
3.

Тема
Механізовані
інструменти
для
виконання робіт із утеплення
фасадів
Правила безпечної експлуатації
ручного,
електричного
та
пневматичного інструменту
Вантажопідіймальні механізми й
індивідуальні страхові засоби
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
6

2
2
10

Тема 1. Механізовані інструменти для виконання робіт із утеплення
фасадів
Призначення, будова та принцип роботи електроміксера, перфоратора,
компресора. Принцип роботи ручного та електрофарбопульта. Технічні
характеристики та правила безпечної експлуатації.
Експлуатація пересувної самопідіймальної будівельної вишки. Технічні
характеристики та правила безпечної експлуатації.
Технічні характеристики, принцип роботи, монтаж і демонтаж
електрифікованих колисок (системи кріплення).
Тема 2. Правила безпечної експлуатації ручного, електричного та
пневматичного інструменту
Загальні вимоги охорони праці на території будівельного майданчика.
Вимоги до осіб, що працюють з електричним та пневматичним інструментом
та обладнанням.
Допуск до роботи з електроінструментами. Особливості ураження
електричним струмом. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії
електричного струму.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.
Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними
електроінструментами.
Вимоги охорони праці при виконанні монтажу та демонтажу
електрифікованих колисок, самопідіймальних вишок, електролебідок.
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Тема 3. Вантажопідіймальні механізми й індивідуальні страхувальні
засоби
Призначення і принцип роботи вантажозахоплювальних пристроїв
(стропи, захвати, траверси).
Електричні талі.
Канати та ланцюги: матеріал, конструктивні особливості, правила
експлуатації та обслуговування.
Правила експлуатації вантажопідіймальних механізмів.
Сигнали і правила їх використання під час взаємодії з машиністом
вантажопідіймальних механізмів.
Запобіжні лямкові і безлямкові пояси. Вибір індивідуальних
страхувальних засобів залежно від умов виконання робіт.
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Типова навчальна програма
з предмета «Будівлі, споруди та системи теплоізоляції»

№
з/п

1.
2.
3.
4.

Тема
Основні
конструктивні
типи
об’єктів, де здійснюються роботи з
монтажу систем утеплення
Особливості
різних
систем
теплоізоляції
Нормативна база будівництва
Вимоги
до
будинків
щодо
теплозахисту
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
4
3
1
10

Тема 1. Основні конструктивні типи об’єктів, де здійснюються
роботи з монтажу систем утеплення
Каркасно-монолітні будівлі з самонесівними стінами з цегли, з блоків із
ніздрюватого бетону.
Великопанельні будівлі з стінами з керамзитобетону.
Великоблочні будівлі з стінами з шлакоблоків.
Цегляні будівлі з глиняної повнотілої цегли, пустотної цегли,
керамоблоків, силікатної цегли.
Тема 2. Особливості різних систем теплоізоляції
Аналіз стану огороджувальних конструкцій фонду, що перебуває в
експлуатації.
Аналіз ефективності найбільш поширених
систем теплоізоляції:
«колодязна»
кладка; застосування додаткового шару пінобетону;
вентильовані фасади; стіни, сконструйовані за принципом «сандвіч»;
скріплена теплоізоляція.
Фізико-механічні характеристики систем. Розподіл теплових потоків.
Тема 3. Нормативна база будівництва
Нормативні документи, що регламентують реалізацію єдиної технічної
політики в будівельних організаціях, проектних і освітніх установах. Державні
будівельні норми України (ДБН) та «Строительные нормы и правила»
(СНиП). Загальні відомості про галузеві стандарти України (ГСТУ), технічні
умови України (ТУУ), стандарти підприємств, технічні дані підприємстввиробників будівельних матеріалів.
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Тема 4. Вимоги до будинків щодо теплозахисту
Вимоги до будинків з погляду теплозахисту відповідно до ДБН 2.6-31–
2006 «Теплова ізоляція будівель».
Перевага методу скріпленої теплоізоляції над іншими методами
утеплення огороджуючих конструкцій будівель.
Показники ефективності й надійності системи теплоізоляції
огороджувальних конструкцій будівель, методи їх оцінювання.
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Типова навчальна програма
з предмета «Матеріалознавство»

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Тема
Застосування сталі в будівництві.
Сортамент прокатного металу та
металовиробів
Полімерні матеріали та вироби на їх
основі
Теплоізоляційні матеріали
Декоративні покриття
Контроль
якості
клейових,
штукатурних і захисно-декоративних
розчинів і розчинових сумішей на
основі сухих будівельних сумішей
Аналіз споживчих характеристик
матеріалів
для
влаштування
теплоізоляції
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
4

1

4
6

1

2

1

2
20

3

Тема 1. Застосування сталі в будівництві. Сортамент прокатного
металу та металовиробів
Властивості та маркування сталей, що застосовуються в будівництві.
Класифікація сталей залежно від хімічного складу: вуглецеві та леговані сталі.
Властивості, галузь застосування.
Металевий прокат. Види профілів. Сортамент прокатного металу і
металовиробів.
Тема 2. Полімерні матеріали та вироби на їх основі
Загальні відомості про полімерні матеріали: види, вихідні матеріали для
їх отримання.
Класифікація і властивості будівельних полімерних матеріалів (середня
щільність, міцність, водопоглинання, теплопровідність, паропроникність,
хімічна стійкість, теплостійкість).
Переваги та недоліки синтетичних матеріалів у порівнянні з
матеріалами на основі натуральної сировини. Способи отримання полімерів.
Технологія виготовлення полімерних матеріалів та виробів на їх основі:
підготовка сировинних компонентів, їх дозування, змішування, формування й
стабілізація.
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Галузі застосування полімерних матеріалів та виробів. Застосування
полімерних матеріалів для влаштування утеплення фасадів.
Лабораторно-практична робота №1. Дослідження властивостей
полімерів.
Тема 3. Теплоізоляційні матеріали
Класифікація теплоізоляційних матеріалів за структурою, формою,
способом виготовлення, видом основної сировини, теплопровідністю,
водопоглиненням, стискуваністю, паропроникністю тощо.
Вимоги до теплоізоляційних матеріалів відповідно до нормативних
документів. Технічні вимоги до пінополістирольних та мінераловатних плит
утеплювача. Відповідність матеріалів вимогам санітарних норм, пожежним
вимогам тощо. Маркування, упакування, комплектність, правила приймання.
Методи випробувань.
Лабораторно-практична робота №2. Дослідження властивості
водопоглинання пінополістирольних і мінераловатних матеріалів.
Тема 4. Декоративні покриття
Види покриттів для опорядження утепленого фасаду: декоративні
тонкошарові штукатурки.
Полімерцементні та полімерні (синтетичні) штукатурки. Різновидності
декоративних штукатурок за видом фактури, за розміром зерна.
Складники полімерцементних декоративних фасадних штукатурок.
Вимоги до полімерцементних декоративних фасадних штукатурок. Основні
технічні характеристики полімерцементних декоративних штукатурок.
Основні властивості акрилових штукатурок.
Покриття на водній основі. Покриття на неводній основі. Наповнювачі
синтетичних штукатурок.
Основні технічні характеристики полімерних штукатурок: стійкість до
атмосферних
впливів,
стійкість
до
забруднення,
гідрофобність,
паропроникність тощо.
Тема 5. Контроль якості клейових, штукатурних і захиснодекоративних розчинів і розчинових сумішей на основі сухих будівельних
сумішей
Основні положення про методи контролю якості матеріалів: показники
якості, контроль якості, об’єкти контролю. Вимоги до якості клейових,
штукатурних і захисно-декоративних розчинів і розчинових сумішей
відповідно до чинних нормативних документів з урахуванням маркування,
упакування, комплектності поставки і правил приймання.
Методи випробувань сухих сумішей.
Лабораторно-практична робота №3. Визначення відкритого часу
використання клейової суміші для приклеювання пінополістирольних плит
утеплювача.
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Тема 6. Аналіз споживчих характеристик матеріалів для
влаштування теплоізоляції
Порівняння споживчих характеристик різних видів матеріалів для
влаштування теплоізоляції та методи оцінки їх якості.
Дослідження факторів, які впливають на споживчі властивості
теплоізоляційних матеріалів.
Переваги і недоліки теплоізоляційних матеріалів, їх роль та місце серед
інших видів будівельних виробів.
Технологічні характеристики матеріалів для влаштування теплоізоляції.
Вплив нових технологій виробництва на споживчі властивості
матеріалів для влаштування теплоізоляції.
Вплив
сировинних
матеріалів
на
екологічність
готових
теплоізоляційних виробів.
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Типова навчальна програма
з предмета «Електротехніка в будівництві»

№
з/п
1
2
3
4

Тема
Електричні машини змінного струму
Електрообладнання будівельного
майданчика
Електричне освітлення на будівельних
майданчиках
Електробезпека на будівельному майданчику

Всього

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
2
3
3

10

Тема 1. Електричні машини змінного струму
Схеми вмикання електричних машин змінного струму.
Пуск та регулювання частоти обертання асинхронних двигунів. Пуск
асинхронних двигунів. Використання при пусках автотрансформаторів та
реакторів. Пуск у хід, реверсування та регулювання швидкості обертання
електричних машин змінного струму.
Тема 2. Електрообладнання будівельного майданчика
Найпростіші навантажувальні діаграми машин і механізмів, що
застосовуються у будівництві. Загальні умови вибору двигунів за потужністю.
Метод еквівалентних величин для вибору потужності двигуна при різних
режимах роботи.
Типи електродвигунів, що застосовуються у будівництві; їх конструкції
і технологічні особливості. Способи регулювання частоти обертання
електродвигунів. Способи електричного гальмування двигунів і використання
їх у будівництві електроприводів.
Техніка безпеки під час роботи з електродвигунами.
Тема 3. Електричне освітлення на будівельних майданчиках
Призначення освітлювальних установок.
Лампи розжарення: типи, класифікація, характеристика, галузь
застосування.
Люмінесцентні лампи низького тиску.
Газорозрядні лампи високого тиску типу ДРЛ і ДРІ: характеристики,
галузь застосування, схеми вмикання.
Світильники: призначення, характеристики. Марки світильників.
Світильники з газорозрядними лампами для освітлення відкритих
просторів: марки і характеристики.
82

Освітлення відкритих просторів прожекторами. Марки і характеристики
прожекторів. Вимоги до електроосвітлення відкритих просторів.
Тема 4. Електробезпека на будівельному майданчику
Загальні питання електробезпеки. Технічні засоби і способи, які
забезпечують електробезпеку: захисне заземлення і занулення, електричне
(гальванічне) розділення мереж, використання безпечної (малої) напруги,
ізоляція струмопровідних частин обладнання (робоча, додаткова, посилена,
подвійна), загороджувальні пристрої, сигналізація, блокування та інші
способи захисту; їх характеристика, галузі застосування.
Класифікація умов робіт за ступенем електробезпеки (умови без
підвищеної небезпеки ураження електричним струмом, умови з підвищеною
небезпекою і особливо небезпечні умови); визначення і характеристика.
Класифікація електроустановок за напругою стосовно заходів безпеки.
Поняття про технічні та організаційні заходи, які забезпечують безпечне
ведення робіт в електроустановках. Захисні засоби: призначення, види, галузь
застосування.
Перевірка і випробування захисних засобів. Попереджувальні плакати.
Особливості застосування заходів електробезпеки в будівництві, діючі
норми і правила.
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Типова навчальна програма
з предмета «Будівельне креслення»
№
з/п

1.

2.

Кількість годин
Тема

з них на практичні
роботи
Розділ 1. Основи технічного креслення
Основні відомості про складальні
4
2
креслення і кінематичні схеми
Всього
4
2
Розділ П. Будівельне креслення
Читання і виконання креслень та схем
за професією складністю четвертого
6
2
розряду
Всього
6
2
Разом годин:
10
4
Всього

Розділ І. Основи технічного креслення
Тема 1. Основні відомості про складальні креслення та кінематичні
схеми
Загальні відомості про складальні креслення. Назви та види
складальних креслень. Зміст складальних креслень. Нанесення розмірів. Номери
позицій. Специфікація, її форма, правила заповнення, зв'язок з номерами
позицій. Основний напис, що застосовується в специфікаціях.
Розрізи на складальних кресленнях, правила виконання штрихування
суміжних деталей у розрізах.
Послідовність читання складальних креслень. Деталювання складальних
креслень.
Основні відомості про схеми. Кінематичні схеми. Поняття про схематичне
зображення деталей та вузлів. Умовні графічні позначення для кінематичних
схем. Правила читання кінематичних схем.
Практична робота №1. Читання креслення загального вигляду виробу
(будівельного механізму).
Практична робота №2. Читання кінематичної схеми передаточного
механізму в будівельному механізмі.
Розділ ІІ. Будівельне креслення
Тема 2. Читання і виконання креслень та схем за професією
складністю четвертого розряду
Ознайомлення з кресленнями схем типових конструктивнотехнологічних рішень систем утеплення будинків.
Умовні зображення і позначення, що застосовуються в кресленнях схем
типових конструктивно-технологічних рішень систем утеплення будинків.
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Схеми розміщення плит утеплювача поясів розсішок в будинку до
25 поверхів включно, розміщення дюбелів у крайовій зоні.
Схема утеплення стін, що утворюють внутрішній кут, зовнішній кут.
Схема утеплення дверних прорізів.
Схема розміщення анкерів в кутах, температурних швах та біля прорізів,
підсилення захисного шару в місцях кутів прорізів.
Схема ділянки утеплення стіни з підсиленням закріплення за допомогою
дюбелів.
Схема улаштування деформаційних швів в системі теплоізоляції.
Практична робота №3. Виконання схеми розміщення дюбелів за
заданими розмірами плити утеплювача.
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Типова навчальна програма
з предмета «Охорона праці»

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Основи безпеки праці
Загальні
прийоми
створення
безпечних умов праці на будівництві
Основи пожежної безпеки
Основи електробезпеки
Надання
першої
допомоги
потерпілим при нещасних випадках
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
4
2
3
2
4
15

Тема 1. Основи безпеки праці
Вимоги безпеки праці в кабінетах, лабораторіях і майстернях
навчального закладу з підготовки та підвищення кваліфікації монтажника
систем утеплення будівель.
Основні принципи складання плану ліквідації аварій. Питання, які
повинні бути передбачені планом ліквідації аварії. Поводження у
надзвичайних ситуаціях. План евакуації з приміщень на випадок аварії.
Тема 2. Загальні прийоми створення безпечних умов праці на
будівництві
Прийоми правильної організації будівельного майданчика. Підготовчі
роботи до початку будівельних робіт: огородження, відведення поверхневих
вод, улаштування під’їзних колій і внутрішньо майданчикових
розвантажувальних доріг.
Наочна інформація. Знаки безпеки і написи на будівельному
майданчику.
Небезпечні зони на будівельному майданчику: постійні і тимчасові.
Небезпечні виробничі чинники, що діють на будівельному майданчику.
Вимоги
до
захисних
огорож.
Безпечна
організація
вантажнорозвантажувальних робіт. Безпечна організація праці під час складування
будівельних матеріалів і виробів.
Тема 3. Основи пожежної безпеки
Протипожежна автоматика та пожежна сигналізація. Види
протипожежних
інструктажів:
вступний,
первинний,
повторний,
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позаплановий. Види процесу горіння: вибух, спалах, займання, тління,
самозаймання, власне горіння. Група горючості, способи припинення горіння.
Тема 4. Основи електробезпеки
Захист від статичної електрики. Заходи щодо захисту від статичної
електрики.
Основні причини електротравматизму від електричних факторів на
виробництві. Фактори неелектричного характеру. Основні причини
електротравматизму від неелектричних факторів.
Робота з переносними електросвітильниками. Допуск до роботи з
електроінструментами.
Тема 5. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках
Ознаки отруєння й перша допомога потерпілому. Способи надання
допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу при виконанні
штучного дихання. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання
масажу серця та штучного дихання. Підготовка потерпілого до
транспортування.
Основні правила транспортування потерпілого. Вимоги до транспортних
засобів, які застосовуються для перевезення потерпілих.
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Типова навчальна програма
з виробничого навчання
Професія - 7129 Монтажник систем
утеплення будівель
Кваліфікація - 4 розряд
Кількість годин
Тема
№
з/п
Виробниче навчання
Механічне кріплення плит утеплювача
1.
дюбелями
Зміцнення кутів будівлі та укосів віконних
2. і
дверних
прорізів
перфорованим
металевим кутовим профілем
Армування кутів віконних і дверних
3.
прорізів склосіткою
Утеплення швів віконних і дверних
4.
балконних блоків
Зміцнення захисного шару утеплювача.
5. Нанесення основного гідроізоляційного
шару
Нанесення вирівнювального шару (другого
6.
гідроізоляційного) клейової суміші.
7. Улаштування деформаційних швів
Підготовка поверхні під улаштування
8.
опоряджувального шару
Підготовка й улаштування тонкошарових
9.
полімерцементних штукатурок
Улаштування тонкошарових акрилових
10.
штукатурок
11. Верхолазне устаткування
Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та
1.
пожежної безпеки на виробництві
Самостійне виконання робіт із монтажу
систем
утеплення
огороджувальних
2.
конструкцій будівель складністю 4-го
розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього

Всього

у майстерні

на
виробництві

180

66

114

18

6

12

18

6

12

18

6

12

18

6

12

18

6

12

18

6

12

6

6

12

12

36

12

12
6
203
6

24
12

6

197

383
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ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тема 1. Механічне кріплення плит утеплювача дюбелями
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці.
Вправи:
Розмітка отворів під перший ряд дюбелів за схемою.
Буріння отворів під дюбелі залежно від матеріалу зовнішньої стінової
конструкції (бетон – ударно-обертальний спосіб; цегла – ударно-обертальний
спосіб; пустотні блоки – обертальний спосіб). Очищення пилососом отворів
від пилу, що утворюється при бурінні.
Установлення дюбелів у отвори.
Вгвинчування кріпильного стержня.
Забивання розпірного елемента (штифта) до упору.
Організація безпечного ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
Тема 2. Зміцнення кутів будівлі та укосів віконних і дверних
прорізів перфорованим металевим кутовим профілем
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці.
Вправи:
Приготування клейової розчинної суміші (залежно від матеріалу плит
утеплювача).
Укріплення кутових профілів з алюмінію з перфорованими полицями на
кутах будівлі по торцях утеплювача по свіжонанесеному гідрозахисному шару.
Укріплення кутових профілів з алюмінію з перфорованими полицями на
укосах віконних і дверних прорізів по свіжонанесеному гідрозахисному шару.
Застосування кутових профілів із пластмас, у полицях яких закріплені
смужки склосітки у заводських умовах.
Організація безпечного ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
Тема 3. Армування кутів віконних і дверних прорізів склосіткою
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці.
Вправи:
Зміцнення зовнішніх кутів віконних і дверних прорізів армувальними
елементами склосітки.
Визначення діагоналі кутів віконних і дверних прорізів.
Вирізання елементів склосітки за заданими розмірами.
Приготування клейової розчинної суміші залежно від матеріалу плит
утеплювача.
Нанесення гідрозахисної розчинної суміші на поверхню плит
утеплювача.
Втоплення елементів склосітки за допомогою сталевої терки.
Організація безпечного ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
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Тема 4. Утеплення швів віконних і дверних балконних блоків
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці.
Вправи:
Визначення базових горизонтальних і вертикальних ліній вмонтованого
блоку.
Підготовка прорізу (обробка укосів глибокопроникною ґрунтовкою).
Видалення надлишків монтажної піни зі швів вмонтованого блоку
(вирівнювання з площиною рами).
Нанесення шару акрилового герметика (створення паробар’єру).
Формування по шару утеплювача захисної плівки з акрилового герметика
за допомогою шпателя.
Організація безпечного ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
Тема 5. Зміцнення захисного шару утеплювача.
Нанесення
основного гідроізоляційного шару
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і охорони
праці.
Вправи:
Нарізання склосітки з рулонів за заданими розмірами ділянок.
Приготування клейових розчинних сумішей для пінополістирольних/
мінераловатних плит.
Нанесення розчинної суміші сталевою теркою (півтерком).
Укладання склосітки на вирівняний розчин і втоплення її в шар розчину
за допомогою металевої терки (півтерка).
Дублювання на стінах першого поверху захисного додаткового шару
склосітки.
Організація безпечного ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
Тема
6.
Нанесення
вирівнювального
шару
(другого
гідроізоляційного) клейової суміші
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і охорони
праці.
Вправи:
Приготування клейових розчинних сумішей для пінополістирольних/
мінераловатних плит).
Нанесення і розрівнювання розчинової суміші сталевою теркою
(півтерком).
Формування кутів.
Організація безпечного ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
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Тема 7. Улаштування деформаційних швів
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і охорони
праці.
Вправи:
Зміцнення кутів деформаційного шва металевими кутиками і шаром
склосітки.
Ґрунтування.
Монтаж пружної ущільнювальної прокладки з спіненого поліетилену.
Нанесення шару еластичного герметика.
Організація безпечного ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
Тема 8. Підготовка поверхні під улаштування опоряджувального
шару
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і охорони
праці.
Вправи:
Усунення малих нерівностей на гідрозахисному шарі.
Шліфування нерівностей теркою з наждачним папером.
Вирівнювання поглиблень клейовою гідрозахисною сумішшю.
Ґрунтування гідрозахисного шару ґрунтувальною фарбою.
Організація безпечного ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
Тема 9. Приготування і нанесення тонкошарових полімерцементних
штукатурок
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і охорони
праці.
Вправи:
Приготування
полімерцементних
штукатурок
за
допомогою
низькообертового дриля з мішалкою.
Рівномірне нанесення тонкошарової штукатурки металевою теркою
(півтерком).
Знімання розчинної суміші до появи розривів металевою теркою
(півтерком).
Формування фактури покриття за допомогою пластикової терки.
Організація безпечного ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
Тема 10. Улаштування опоряджувального шару з акрилових
штукатурок
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці.
Вправи:
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Приготування акрилових штукатурок: оживлення (перемішування за
допомогою дриля з мішалкою).
Рівномірне нанесення тонкошарової штукатурки металевою теркою
(півтерком).
Знімання розчинної суміші до появи розривів металевою теркою
(півтерком).
Формування фактури покриття за допомогою пластикової терки.
Організація безпечного ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
Тема 11. Верхолазне устаткування
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці.
Вправи:
Застосування страхових тросів, канатів, запобіжних лямкових і
безлямкових монтажних поясів, монтажних однорольних блоків.
Роботи з ручними та механічними лебідками, талями.
В’язання вузлів для з’єднання тросів і канатів.
Безпечне ведення робіт.
Контроль якості. Прибирання робочих місць.
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
виробництві
Інструктаж із безпеки праці та пожежної безпеки. Система управління
охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві.
Використання засобів техніки безпеки та індивідуального захисту.
Ознайомлення з правилами поведінки на території будівництва.
Транспортні засоби на території будівництва, правила їх руху. Дозвіл на
виконання робіт. Правила складування будівельних матеріалів, збірних
конструкцій. Значення огороджуючих, запобіжних засобів і пристроїв,
попереджувальних написів на будівництві.
Інструктажі з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та
робочому місці.
Тема 2. Самостійне виконання робіт із монтажу систем утеплення
будівель складністю 4-го розряду
Самостійне виконання робіт з монтажу систем утеплення будівель
складністю 4-го розряду відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики
та технології виробництва, вимог будівельних норм і правил на роботи з
монтажу систем утеплення із застосуванням ефективних технологій, сучасних
механізмів, нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних
методів праці.
Примітка. Детальна програма виробничої практики з урахуванням
вимог замовників кадрів, а також з урахуванням спеціалізації учнів,
необхідності засвоєння ними сучасних методів праці розробляється
безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю
підприємств-замовників, організацій, установ і затверджується в
установленому порядку.

.
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Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Монтаж системи утеплення будівлі з механічним кріпленням,
улаштуванням деформаційних швів та нанесенням декоративного шару
тонкошаровими полімерцементними/акриловими штукатурками.
Монтаж системи утеплення із зміцненням кутів будівлі й укосів
віконних і дверних прорізів перфорованим металевим кутовим профілем та
влаштуванням
декоративного
шару
тонкошаровими
полімерцементними/акриловими штукатурками.
Монтаж системи утеплення з армуванням кутів віконних і дверних
прорізів склосіткою та влаштуванням декоративного шару тонкошаровими
полімерцементними/акриловими штукатурками.
Монтаж системи утеплення із зміцненням захисного шару утеплювача
шляхом армування імпрегнованою склосіткою та влаштуванням
декоративного шару тонкошаровими полімерцементними/акриловими
штукатурками.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія - 7129 Монтажник
утеплення будівель
Кваліфікація - 4 розряд
Кваліфікація: 3 розряд
Бал
Знає
Уміє
и
1
2
3

систем

1

Учень (слухач) має незначні загальні знання про Учень (слухач) здатний виконувати найпростіші
характеристики і особливості різних системи роботи з додаткового укріплення плит утеплення за
теплоізоляції будівель, послідовність і умови допомогою дюбелів, влаштування армованого
виконання робіт із додаткового укріплення плит захисного штукатурного шару, нанесення
утеплення за допомогою дюбелів, технологію декоративних штукатурок, користуватись ручним
влаштування армованого захисного штукатурного та електрифікованим інструментом під прямим
шару, технологію нанесення декоративних керівництвом у структурованому середовищі.
штукатурок, про інструменти, пристосування.
Під час роботи частково дотримується правил
Навички навчання потребують структурованої безпечного ведення робіт.
підтримки.
Результат виконаної роботи не відповідає діючим
якісним і кількісним нормам. Без присвоєння
кваліфікації.

2

Учень (слухач) має незначні базові знання про Учень (слухач) здатен виконувати прості завдання з
характеристики і особливості різних систем додаткового укріплення плит утеплення за
теплоізоляції будівель, послідовність і умови допомогою дюбелів, влаштування армованого
виконання робіт із додаткового укріплення плит захисного штукатурного шару, нанесення
утеплення за допомогою дюбелів, технологію декоративних штукатурок, користуватись ручним
влаштування армованого захисного штукатурного та електрифікованим інструментом під прямим
шару, технологію нанесення декоративних керівництвом у структурованому середовищі.
штукатурок, про інструменти, пристосування.
Під час роботи частково дотримується правил
Навички навчання потребують структурованої безпечного ведення робіт.
підтримки.
Результати виконаної роботи не відповідають
діючим якісним і кількісним нормам. Без
присвоєння кваліфікації.

3

Учень (слухач) має базові загальні знання з Учень (слухач) здатний виконувати прості
основних прийомів виконання робіт, відтворює завдання з додаткового укріплення плит
на рівні розпізнання окремі елементи утеплення за допомогою дюбелів, влаштування
навчального
матеріалу,
пов’язаного
з армованого захисного штукатурного шару,
технологію
додаткового укріплення плит нанесення декоративних штукатурок, за
утеплення за допомогою дюбелів, влаштування допомогою різних пристроїв під прямим
армованого захисного штукатурного шару, керівництвом у структурованому середовищі.
нанесення декоративних штукатурок, правил Під час роботи частково дотримується
застосування
інструментів,
пристосувань, правил безпечного ведення робіт.
відтворює на рівні розпізнавання фрагменти Результат виконаної роботи не відповідає
навчального матеріалу. Знання потребують діючим нормам. Без присвоєння кваліфікації.
постійного коригування та підтримки.
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4

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і
широкі компетенції, які є в основному більш широкі компетенції з додаткового
конкретними і загальними за характером, на рівні укріплення плит утеплення за допомогою дюбелів,
запам’ятовування без розуміння відтворює окремі влаштування армованого захисного штукатурного
фрагменти навчального матеріалу: послідовність шару, нанесення декоративних штукатурок,
виконання робіт із додаткового кріплення плит здійснення монтажу засобів підмощування
утеплення за допомогою дюбелів; технологію користування
необхідним
ручним
і
влаштування армованого захисного штукатурного електрифікованим інструментом, які є в основному
шару; призначення та технологію нанесення конкретними і загальними за характером.
декоративних тонкошарових (полімерцементних, Застосовує навички під керівництвом у
акрилових) штукатурок і фарб; правила роботи на контрольованому середовищі. Несе часткову
засобах підмощування; основні правила організації відповідальність за своє навчання, частково може
верхолазних робіт; правила безпечного ведення пояснити зміст технологічного процесу та
робіт.
прийомів самоконтролю і методів контролю за
Відчуває значні труднощі при аналізі та якістю. Дотримується безпечного ведення робіт.
порівнянні. Недостатньо усвідомлено користується Кваліфікація
присвоюється, але потребує
технічною і конструкторсько-технологічною подальшого удосконалення через досвід роботи або
документацією.
навчання.

5

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і
більш широкі компетенції, які є в основному більш широкі компетенції з додаткового
конкретними і загальними за характером, на укріплення плит утеплення за допомогою
рівні запам’ятовування без розуміння відтворює дюбелів, влаштування армованого захисного
окремі фрагменти навчального матеріалу: штукатурного шару, нанесення декоративних
послідовність виконання робіт із додаткового штукатурок, здійснення монтажу засобів
кріплення плит утеплення за допомогою підмощування,
користування
необхідним
дюбелів; технологію влаштування армованого ручним і електрифікованим інструментом, які є
захисного штукатурного шару; призначення та в основному конкретними і загальними за
технологію
нанесення
декоративних характером.
Застосовує
навички
під
тонкошарових (полімерцементних, акрилових) керівництвом у контрольованому середовищі.
штукатурок і фарб; правила роботи на засобах Несе часткову відповідальність за своє
підмощування; основні правила організації навчання,
частково може пояснити зміст
верхолазних робіт; правила безпечного технологічного
процесу
та
прийомів
використання страхувальних тросів, канатів, самоконтролю і методів контролю за якістю.
запобіжних лямкових і безлямкових монтажних Дотримується безпечного ведення робіт.
поясів; правила безпечного ведення робіт.
Кваліфікація
присвоюється, але потребує
Несе часткову відповідальність за своє навчання подальшого удосконалення через досвід роботи
Може частково обґрунтувати і проаналізувати або навчання
свою відповідь. Недостатньо усвідомлено
користується технічною і конструкторськотехнологічною документацією.
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6

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і
більш широкі компетенції, які є в основному більш широкі компетенції з додаткового
конкретними і загальними за характером, без укріплення плит утеплення за допомогою
достатнього розуміння відтворює основний дюбелів, влаштування армованого захисного
навчальний матеріал: послідовність виконання штукатурного шару, нанесення декоративних
робіт із додаткового кріплення плит утеплення штукатурок, здійснення монтажу засобів
за допомогою дюбелів; технологію влаштування підмощування,
користування
необхідним
армованого захисного штукатурного шару; ручним і електрифікованим інструментом,
призначення
та
технологію
нанесення кріплення металевих профілів до цоколя будівлі,
декоративних тонкошарових (полімерцементних, які є в основному конкретними і загальними за
акрилових) штукатурок і фарб; правила роботи на характером.
Застосовує
навички
під
засобах підмощування; основні правила керівництвом у контрольованому середовищі.
організації
верхолазних
робіт;
правила Несе часткову відповідальність за своє
безпечного ведення робіт.
навчання, може пояснити зміст технологічного
Може частково аналізувати навчальний процесу та прийомів самоконтролю і методів
матеріал, робити порівняння і висновки. контролю за якістю. Дотримується безпечного
Користується окремими видами технічної і ведення робіт. Кваліфікація присвоюється, але
конструкторсько-технологічної документації.
потребує подальшого удосконалення через
досвід роботи або навчання.

7

Учень (слухач) має широкі загальні та Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні
базові теоретичні знання, самостійно з практичні вміння, може самостійно за
розумінням відтворює основні положення алгоритмом виконати переважну більшість
навчального
матеріалу:
послідовність прийомів і технологічних операцій: додаткове
виконання робіт із додаткового кріплення укріплення плит утеплення за допомогою
плит утеплення за допомогою дюбелів; дюбелів, влаштування армованого захисного
технологію влаштування армованого захисного штукатурного шару, нанесення декоративних
штукатурного шару; призначення та технологію штукатурок, здійснення монтажу засобів
нанесення
декоративних
тонкошарових підмощування,
користування
необхідним
(полімерцементних, акрилових) штукатурок і ручним і електрифікованим інструментом,
фарб; типові дефекти під час виконання робіт, кріплення металевих профілів до цоколя будівлі,
способи їх запобігання і усунення; правила застосування страхувальних тросів, канатів,
роботи на засобах підмощування; основні запобіжних лямкових і безлямкових монтажних
правила організації верхолазних робіт; правила поясів. Відповідає за своє власне навчання і має
безпечного використання страхувальних тросів, обмежений досвід практики у конкретному
канатів, запобіжних лямкових і безлямкових аспекті роботи чи навчання. Організовує робоче
монтажних поясів; правила безпечного ведення місце, планує і виконує виробниче завдання з
робіт; законодавство в будівельній галузі; незначним відхиленням від установлених норм
основи галузевої економіки.
часу. Достатньо усвідомлено користується
Використовує інформаційні технології для технічною і конструкторсько-технологічною
пошуку матеріалів, пов’язаних із утепленням документацією. Здатний виконувати завдання
будівель.
під керівництвом. Застосовує основні прийоми
Відповідь у цілому вірна, логічна і достатньо самоконтролю виробних дій та методи
обґрунтована.
Усвідомлено
користується контролю за якістю роботи.
довідковою
інформацією,
технічною
і У цілому результат роботи відповідає якісним і
конструкторсько-технологічною документацію. кількісним
показникам
даного
рівня
кваліфікації. Дотримується правил безпеки
праці.
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Учень (слухач) має широкі загальні та Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні
базові теоретичні знання, самостійно з практичні вміння, може самостійно за алгоритмом
розумінням відтворює основні положення виконати переважну більшість прийомів і
навчального
матеріалу:
послідовність технологічних операцій: додаткове укріплення
виконання робіт із додаткового кріплення плит утеплення за допомогою дюбелів,
плит утеплення за допомогою дюбелів; влаштування армованого захисного штукатурного
технологію влаштування армованого захисного шару, нанесення декоративних штукатурок,
штукатурного шару; призначення та технологію здійснення монтажу засобів підмощування,
необхідним
ручним
і
нанесення
декоративних
тонкошарових користування
інструментом,
кріплення
(полімерцементних, акрилових) штукатурок і фарб; електрифікованим
металевих
профілів
до
цоколя
будівлі,
застосування
типові дефекти під час виконання робіт, способи їх
запобігання і усунення; правила роботи на засобах страхувальних тросів, канатів, запобіжних
підмощування; основні правила організації лямкових і безлямкових монтажних поясів,
верхолазних
робіт;
правила
безпечного застосування сигналів під час взаємодії з
використання страхувальних тросів, канатів, машиністами вантажопідіймальних механізмів.
запобіжних лямкових і безлямкових монтажних Володіє більшістю прийомів контролю якості
поясів; правила безпечного ведення робіт; робіт. Стропує і ув’язує вантажі для підйому,
законодавство в будівельній галузі; основи пересування, встановлення і складування.
Відповідає за своє власне навчання і має
галузевої економіки.
Використовує інформаційні технології для пошуку обмежений досвід практики у конкретному аспекті
роботи чи навчання. Самостійно організовує
матеріалів, пов’язаних із утепленням будівель.
Відповідь у цілому вірна, логічна і достатньо робоче місце та планує і виконує виробниче
обґрунтована.
Усвідомлено
користується завдання в межах встановлених норм часу.
довідковою
інформацією,
технічною
і Достатньо усвідомлено користується технічною і
конструкторсько-технологічною документацією.
конструкторсько-технологічною документацію.
Здатний виконувати завдання під керівництвом.
Застосовує основні прийоми самоконтролю
виробних дій та методи контролю за якістю роботи.
Результат роботи відповідає якісним і кількісним
показникам
даного
рівня
кваліфікації.
Дотримується правил безпеки праці.
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Учень (слухач) має широкі загальні та базові Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні
теоретичні знання, володіє основним навчальним практичні вміння, здатний виконувати завдання:
матеріалом у достатній мірі, знає: послідовність додаткове укріплення плит утеплення за
виконання робіт із додаткового кріплення плит допомогою дюбелів, влаштування армованого
утеплення за допомогою дюбелів; технологію захисного штукатурного шару, нанесення
влаштування армованого захисного штукатурного декоративних штукатурок, здійснення монтажу
шару; призначення та технологію нанесення засобів підмощування, користування необхідним
декоративних тонкошарових (полімерцементних, ручним і електрифікованим інструментом,
акрилових) штукатурок і фарб; типові дефекти під кріплення металевих профілів до цоколя будівлі,
час виконання робіт, способи їх запобігання й застосування страхувальних тросів, канатів,
усунення;
правила
роботи
на
засобах запобіжних лямкових і безлямкових монтажних
підмощування; основні правила організації поясів, застосування сигналів під час взаємодії з
верхолазних
робіт;
правила
безпечного машиністами вантажопідіймальних механізмів.
використання страхувальних тросів, канатів, Володіє більшістю прийомів контролю якості
запобіжних лямкових і безлямкових монтажних робіт. Стропує і ув’язує вантажі для підйому,
поясів; правила безпечного ведення робіт; пересування, встановлення і складування.
законодавство в будівельній галузі; основи Відповідає за своє власне навчання і має
галузевої економіки.
обмежений досвід практики у конкретному аспекті
Використовує інформаційні технології для пошуку роботи чи навчання. Самостійно організовує
матеріалів, пов’язаних із утепленням будівель.
робоче місце, планує і виконує завдання в межах
Аналізує, порівнює інформацію, робить висновки. норм часу. Усвідомлено користується технічною і
Свідомо користується довідковою інформацією, конструкторсько-технологічною документацією.
технічною і конструкторсько-технологічною Може розробляти окремі її види. Здатний
виконувати завдання під керівництвом. Правильно
документацією.
застосовує основні прийоми самоконтролю
виробничих дій та методи контролю за якістю
роботи. Результат роботи відповідає якісним і
кількісним показникам. Дотримується норм витрат
матеріалів і правил безпеки праці.
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Учень (слухач) має значні конкретні Учень (слухач) має значні конкретні практичні
теоретичні знання, зокрема: послідовність навички з: додаткове укріплення плит утеплення за
виконання робіт із додаткового кріплення допомогою дюбелів, влаштування армованого
плит утеплення за допомогою дюбелів; захисного штукатурного шару, нанесення
технологію влаштування армованого захисного декоративних штукатурок, здійснення монтажу
штукатурного шару; призначення та технологію засобів підмощування, користування необхідним
нанесення
декоративних
тонкошарових ручним і електрифікованим інструментом,
(полімерцементних, акрилових) штукатурок і фарб; кріплення металевих профілів до цоколя будівлі,
типові дефекти під час виконання робіт, способи їх застосування страхувальних тросів, канатів,
запобігання й усунення; засоби контролю основних запобіжних лямкових і безлямкових монтажних
параметрів системи теплоізоляції, порядок поясів, застосування сигналів під час взаємодії з
проведення поопераційного контрою; правила машиністами вантажопідіймальних механізмів.
роботи на засобах підмощування; основні правила Володіє більшістю прийомів контролю якості
організації верхолазних робіт; правила безпечного робіт. Стропує й ув’язує вантажі для підйому,
використання страхувальних тросів, канатів, пересування, встановлення і складування.
запобіжних лямкових і безлямкових монтажних Здатний застосовувати отримані знання, навички та
поясів; правила безпечного ведення робіт; компетенції і вирішувати проблеми незалежно.
законодавство в будівельній галузі; основи Здатний до самокерування під час виконання
галузевої економіки.
практичних робіт. Має практичний досвід роботи у
Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз простих виробничих ситуаціях. Результат роботи в
і систематизацію. Правильно і свідомо застосовує цілому відповідає якісним і кількісним показникам.
всі види довідкової інформації, технічної і Раціонально організовує робоче місце та
конструкторсько-технологічної
документації. дотримується правил безпеки праці.
Проявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної
професії, нової техніки і сучасних технологій.
Учень (слухач) має значні систематизовані Учень (слухач) має значні конкретні практичні
конкретні теоретичні знання: послідовність навички, визначається здатністю застосовувати
виконання робіт із додаткового кріплення спеціальні вміння, навички та компетенції і
плит утеплення за допомогою дюбелів; вирішувати проблеми незалежно. Самостійно
технологію влаштування армованого захисного виконує роботи: додаткове укріплення плит
штукатурного шару; призначення та технологію утеплення за допомогою дюбелів, влаштування
нанесення
декоративних
тонкошарових армованого захисного штукатурного шару,
(полімерцементних, акрилових) штукатурок і фарб; нанесення декоративних штукатурок, здійснення
типові дефекти під час виконання робіт, способи їх монтажу засобів підмощування, користування
запобігання і усунення; засоби контролю основних необхідним
ручним
і
електрифікованим
параметрів системи теплоізоляції, порядок інструментом, кріплення металевих профілів до
проведення поопераційного контрою; правила цоколя будівлі, застосування страхувальних
роботи на засобах підмощування; основні правила тросів, канатів, запобіжних лямкових і безлямкових
організації верхолазних робіт; правила безпечного монтажних поясів, застосування сигналів під час
використання страхувальних тросів, канатів, взаємодії з машиністами вантажопідіймальних
запобіжних лямкових і безлямкових монтажних механізмів. Володіє більшістю прийомів контролю
поясів; правила безпечного ведення робіт; якості робіт. Стропує й ув’язує вантажі для
законодавство в будівельній галузі; основи підйому, пересування, встановлення і складування.
галузевої економіки.
Здатний до самокерування під час виконання
Уміє самостійно
знаходити і застосовувати виробничих завдань. Має практичний досвід
джерела інформації,
оцінювати отриману роботи у простих виробничих ситуаціях.
інформацію; аргументовано робить висновки; Результат роботи відповідає кваліфікаційному
вірно і свідомо застосовує всі види довідкової рівню. Забезпечує високий рівень організації праці
інформації,
технічної
і
конструкторсько- та дотримання правил безпеки праці.
технологічної документації. Виявляє пізнавальнотворчий інтерес до обраної професії, нової техніки і
технології.
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Учень (слухач) має значні систематизовані Учень (слухач) самостійно та правильно виконує
конкретні теоретичні знання: послідовність всі прийоми і технологічні операції відповідно до
виконання робіт із додаткового кріплення кваліфікаційних
вимог
та
технологічної
плит утеплення за допомогою дюбелів; документації, має значні конкретні практичні
технологію влаштування армованого захисного навички. Визначається здатністю застосовувати
штукатурного шару; призначення та технологію спеціальні вміння, навички, компетенції і
нанесення
декоративних
тонкошарових вирішувати проблеми незалежно. Здатний до
(полімерцементних, акрилових) штукатурок і фарб; аналізу, самокерування під час виконання
типові дефекти під час виконання робіт, способи їх виробничих завдань. Має практичний досвід у
запобігання і усунення; засоби контролю основних роботі у складних та виняткових виробничих
параметрів системи теплоізоляції, порядок ситуаціях.
Результат
роботи
відповідає
проведення поопераційного контрою; правила кваліфікаційному рівню або може бути кращим від
роботи на засобах підмощування; основні правила нього. Зразково дотримується правил безпеки
організації верхолазних робіт; правила безпечного праці та організації робочого місця.
використання страхувальних тросів, канатів,
запобіжних лямкових і безлямкових монтажних
поясів; правила безпечного ведення робіт;
законодавство в будівельній галузі; основи
галузевої економіки.
Відповідь повна, вірна, логічна, містить аналіз,
систематизацію,
узагальнення
навчального
матеріалу з використанням додаткової інформації.
Вміє самостійно знаходити, користуватися та
оцінювати інформацію. Виконує аргументовані
висновки. Вірно і свідомо використовує всі види
довідкової,
технічної
і
конструкторськотехнологічної документації в межах навчальної
програми. Проявляє пізнавально-творчий інтерес
до обраної професії, нової техніки і технології.
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Професія - 7129 Монтажник
утеплення будівель
Кваліфікація - 4 розряд
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

систем

Кількість на групу з 15 осіб
Для
Для
Найменування
Примітка
індивідуального
групового
користування користування
Обладнання
Фарбувальні
агрегати
1
безповітряного розпилення
Електрофарбопульт
1
Фарбопульт ручний
1
Пилосос промисловий
1
Шліфувальна
машина
1
(кутова)
Вологомір
1
Інструмент
Низькообертовий дриль для
3
приготування розчинових
сумішей
Пістолет для картриджів
1
Перфоратор
1
Шуруповерт
1
Кельма
15
Шпатель зубчастий
15
Шпатель кутовий наружний
15
Шпатель
кутовий
15
внутрішній
Шпатель металевий
15
Щітка макловиця
15
Рівень будівельний
8
Висок
8
Рівень універсальний
3
Зубило
15
Кирка двостороння
15
Електролобзик
1
Ніж для розрізування плит
утеплювача
Терка металева
15
Терка пластикова
15
Терка шліфувальна
8
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21. Півтерки металеві
22. Ножиці
23. Ножиці ручні для різання
металу
24. Рулетка сталева
25. Набір щупів
Додаткове оснащення
1. Пластмасові
посудини
місткістю від 15 до 25 дм3
2. Запобіжні монтажні пояси
15
3. Окуляри захисні
15
4. Шафа для інструментів
5. Стелаж для пристосувань
6. Рукавиці
15

8
5
5
5
2

1
1
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Міністерство освіти і науки України
Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 7129.00.00.00-2010

Професія: монтажник систем утеплення будівель
Код: 7129
Кваліфікація: 5 розряд

Видання офіційне
Київ
2010
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи, організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – Монтажник систем утеплення будівель
2. Код – 7129
3. Кваліфікація – 5 розряд
4. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: послідовність, методи та умови виконання робіт із
монтажу систем утеплення будівель; ергономічні показники матеріалів та
виробів, що використовуються під час виконання робіт з улаштування систем
теплоізоляції; технологію улаштування армованого захисного штукатурного
шару; технологію нанесення декоративних тонкошарових штукатурок
(силікатних, силіконових, мозаїчних) і фарб; правила дотримання
послідовності виконання робіт згідно з технологічними картами; правила
експлуатації інструменту й механізмів різних видів; правила роботи на
риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах, підвісних
колисках тощо; правила ведення обов‖язкової документації під час виконання
верхолазних робіт; правила використання сигналів, а також порядок їх
застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних
механізмів; організацію і порядок виконання рятувальних робіт на висоті;
прийоми надання долікарсьеої допомоги; правила дотримання пожежної та
електричної безпеки; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт
на висоті до 55 м.
Повинен уміти: виконувати роботи середньої складності під час
монтажу систем утеплення будівель.
5. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
- раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
- дотримуватися вимог технологічного процесу;
- не допускати браку у роботі;
- знати і виконувати вимоги нормативних актів з безпеки праці та
охорони навколишнього середовища;
- дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
- використовувати, в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (аварії, пожежі, повені тощо);
- знати основи інформаційних технологій.
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6. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі
професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - «Монтажник систем
утеплення будівель» 4 розряду:
- за умови підвищення кваліфікації - стаж роботи за професією
«Монтажник систем утеплення будівель» 4 розряду не менше 1 року.
7. Сфера професійного використання випускника
Виконання робіт із утеплення будівель і споруд житлового, соціального
та промислового призначення; утеплення нових будинків і тих, що
перебувають в експлуатації.
8. Специфічні вимоги
Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.
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Типовий навчальний план
Професія - 7129 Монтажник систем утеплення будівель
Кваліфікація - 5 розряд
Загальний фонд навчального часу - 892 години

№
з/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
4
5.

Навчальні предмети
Загальнопрофесійна підготовка
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і
підприємництва
Основи правових знань
Резерв часу
Професійно-теоретична
підготовка
Технологія
монтажу
систем
утеплення
Експлуатація системи утеплення
будівель
Організація верхолазних робіт
Матеріалознавство
Будівельне креслення
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна
кваліфікаційна
атестація
Загальний обсяг навчального часу
(без п.4):

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
43
12
18
12
9
9
7
135

23

36

2

18

3

18
36
18
9
700
108
592
6

4
4
10

8
886

35
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Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів)
для підготовки кваліфікованих робітників за професією
«Монтажник систем утеплення будівель»
1. Кабінети:
- Технології монтажу систем утеплення будівель*;
- Матеріалознавства;
- Будівельного креслення;
- Охорони праці *;
- Інформаційних технологій;
- Основ галузевої економіки і підприємництва;
- Основ правових знань.
2. Лабораторії:
- Будівельних матеріалів і виробів.
3. Майстерні:
- Монтажу систем утеплення будівель*.
*Примітка: Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників
кадрів.
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Типова навчальна програма
з предмета «Інформаційні технології»

№
з/п

1.
2.

Тема
Інформаційно-комунікаційні
технології
Система
автоматизованого
проектування в будівництві AUTOCAD
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
12

8

6

4

18

12

Тема 1. Комп’ютерні мережі. Глобальна комп’ютерна мережа
Internet
Пошук інформації в мережі Інтернет (пошукові каталоги, каталогирейтинги, пошукові машини, Інтернет-портали та метапошукові машини).
Освітні ресурси мережі Інтернет (електронні енциклопедії та словники,
електронні бібліотеки, електронні музеї, корисні Інтеренет-ресурси
навчального призначення). Правові засади використання інформаційних
ресурсів мережі Інтернет. Новітні освітні технології (дистанційне навчання,
віртуальні університети).
Види комунікацій в Інтернеті. Електронна пошта (адреса, безкоштовна
електронна скринька, правила підготовки листа, етикет в електронному
листуванні).
Інтернет-розсилки (види розсилань, підписка на розсилання,
оформлення підписки на веб-вузлі), групи новин (телеконференції, участь у
телеконференції).Форуми (підключення до форуму, правила участі у форумі),
спілкування в режимі реального часу (служба IRC та WWW-чати, Інтеренет –
пейджери, IP-телефонія).
Поняття про електронний бізнес та електронну комерцію. Форми
електронної комерції (електронні магазини , електронні аукціони, електронні
торгівельні майданчики).Електронний продаж товарів. Системи платежів в
Інтернеті (види платіжних систем, смарт-картки, цифрові готівкові гроші,
операції з готівковими грошима, переваги та недоліки цифрових грошей).
Правила безпеки при здійсненні платежів в Інтернеті. Реклама в Інтернеті.
Пошук роботи через Інтернет (інформаційно-комунікаційні технології в
працевлаштуванні, Інтернет-сайти для працевлаштування, створення і
розміщення резюме в Інтернеті). Телеробота.
Безпека під час роботи в мережі Інтернет (види загроз і засоби протидії
ним, антивірусний захист комп’ютера). Комп’ютерні злочини. Інтернетшахрайство. Соціальні наслідки інформатизації суспільства (ознаки
інформаційного суспільства, наслідками інформатизації суспільства,
подальший розвиток інформаційного суспільства).
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Лабораторно-практична робота №1. Пошук інформаційних ресурсів в
мережі Інтернет з професії.
Лабораторно-практична робота №2. Ознайомлення з освітніми
ресурсами мережі Інтернет).
Лабораторно-практична робота №3. Робота з електронною поштою.
Лабораторно-практична робота №4. Спілкування та бесіди в
реальному часі.
Лабораторно-практична робота №5. Ознайомлення з сайтами для
працевлаштування.
Тема 2. Система автоматизованого проектування в будівництві
AUTOCAD
Призначення інформаційної системи AUTOCAD, її структура,
організація роботи. Виклик системи AUTOCAD. Вікно. Центр управління,
його призначення й використання. Робочий стіл AUTOCAD, його
призначення та основні елементи. Створення нового файла, відкриття
існуючого малюнка, збереження файла. Задання координат точок на
кресленні. Прив’язки точок. Способи вибору об’єктів у системі AUTOCAD.
Віддання команд у системі AUTOCAD. Установлення габаритних розмірів
рисунка. Встановлення властивостей графічних об’єктів (типу в товщини
ліній, поточного кольору). Робота з шарами в AUTOCAD. Побудова
графічних об’єктів (відрізка, лінії, променя, прямокутника, мультилінії, кола,
дуги, полілінії, многокутника, кільця, еліпса, будівельних елементів).
Позначення точки в AUTOCAD. Керування відображенням на екрані. Робота з
довідковою інформацією.
Перспективи розвитку систем автоматизованого проектування в
будівництві.
Лабораторно-практична робота №6.
Інтерфейс користувача
AutoCAD. Робота з довідкою. Робота з графічними об’єктами в AutoCAD.
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Типова навчальна програма
з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема
Підприємницька діяльність будівельних
організацій
Менеджмент у підприємницькій
діяльності
Маркетингове управління будівельною
організацією
Трудові ресурси. Зайнятість
незайнятого населення
Запобігання неспроможності
(банкрутства) будівельної організації
Законодавча податкова база державного
регулювання
Ринок цінних паперів
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
1
2
1
1
1
1
9

Тема 1. Підприємницька діяльність будівельних організацій
Підприємницький дохід, його зміст і структура. Внутрішні та зовнішні
чинники підприємницького доходу. Його розподіл. Виручка від реалізації
(валовий дохід), витрати, балансовий та чистий прибуток.
Будівельне підприємство в системі ринкових відносин. Основні
виробничі фонди і потужності будівельних організацій. Оборотні фонди й
кошти
будівельної організації.
Фондовіддача
та фондомісткість.
Ціноутворення.
Комерційний розрахунок. Норма і маса прибутку.
Заробітна плата в умовах ринку. Реальна зарплата та захист від інфляції.
Соціальний захист та соціальна інфраструктура в економічно розвинутих
країнах. Удосконалення оплати праці та соціального захисту в Україні.
Тема 2. Менеджмент у підприємницькій діяльності
Типи системи менеджменту. Сучасні вимоги до менеджера.
Сучасні вимоги до складання бізнес-плану.
Культура управління та підготовка менеджерів. Психологічні
характеристики менеджера. Міжнародний менеджмент.
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Тема 3. Маркетингове управління будівельною організацією
Сучасні вимоги до маркетингової системи.
Міжнародний маркетинг.
Роль інформації у здійсненні менеджменту й маркетингу.
Види, мова та стиль реклами. Реклама й збут товару.
Тема 4. Трудові ресурси. Зайнятість незайнятого населення
Національне багатство і його склад. Праця і природа — джерело
національного багатства.
Ефективна зайнятість населення в умовах ринку. Безробіття та його
економічні й соціальні наслідки. Допомога під час безробіття.
Становлення українського ринку праці.
Тема 5. Запобігання неспроможності (банкрутства) будівельної
організації
Реакція будівельної організації на кризовий стан: захисна й наступальна
тактика. Санація будівельної організації, реорганізація структури.
Тема 6. Законодавча податкова база державного регулювання
Податкова політика України.
Прямі й непрямі податки в системі державного регулювання.
Зміни до законодавчої бази України.
Тема 7. Ринок цінних паперів
Зміст і суб'єкти фінансових відносин. Ринок цінних паперів. Фінансовий
ринок України.
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Типова навчальна програма
з предмета «Основи правових знань»

№
з/п

1.
2.
3.
4.

Тема
Загальна
характеристика
господарських договорів
Окремі
види
господарських
договорів
Господарсько-правова
відповідальність
Правове регулювання господарських
відносин у будівництві
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
2
2
3
9

Тема 1. Загальна характеристика господарських договорів
Поняття господарських зобов’язань. Виникнення господарських
зобов’язань. Забезпечення виконання зобов’язань.
Поняття господарського договору. Значення й функції господарського
договору. Система господарських договорів. Порядок укладання
господарського договору. Зміст господарських договорів. Зміни та
припинення господарських договорів.
Тема 2. Окремі види господарських договорів
Поняття і значення договору купівлі-продажу. Сторони в договорі
купівлі-продажу. Предмет договору. Ціна в договорі. Форма договору. Зміст
договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення. Особливості
окремих видів купівлі-продажу.
Поняття термінів: якість, стандарти, норми, правила. Законодавство
про стандартизацію і сертифікацію, про державний нагляд за додержанням
сертифікатів, норм і правил та відповідальність за його порушення.
Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення. Види цін, порядок їх
установлення. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни
цін та відповідальність за її порушення. Поняття і значення договору
постачання. Організація господарських зв'язків з постачання. Порядок і
способи укладання договору постачання. Виконання договору постачання.
Правові наслідки порушення договору. Договори на постачання енергії та
газу. Зміст і виконання договору контрактації. Відповідальність сторін за
порушення договору контрактації.
Поняття договору оренди. Об'єкти оренди. Сторони в договорі оренди.
Порядок укладання договору оренди. Умови договору оренди. Припинення
договору оренди.
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Проблеми правового регулювання лізингових операцій в Україні.
Види перевезень та правове регулювання. Зміст, укладення та
оформлення договорів перевезення вантажів. Виконання договорів
перевезення вантажів. Відповідальність сторін за договором перевезення
вантажів. Договір буксирування. Договори експедиції.
Кредитні правовідносини. Організація ощадної справи України.
Готівкові розрахунки. Правові форми безготівкових розрахунків.
Соціально-економічна сутність страхування та його правове
регулювання. Страхове зобов'язання. Основні страхові поняття. Зобов'язання з
добровільного та обов'язкового страхування.
Поняття та основні види зобов'язань за спільною діяльністю. Договори
про спільну діяльність (просте товариство). Установи і договори.
Правове регулювання приймання продукції за якістю. Бартерні
договори.
Тема 3. Господарсько-правова відповідальність
Поняття господарської відповідальності. Стимулююча, штрафна,
компенсаційна, інформаційна, попереджуюча функції відповідальності.
Підстави відповідальності.
Відшкодування збитків. Штрафні санкції. Оперативно-господарські
санкції.
Порядок застосування господарської відповідальності.
Тема 4. Правове регулювання господарських відносин у будівництві
Законодавство про будівництво. Поняття, види і правове становище
будівельних підприємств та об'єднань.
Містобудування та основні напрями містобудівної діяльності. Об'єкти та
суб'єкти містобудування. Основні вимоги до містобудівної діяльності.
Капітальне будівництво України, способи його здійснення. Поняття і
значення підрядних договорів у капітальному будівництві. Система підрядних
договорів у будівництві та організація договірних зв'язків. Порядок і строки
укладання договору. Права і обов'язки сторін. Виконання договору.
Відповідальність сторін за порушення договору. Припинення договору.
Джерела регулювання підрядних відносин у будівництві.
Особливості працевлаштування в сучасних умовах. Роль особи у
вирішенні питань власної зайнятості.
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Типова навчальна програма
з предмета «Технологія монтажу систем утеплення»

№
з/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Схеми типових конструктивнотехнологічних рішень при
улаштуванні теплоізоляції,
послідовність і умови виконання
робіт
Технологія влаштування
гідроізоляції
Особливості підбору матеріалів для
декоративного опорядження
Технологія влаштування
тонкошарових полімерних
штукатурок
Технологія нанесення фасадних
фарб
Технологія плиткового облицювання
утеплених поверхонь
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи

12

4
4
4

2

4
8
36

2

Тема 1. Схеми типових конструктивно-технологічних рішень при
улаштуванні теплоізоляції, послідовність і умови виконання робіт
Технологія механічного кріплення плит утеплювача у важкодоступних
місцях.
Улаштування стиків збірних захисних конструкцій та деформаційних
швів із використанням герметизуючих матеріалів.
Монтаж теплоізоляції на останньому поверсі будівлі з пласким дахом.
Виготовлення та монтаж різноманітних архітектурно-декоративних
елементів.
Утеплення підвальної частини будівлі з поверхневим стіканням дощової
води.
Утеплення цокольної частини будинку.
Монтаж протипожежних поясів і облаштування віконних та дверних
прорізів.
Тема 2. Технологія влаштування гідроізоляції
Загальні відомості про гідроізоляцію. Класифікація гідроізоляції.
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Технологічна
послідовність
улаштування
полімерцементної
гідроізоляції за умови, якщо фундамент будівлі не утеплюється.
Технологічна послідовність улаштування гідроізоляції при утепленні
підвальної частини будинку. Стикування полімерцементної гідроізоляції з
бітумнополімерною гідроізоляцією на рівні відмітки землі.
Правила безпечного виконання робіт.
Тема 3. Особливості підбору матеріалів для декоративного
опорядження
Вибір матеріалів відповідно до умов застосування.
Функції декоративних штукатурок та фасадних фарб у системі
теплоізоляції. Порівняльні характеристики матеріалів для влаштування
декоративно-захисного опоряджувального шару.
Ергономічні показники матеріалів і виробів.
Тема 4. Технологія улаштування тонкошарових полімерних
штукатурок
Технологічна послідовність улаштування силікатних, силіконових
штукатурок. Моделювання фактур.
Технологічна послідовність улаштування мозаїчних штукатурок.
Здійснення вхідного контролю матеріалів та поопераційного контролю
якості робіт.
Правила безпечного виконання робіт.
Практична робота №1. Визначення необхідної кількості штукатурки
для опорядження фасаду заданих розмірів.
Тема 5. Технологія нанесення фасадних фарб
Технологічна послідовність виконання робіт із пофарбування
утепленого фасаду акриловими фарбами (шліфування, суцільне шпаклювання,
фарбування).
Технологічна послідовність виконання робіт із пофарбування
утепленого фасаду структурованими фарбами.
Здійснення вхідного контролю матеріалів та поопераційного контролю
якості робіт.
Правила безпечного виконання робіт.
Тема 6. Технологія плиткового облицювання утеплених поверхонь
Види та призначення фасадних керамічних плиток. Класифікація
керамічних плиток. Значення умовних позначень і символів на пакуванні
плиток. Допустимі відхилення фасадних керамічних плиток.
Технологічна послідовність виконання робіт із влаштування
облицювання по системі теплоізоляції.
Заповнення та герметизація швів: вибір матеріалів для заповнення швів
залежно від умов експлуатації облицьованої поверхні.
116

Здійснення вхідного контролю матеріалів та поопераційного контролю
якості робіт.
Правила безпечного виконання робіт.
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Типова навчальна програма
з предмета «Експлуатація системи утеплення будівель»

№
з/п

1.

2.
3.

Тема
Вимоги нормативних документів
щодо утеплення огороджуючих
конструкцій
Технічні параметри оптимальних
умови експлуатації теплоізоляції
будівель
Основні види дефектів теплоізоляції
та способи їх усунення
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
4

1

4
10

2

18

3

Тема 1. Вимоги нормативних документів щодо утеплення
огороджуючих конструкцій
Вихідні документи для організації експлуатації системи утеплення
огороджуючих конструкцій.
Технічний паспорт на будинок або споруду, його зміст і характеристика.
Додатки до технічного паспорта (робочі креслення, технологічні карти,
нестандартні технічні конструктивні вирішення окремих вузлів).
Вимоги нормативних документів (стандарти, будівельні і санітарні
норми), що регламентують теплотехнічні характеристики системи утеплення
огороджуючих конструкцій.
Практична робота №1. Складання технологічної карти на утеплення
конструктивного елемента будинку.
Тема 2. Технічні параметри оптимальних умов експлуатації
теплоізоляції будівель
Сфера застосування типів систем скріпленої теплоізоляції залежно від
архітектурно-естетичних можливостей будівель і споруд. Типи систем
утеплення за характером застосування.
Порядок обстеження технічного стану систем теплоізоляції: візуальний
огляд загального стану системи, детальний огляд, аналіз отриманих
результатів.
Контроль волого-температурного режиму у приміщенні будинку чи
споруди. Оптимальні умови експлуатації теплоізоляції будівель.
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Тема 3. Основні види дефектів теплоізоляції та способи їх усунення
Порядок обстеження технічного стану систем теплоізоляції: візуальний
огляд загального стану системи, детальний огляд, аналіз отриманих
результатів.
Стан гідрозахисного шару і декоративного покриття.
Види дефектів, які виникають у процесі експлуатації систем
теплоізоляції, орієнтовні причини їх виникнення та способи усунення.
Система планово-попереджувальних ремонтів.
Практична
робота
№2.
Контроль
системи
утеплення
конструктивного елемента будинку з використанням неруйнівних методів.
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Типова навчальна програма
з предмета «Організація верхолазних робіт »

№
з/п

1.
2.
3.
4.

Тема
Особливості виконання робіт на
висоті
Вимоги до засобів колективного та
індивідуального захисту
Порядок установлення опорних і
страхувальних канатів
Вимоги безпеки праці під час
виконання робіт на висоті
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
4
6

4

6
18

4

Тема 1. Особливості виконання робіт на висоті
Поняття про роботи на висоті. Основні терміни і поняття, які
обумовлюють сутність робіт на висоті.
Організаційні та технічні заходи для створення безпечних умов для
виконання робіт на висоті.
Умови здійснення робіт на висоті залежно від зовнішніх факторів
(граничні значення швидкості вітру, температури повітря, межі видимості,
освітленості тощо)
Тема 2. Вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту
Загальні вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту під
час виконання робіт на висоті.
Засоби захисту від падіння з висоти: пояси запобіжні, каски, страхові
канати, запобіжні страхові пристрої, уловлювачі з вертикальним канатом,
огородження, захисні сітки, знаки безпеки, верхолазне спорядження. Вимоги
стандартів та технічних умов. Експлуатація засобів індивідуального захисту.
Тема 3. Порядок установлення опорних і страхувальних канатів
Місця закріплення опорних і страхувальних канатів.
Вузли для приєднання до опор страхувальних (опорних) канатів й
іншого верхолазного спорядження. Перелік вузлів, що застосовуються під час
виконання робіт на висоті, їх графічні схеми, призначення і порядок
зав’язування. Вузли для закріплення опорного й страхувального канатів
(булинь, вісімка, австійський провідник, спрямована вісімка, подвійна
вісімка). Вузли для
в’язання двох канатів (шкотовий, брамшкотовий,
грейпвант, зустрічна вісімка, зустрічний провідник). Допоміжні вузли
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(прусик, стремено, UIAA, простий багнет, маркірувальний вузол, карабінне
гальмо).
Поняття про контрольний і безконтрольний вузол.
Практична робота №1. Зав’язування вузлів для закріплення опорного й
страхувального канатів
Практична робота №2. Зав’язування вузлів для з’єднання двох канатів
Практична робота №3. Зав’язування допоміжних вузлів
Тема 4. Вимоги безпеки праці під час виконання робіт на висоті
Вимоги охорони праці до робочих місць під час виконання робіт на
висоті. Межі небезпечних зон. Розрахункові значення допустимих
навантажень.
Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з використанням
вантажопідіймальних кранів, лебідок, талів, кішок, блоків та поліспастів,
вантажозахоплювальних пристроїв, вантажних стропів і тари.
Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з механізованих
пересувних помостів.
Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з колисок
будівельних і тих, що навішуються на гак крана.
Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з підйомників.
Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з автомобільних
драбин.
Особливі вимоги охорони праці у разі одночасного виконання робіт на
висоті по одній вертикалі.
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Типова навчальна програма
з предмета «Матеріалознавство»

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Герметичні матеріали
Гідроізоляційні матеріали
Декоративні штукатурні покриття
Матеріали
для
підготовки
гідрозахисного шару під опорядження
Малярні декоративні покриття
Матеріали
для
плиткового
облицювання утеплених фасадів
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
4
8
4
4
8

2

8

2

36

4

Тема 1. Герметизувальні матеріали
Призначення та властивості герметичних матеріалів для влаштування
стиків у збірних огороджувальних конструкціях (універсальні силіконові
герметики, еластичні ущільнювальні джгути, самоклеючі стрічки, монтажна
піна тощо).
Технічні вимоги до герметичних матеріалів. Ергономічні показники
матеріалів.
Тема 2. Гідроізоляційні матеріали
Призначення
та
властивості
гідроізоляційних
матеріалів,
їх класифікація.
Вплив полімерних домішок на властивості полімерцементних
гідроізоляційних матеріалів.
Види та властивості полімерцементних гідроізоляційних матеріалів.
Види та властивості бітумно-полімерних гідроізоляційних матеріалів.
Технічні вимоги до гідроізоляційних матеріалів. Ергономічні показники
матеріалів.
Тема 3. Декоративні штукатурні покриття
Полімери:
походження,
методи
отримання
(полімеризація,
поліконденсація), сировина для виробництва. Складові компоненти і їх вплив
на ступінь технологічності.
Види полімерних штукатурок, їх властивості залежно від в’яжучої
речовини та наповнювачів.
Технічні характеристики штукатурок, їх відповідність санітарногігієнічним нормам, екологічність.
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Тема 4. Матеріали для підготовки гідрозахисного шару під
опорядження
Види матеріалів для підготовки гідрозахисного шару під опорядження:
ґрунтовки, ґрунтувальні фарби, суміші для шпаклювання.
Призначення, склад і властивості. Технічні характеристики і вимоги до
матеріалів, їх відповідність санітарно-гігієнічним нормам, екологічність.
Ергономічні показники матеріалів.
Тема 5. Малярні декоративні покриття
Види та призначення малярно-декоративних покриттів. Характерні
параметри покриттів на основі фарб (паронепроникність, водопоглинення,
механічна міцність).
Види фасадних фарб (акрилові, силікатні, силіконові).
Склад, властивості та технічні характеристики фасадних фарб.
Відповідність санітарно-гігієнічним нормам, екологічність. Ергономічні
показники матеріалів.
Практична робота №1. Розрахунок показника часу висихання фарби до
ступеню 3 (ГОСТ 19007-73).
Тема 6. Матеріали для плиткового облицювання утеплених фасадів
Види облицювальних матеріалів для опорядження утеплених фасадів:
основні характеристики, властивості, застосування матеріалів та вимоги до
них.
Клейові суміші для влаштування облицювання по системі теплоізоляції:
призначення та їх фізико-механічні і технічні характеристики.
Матеріали для заповнення і герметизації швів: призначення та їх фізикомеханічні і технічні характеристики.
Відповідність санітарно-гігієнічним нормам, екологічність. Ергономічні
показники матеріалів.
Практична робота №2. Визначення стійкості керамічної плитки до
зсування.
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Типова навчальна програма
з предмета «Будівельне креслення»

№
з/п

1.

Тема
Читання і виконання креслень та схем
за професією складністю п’ятого
розряду
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
18

10

18

10

Тема 1. Читання і виконання креслень та схем за професією
складністю п’ятого розряду
Схеми примикання теплоізоляції до скатної покрівлі з горючих
матеріалів.
Схема улаштування теплоізоляції на останньому поверсі в будинку з
пласким дахом.
Схема утеплення цокольної частини будинку. Примикання до системи
теплоізоляції на фасаді.
Схема улаштування протипожежних поясів.
Схема улаштування теплоізоляції по підвіконних відкосах.
Схема улаштування теплоізоляції балкону.
Схема улаштування облицювання по системі теплоізоляції залежно від
товщини та маси плитки.
Практична
робота
№1.
Виконання
схеми
улаштування
деформаційного шва у системі теплоізоляції.
Практична робота №2. Виконання схеми улаштування теплоізоляції на
останньому поверсі в будинку з пласким дахом.
Практична робота №3. Виконання схеми утеплення цокольної частини
будинку.
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Типова навчальна програма
з предмета «Охорона праці»

№
з/п

1.
2.
3.

Тема
Правові та організаційні основи
охорони праці
Основи пожежної безпеки
Основи електробезпеки
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
5
2
9

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Вивчення змін, доповнень до нормативних актів з охорони праці.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження й
усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення
ефективних засобів захисту працівників. Галузеві стандарти.
Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий
контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.
Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та
інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна й
кримінальна відповідальність.
Система навчання працівників та населення України питанням охорони
праці.
Тема 2. Основи пожежної безпеки
Поняття вогнестійкості. Вогнегасильні речовини. Пожежні водоймища й
резервуари. Вивчення схеми піногенератора. Розподіл пожежних засобів.
Пожежна сучасна техніка для захисту об’єктів. Установка автоматичного
пожежогасіння.
Застосування ефективних, економічно цілеспрямованих і технічно
обґрунтованих способів виробництва робіт і засобів попередження й гасіння
пожеж. Розробка заходів при організації будівельно-монтажних робіт.
Експлуатація опалювальних приладів згідно з пожежних вимог. Вибухозахист
будівель і споруд.
Тема 3. Основи електробезпеки
Безпечне ведення робіт в охоронних зонах електричних мереж із
напругою до 1000 В. Електрозахисні заходи. Оформлення нарядів-допусків до
виконання робіт із підвищеною небезпекою.
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Типова навчальна програма
з виробничого навчання
Професія - 7129
Монтажник систем
утеплення будівель
Кваліфікація - 5 розряд
Кількість годин
№
з/п

1.
2.

1.
2.

Тема

Виробниче навчання
Монтаж системи утеплення окремих
вузлів будівель
Декоративне опорядження утепленої
поверхні огороджувальних конструкцій
будівель
Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та
пожежної безпеки на виробництві
Самостійне виконання робіт із монтажу
систем утеплення огороджувальних
конструкцій будівель складністю 5-го
розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього

Всього

у майстерні

на
виробництві

108

108

48

48

60

60

592
8

584

700
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ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тема 1. Монтаж системи утеплення окремих вузлів будівель
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і охорони
праці.
Вправи:
Кріплення пінополістирольних і мінераловатних плит утеплювача
дюбелями у важкодоступних місцях.
Улаштування примикань системи утеплення до віконних і дверних
блоків із використанням герметизуючих матеріалів.
Монтаж теплоізоляції на останньому поверсі будівлі з пласким дахом.
Утеплення підвальної частини будівлі з поверхневим стіканням дощової
води.
Утеплення цокольної частини будинку.
Монтаж протипожежних поясів і облаштування віконних та дверних
прорізів.
Безпечне ведення робіт. Контроль якості.
Тема
2.
Декоративне
опорядження
утепленої
поверхні
огороджувальних конструкцій будівель
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і охорони
праці.
Вправи:
Ґрунтування захисного армованого шару спеціальною ґрунтівною
фарбою.
Нанесення тонкошарових штукатурок (силікатних, силіконових).
Нанесення тонкошарових мозаїчних штукатурок.
Нанесення фасадних фарб.
Плиткове облицювання по системі теплоізоляції.
Безпечне ведення робіт. Контроль якості.

127

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
виробництві
Інструктаж із безпеки праці та пожежної безпеки. Система управління
охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві.
Використання засобів техніки безпеки та індивідуального захисту.
Ознайомлення з правилами поведінки на території будівництва.
Транспортні засоби на території будівництва, правила їх руху. Дозвіл на
виконання робіт. Правила складування будівельних матеріалів, збірних
конструкцій. Значення огороджуючих, запобіжних засобів і пристроїв,
попереджувальних написів на будівництві.
Інструктажі з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та
робочому місці.
Тема 2. Самостійне виконання робіт із монтажу систем утеплення
будівель складністю 5-го розряду
Самостійне виконання робіт з монтажу систем утеплення будівель
складністю 5-го розряду відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики
та технології виробництва, вимог будівельних норм і правил на роботи з
монтажу систем утеплення із застосуванням ефективних технологій, сучасних
механізмів, нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних
методів праці.
Примітка. Детальна програма виробничої практики з урахуванням
вимог замовників кадрів, а також з урахуванням спеціалізації учнів,
необхідності засвоєння ними сучасних методів праці розробляється
безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю
підприємств-замовників, організацій, установ і затверджується в
установленому порядку.

128

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Улаштування примикань системи утеплення до віконних і дверних
блоків із використанням герметичних матеріалів.
Монтаж теплоізоляції на останньому поверсі будівлі з пласким дахом.
Утеплення підвальної частини будівлі з поверхневим стіканням дощової
води.
Утеплення цокольної частини будинку.
Монтаж протипожежних поясів.
Облаштування віконних прорізів
Облаштування дверних прорізів.
Улаштування теплоізоляції з нанесенням тонкошарових штукатурок
(силікатних, силіконових, мозаїчних) і/або фасадних фарб.
Улаштування утеплення з плитковим облицюванням по шару
утеплювача.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія - 7129 Монтажник
утеплення будівель
Кваліфікація - 5 розряд
Кваліфікація: 3 розряд
Бал
Знає
и
1
2

систем

Уміє
3

1

Учень (слухач) має незначні загальні знання про Учень (слухач) здатний виконувати найпростіші
схеми типових конструктивно-технологічних рішень роботи з монтажу систем утеплення огороджувальних
при влаштуванні теплоізоляції та послідовність і конструкцій будівель, утеплення цокольної частини
умови виконання робіт із монтажу систем, будинку, здійснювати гідроізоляцію поверхонь під
призначення та технологію нанесення декоративних утеплення, підбирати матеріали для декоративного
штукатурок і фасадних фарб, технологію плиткового опорядження, наносити тонкошарові штукатурки і
облицювання, про інструменти, пристосування.
формувати їх фактуру, користуватись ручним та
Навички навчання потребують структурованої електрифікованим інструментом під прямим
підтримки.
керівництвом у структурованому середовищі.
Під час роботи частково дотримується правил
безпечного ведення робіт.
Результат виконаної роботи не відповідає діючим
якісним і кількісним нормам. Без присвоєння
кваліфікації.

2

Учень (слухач) має незначні базові знання про схеми Учень (слухач) здатен виконувати прості завдання з
типових конструктивно-технологічних рішень при монтажу систем утеплення огороджувальних
влаштуванні теплоізоляції та послідовність і умови конструкцій будівель, утеплення цокольної частини
виконання робіт із монтажу систем, призначення та будинку, здійснювати гідроізоляцію поверхонь під
технологію нанесення декоративних штукатурок і утеплення, підбирати матеріали для декоративного
фасадних
фарб,
технологію
плиткового опорядження, наносити тонкошарові штукатурки і
облицювання, про інструменти, пристосування.
формувати їх фактуру, користуватись ручним та
Навички навчання потребують структурованої електрифікованим інструментом під прямим
підтримки.
керівництвом у структурованому середовищі.
Під час роботи частково дотримується правил
безпечного ведення робіт.
Результати виконаної роботи не відповідають
діючим якісним і кількісним нормам. Без присвоєння
кваліфікації.
Учень (слухач) має базові загальні знання з основних Учень (слухач) здатний виконувати прості завдання з
прийомів виконання робіт, відтворює на рівні монтажу систем утеплення огороджувальних
розпізнання окремі елементи навчального матеріалу, конструкцій будівель, утеплення цокольної частини
пов’язаного з схемами типових конструктивно- будинку, здійснювати гідроізоляцію поверхонь під
технологічних рішень при влаштуванні теплоізоляції утеплення, підбирати матеріали для декоративного
та послідовністю й умовами виконання робіт із опорядження, наносити тонкошарові штукатурки і
монтажу систем, призначенням та технологію формувати їх фактуру,
за допомогою різних
нанесення декоративних штукатурок і фасадних пристроїв
під
прямим
керівництвом
у
фарб, технологією плиткового облицювання, структурованому середовищі.
правилами застосування інструментів, пристосувань. Під час роботи частково дотримується правил
Відтворює на рівні розпізнавання
фрагменти безпечного ведення робіт.
навчального матеріалу. Знання потребують Результат виконаної роботи не відповідає діючим
постійного коригування та підтримки.
нормам. Без присвоєння кваліфікації.
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4

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш
широкі компетенції, які є в основному конкретними і широкі компетенції з монтажу систем утеплення
загальними за характером, на рівні запам’ятовування огороджувальних конструкцій будівель відповідно до
без розуміння відтворює окремі фрагменти послідовності, що визначається технологічними
навчального
матеріалу:
схеми
типових картами, утеплення цокольної частини будинку,
конструктивно-технологічних
рішень
при улаштування примикань до похилої покрівлі з
влаштуванні теплоізоляції та послідовність і умови горючих матеріалів, монтаж теплоізоляції на
виконання робіт із монтажу систем; призначення та останньому поверсі будівлі з пласким дахом,
технологію нанесення декоративних штукатурок і здійснювати гідроізоляцію поверхонь під утеплення,
фасадних
фарб,
технологію
плиткового обґрунтовано підбирати матеріали для декоративного
облицювання; правила та норми з охорони праці при опорядження, наносити тонкошарові штукатурки і
виконанні робіт на висоті; основні правила ведення формувати їх фактуру, користування необхідним
обов’язкової документації під час виконання ручним і електрифікованим інструментом, які є в
верхолазних робіт; правила безпечного ведення робіт. основному конкретними і загальними за характером.
Відчуває значні труднощі при аналізі та порівнянні. Застосовує
навички
під
керівництвом
у
Недостатньо усвідомлено користується технічною і контрольованому середовищі. Несе часткову
конструкторсько-технологічною документацією.
відповідальність за своє навчання. частково може
пояснити зміст технологічного процесу та прийомів
самоконтролю і методів контролю за якістю.
Дотримується безпечного ведення робіт. Кваліфікація
присвоюється, але потребує
подальшого
удосконалення через досвід роботи або навчання.

5

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш
широкі компетенції, які є в основному конкретними і широкі компетенції з монтажу систем утеплення
загальними за характером, на рівні запам’ятовування огороджувальних конструкцій будівель відповідно до
без розуміння відтворює окремі фрагменти послідовності, що визначається технологічними
навчального
матеріалу:
схеми
типових картами, утеплення цокольної частини будинку,
конструктивно-технологічних
рішень
при улаштування примикань до похилої покрівлі з
влаштуванні теплоізоляції та послідовність і умови горючих матеріалів, монтаж теплоізоляції на
виконання робіт із монтажу систем; призначення та останньому поверсі будівлі з пласким дахом,
технологію нанесення декоративних штукатурок і здійснювати гідроізоляцію поверхонь під утеплення,
фасадних
фарб,
технологію
плиткового обґрунтовано підбирати матеріали для декоративного
облицювання; правила та норми з охорони праці при опорядження, наносити тонкошарові штукатурки і
виконанні робіт на висоті; основні правила ведення формувати їх фактуру, користування необхідним
обов’язкової документації під час виконання ручним і електрифікованим інструментом, які є в
верхолазних робіт; правила безпечного ведення робіт. основному конкретними і загальними за характером.
Несе часткову відповідальність за своє навчання.
Застосовує
навички
під
керівництвом
у
Може частково обґрунтувати і проаналізувати свою контрольованому середовищі.
відповідь. Недостатньо усвідомлено користується Несе часткову відповідальність за своє навчання,
технічною
і
конструкторсько-технологічною частково може пояснити зміст технологічного
документацією.
процесу та прийомів самоконтролю і методів
контролю за якістю. Дотримується безпечного
ведення робіт. Кваліфікація присвоюється, але
потребує подальшого удосконалення через досвід
роботи або навчання.
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6

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш
широкі компетенції, які є в основному конкретними і широкі компетенції з монтажу систем утеплення
загальними за характером, без достатнього розуміння огороджувальних конструкцій будівель відповідно до
відтворює основний навчальний матеріал: схеми послідовності, що визначається технологічними
типових конструктивно-технологічних рішень при картами, утеплення цокольної частини будинку,
влаштуванні теплоізоляції та послідовність і умови улаштування примикань до похилої покрівлі з
виконання робіт із монтажу систем; призначення та горючих матеріалів, монтаж теплоізоляції на
технологію нанесення декоративних штукатурок і останньому поверсі будівлі з пласким дахом,
фасадних
фарб,
технологію
плиткового здійснювати гідроізоляцію поверхонь під утеплення,
облицювання; правила та норми з охорони праці при обґрунтовано підбирати матеріали для декоративного
виконанні робіт на висоті; основні правила ведення опорядження, наносити тонкошарові штукатурки і
обов’язкової документації під час виконання формувати їх фактуру, користування необхідним
верхолазних робіт; правила безпечного ведення робіт. ручним і електрифікованим інструментом, кріплення
Може частково аналізувати навчальний матеріал, металевих профілів до цоколя будівлі, які є в
робити порівняння і висновки. Користується основному конкретними і загальними за характером.
окремими видами технічної і конструкторсько- Застосовує
навички
під
керівництвом
у
технологічної документації.
контрольованому середовищі. Несе часткову
відповідальність за своє навчання, може пояснити
зміст технологічного процесу та прийомів
самоконтролю і методів контролю за якістю.
Дотримується безпечного ведення робіт. Кваліфікація
присвоюється, але потребує
подальшого
удосконалення через досвід роботи або навчання

7

Учень (слухач) має широкі загальні та базові Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні
теоретичні знання, самостійно з розумінням практичні знання, може самостійно за алгоритмом
відтворює основні положення навчального матеріалу: виконати переважну більшість прийомів і
схеми типових конструктивно-технологічних рішень технологічних операцій: монтаж систем утеплення
при влаштуванні теплоізоляції та послідовність і огороджувальних конструкцій будівель відповідно до
умови виконання робіт із монтажу систем; послідовності, що визначається технологічними
призначення та технологію нанесення декоративних картами, утеплення цокольної частини будинку,
штукатурок і фасадних фарб, технологію плиткового улаштування примикань до похилої покрівлі з
облицювання; дефекти, що знижують надійність і горючих матеріалів, монтаж теплоізоляції на
експлуатаційну довговічність системи теплоізоляції, останньому поверсі будівлі з пласким дахом,
способи їх запобігання й усунення; параметри утеплення підвальної частини будівлі з поверхневим
оцінювання виконаних робіт; правила та норми з стіканням дощової води, монтаж протипожежних
охорони праці при виконанні робіт на висоті; основні поясів, утеплення декоративних елементів фасаду,
правила ведення обов’язкової документації під час обґрунтовано підбирати матеріали для декоративного
виконання верхолазних робіт; правила безпечного опорядження, нанесення тонкошарових штукатурок і
ведення робіт; законодавство в будівельній галузі; формування їх фактури, плиткового облицювання по
основи галузевої економіки.
системі теплоізоляції, здійснення контролю якості
Використовує інформаційні технології для пошуку візуально
та
за
допомогою
контрольноматеріалів, пов’язаних із утепленням будівель.
вимірювальних
інструментів,
користування
Відповідь у цілому вірна, логічна і достатньо необхідним
ручним
і
електрифікованим
обґрунтована. Усвідомлено користується довідковою інструментом, застосування страхувальних тросів,
інформацією, технічною і конструкторсько- канатів, запобіжних лямкових і безлямкових
технологічною документацію.
монтажних поясів. Відповідає за своє власне навчання
і має обмежений досвід практики у конкретному
аспекті роботи чи навчання. Організовує робоче
місце, планує і виконує виробниче завдання з
незначним відхиленням від установлених норм часу.
Достатньо усвідомлено користується технічною і
конструкторсько-технологічною
документацією.
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Здатний виконувати завдання під керівництвом.
Застосовує основні прийоми самоконтролю виробних
дій та методи контролю за якістю роботи.
В цілому результат роботи відповідає якісним і
кількісним показникам даного рівня кваліфікації.
Дотримується правил безпеки праці.
8

Учень (слухач) має широкі загальні та базові Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні
теоретичні знання, самостійно з розумінням практичні знання, може самостійно за алгоритмом
відтворює основні положення навчального матеріалу: виконати переважну більшість прийомів і
схеми типових конструктивно-технологічних рішень технологічних операцій: монтаж систем утеплення
при влаштуванні теплоізоляції та послідовність і огороджувальних конструкцій будівель відповідно до
умови виконання робіт із монтажу систем; послідовності, що визначається технологічними
призначення та технологію нанесення декоративних картами, утеплення цокольної частини будинку,
штукатурок і фасадних фарб, технологію плиткового улаштування примикань до похилої покрівлі з
облицювання; дефекти, що знижують надійність і горючих матеріалів, монтаж теплоізоляції на
експлуатаційну довговічність системи теплоізоляції, останньому поверсі будівлі з пласким дахом,
способи їх запобігання й усунення; параметри утеплення підвальної частини будівлі з поверхневим
оцінювання виконаних робіт; правила та норми з стіканням дощової води, монтаж протипожежних
охорони праці при виконанні робіт на висоті; основні поясів, утеплення декоративних елементів фасаду,
правила ведення обов’язкової документації під час обґрунтовано підбирати матеріали для декоративного
виконання верхолазних робіт; правила безпечного опорядження, нанесення тонкошарових штукатурок і
ведення робіт; законодавство в будівельній галузі; формування їх фактури, плиткового облицювання по
системі теплоізоляції, здійснення контролю якості
основи галузевої економіки.
та
за
допомогою
контрольноВикористовує інформаційні технології для пошуку візуально
вимірювальних
інструментів,
користування
матеріалів, пов’язаних із утепленням будівель.
необхідним
ручним
і
електрифікованим
Відповідь у цілому вірна, логічна і достатньо
обґрунтована. Усвідомлено користується довідковою інструментом, кріплення металевих профілів до
інформацією, технічною і конструкторсько- цоколя будівлі, застосування страхувальних тросів,
канатів, запобіжних лямкових і безлямкових
технологічною документацію.
монтажних поясів, застосування сигналів під час
взаємодії з машиністами вантажопідіймальних
механізмів. Володіє більшістю прийомів контролю
якості робіт. Стропує і ув’язує вантажі для підйому,
пересування, встановлення і складування. Відповідає
за своє власне навчання і має обмежений досвід
практики у конкретному аспекті роботи чи навчання.
Самостійно організовує робоче місце та планує і
виконує виробниче завдання в межах встановлених
норм часу. Достатньо усвідомлено користується
технічною
і
конструкторсько-технологічною
документацією. Здатний виконувати завдання під
керівництвом.
Застосовує
основні прийоми
самоконтролю виробних дій та методи контролю за
якістю роботи. Результат роботи відповідає якісним і
кількісним показникам даного рівня кваліфікації.
Дотримується правил безпеки праці.
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9

Учень (слухач) має широкі загальні та базові
теоретичні
знання,
володіє
основним
навчальним матеріалом у достатній мірі, знає:
схеми типових конструктивно-технологічних
рішень при влаштуванні теплоізоляції та
послідовність і умови виконання робіт із
монтажу систем; призначення та технологію
нанесення
декоративних
штукатурок
і
фасадних фарб, технологію плиткового
облицювання;
дефекти,
що
знижують
надійність і експлуатаційну довговічність
системи теплоізоляції, способи їх запобігання
й усунення; параметри оцінювання виконаних
робіт; правила та норми з охорони праці при
виконанні робіт на висоті; основні правила
ведення обов’язкової документації під час
виконання
верхолазних робіт; правила
безпечного ведення робіт; законодавство в
будівельній
галузі;
основи
галузевої
економіки.
Використовує інформаційні технології для
пошуку матеріалів, пов’язаних із утепленням
будівель.
Аналізує, порівнює інформацію, робить
висновки. Свідомо користується довідковою
інформацією, технічною і конструкторськотехнологічною документацією.

Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні
практичні
знання, визначається здатність
виконувати
завдання:
монтаж
систем
утеплення
огороджувальних
конструкцій
будівель відповідно до послідовності, що
визначається
технологічними
картами,
утеплення цокольної частини будинку,
улаштування примикань до похилої покрівлі з
горючих матеріалів, монтаж теплоізоляції на
останньому поверсі будівлі з пласким дахом,
утеплення підвальної частини будівлі з
поверхневим стіканням дощової води, монтаж
протипожежних
поясів,
утеплення
декоративних елементів фасаду, обґрунтовано
підбирати матеріали для декоративного
опорядження,
нанесення
тонкошарових
штукатурок і формування їх фактури,
плиткового
облицювання
по
системі
теплоізоляції, здійснення контролю якості
візуально та за допомогою контрольновимірювальних інструментів, користування
необхідним ручним і електрифікованим
інструментом, кріплення металевих профілів
до цоколя будівлі, застосування страхувальних
тросів, канатів, запобіжних лямкових і
безлямкових монтажних поясів, застосування
сигналів під час взаємодії з машиністами
вантажопідіймальних механізмів. Володіє
більшістю прийомів контролю якості робіт.
Стропує і ув’язує вантажі для підйому,
пересування, встановлення і складування.
Відповідає за своє власне навчання і має
обмежений досвід практики у конкретному
аспекті роботи чи навчання. Самостійно
організовує робоче місце, планує і виконує
завдання в межах норм часу. Усвідомлено
користується технічною і конструкторськотехнологічною
документацією.
Може
розробляти окремі її види. Здатний виконувати
завдання під керівництвом. Правильно
застосовує основні прийоми самоконтролю
виробних дій та методи контролю за якістю
роботи. Результат роботи відповідає якісним і
кількісним показникам. Дотримується норм
витрат матеріалів і правил безпеки праці.
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10

Учень (слухач) має значні конкретні
теоретичні
знання,
зокрема:
вимоги
нормативних документів, які регламентують
теплотехнічні
характеристики
зовнішніх
огороджувальних конструкцій; схеми типових
конструктивно-технологічних рішень при
влаштуванні теплоізоляції та послідовність і
умови виконання робіт із монтажу систем;
призначення
та
технологію
нанесення
декоративних штукатурок і фасадних фарб,
технологію плиткового облицювання; дефекти,
що знижують надійність і експлуатаційну
довговічність системи теплоізоляції, способи
їх запобігання й усунення; параметри
оцінювання виконаних робіт; правила та
норми з охорони праці при виконанні робіт на
висоті; основні правила ведення обов’язкової
документації під час виконання верхолазних
робіт; правила безпечного ведення робіт;
законодавство в будівельній галузі; основи
галузевої економіки.
Відповідь повна, правильна, логічна, містить
аналіз і систематизацію. Правильно і свідомо
застосовує всі види довідкової інформації,
технічної і конструкторсько-технологічної
документації. Проявляє пізнавально-творчий
інтерес до обраної професії, нової техніки і
сучасних технологій.

Учень (слухач) має значні конкретні практичні
навички з: монтажу систем утеплення
огороджувальних конструкцій будівель за
типовими
конструктивно-технологічними
схемами відповідно до послідовності, що
визначається
технологічними
картами,
обґрунтовано
підбирати
матеріали
для
декоративного
опорядження,
нанесення
тонкошарових штукатурок і формування їх
фактури, плиткового облицювання по системі
теплоізоляції, виготовлення та монтаж
накладних декоративних елементів, виявлення
причин
руйнування
теплоізоляції
і
відновлення
теплоізоляційного
шару,
здійснення вхідного контролю матеріалів і
виробів та поопераційного контрою якості
візуально та за допомогою контрольновимірювальних інструментів, користування
необхідним ручним і електрифікованим
інструментом, кріплення металевих профілів
до цоколя будівлі, застосування страхувальних
тросів, канатів, запобіжних лямкових і
безлямкових монтажних поясів, застосування
сигналів під час взаємодії з машиністами
вантажопідіймальних механізмів. Володіє
більшістю прийомів контролю якості робіт.
Стропує і ув’язує вантажі для підйому,
пересування, встановлення і складування.
Здатний застосовувати отримані знання,
навички та компетенції і вирішувати проблеми
незалежно. Здатний до самокерування під час
виконання практичних робіт. Має практичний
досвід роботи у простих виробничих
ситуаціях.
Результат роботи в цілому
відповідає якісним і кількісним показникам.
Раціонально організовує робоче місце та
дотримується правил безпеки праці.
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11 Учень (слухач) має значні систематизовані
конкретні
теоретичні
знання:
вимоги
нормативних документів, які регламентують
теплотехнічні
характеристики
зовнішніх
огороджувальних конструкцій; схеми типових
конструктивно-технологічних рішень при
влаштуванні теплоізоляції та послідовність і
умови виконання робіт із монтажу систем;
призначення
та
технологію
нанесення
декоративних штукатурок і фасадних фарб,
технологію плиткового облицювання; дефекти,
що знижують надійність і експлуатаційну
довговічність системи теплоізоляції, способи
їх запобігання й усунення; параметри
оцінювання виконаних робіт; правила та
норми з охорони праці при виконанні робіт на
висоті; основні правила ведення обов’язкової
документації під час виконання верхолазних
робіт; правила безпечного ведення робіт;
законодавство в будівельній галузі; основи
галузевої економіки.
Уміє самостійно знаходити і застосовувати
джерела інформації, оцінювати отриману
інформацію; аргументовано робить висновки;
вірно і свідомо застосовує всі види довідкової
інформації, технічної і конструкторськотехнологічної
документації.
Виявляє
пізнавально-творчий інтерес до обраної
професії, нової техніки і технології.

Учень (слухач) має значні конкретні практичні
навички, визначається здатністю застосовувати
спеціальні вміння, навички та компетенції і
вирішувати проблеми незалежно. Самостійно
виконує роботи: монтаж систем утеплення
огороджувальних конструкцій будівель за
типовими
конструктивно-технологічними
схемами відповідно до послідовності, що
визначається
технологічними
картами,
обґрунтовано
підбирати
матеріали
для
декоративного
опорядження,
нанесення
тонкошарових штукатурок і формування їх
фактури, плиткового облицювання по системі
теплоізоляції, виготовлення та монтаж
накладних декоративних елементів, виявлення
причин
руйнування
теплоізоляції
і
відновлення
теплоізоляційного
шару,
здійснення вхідного контролю матеріалів і
виробів та поопераційного контрою якості
візуально та за допомогою контрольновимірювальних інструментів, застосування
страхувальних тросів, канатів, запобіжних
лямкових і безлямкових монтажних поясів,
застосування сигналів під час взаємодії з
машиністами вантажопідіймальних механізмів.
Володіє більшістю прийомів контролю якості
робіт. Стропує і ув’язує вантажі для підйому,
пересування, встановлення і складування..
Здатний до самокерування під час виконання
виробничих завдань. Має практичний досвід
роботи у простих виробничих ситуаціях..
Результат роботи відповідає кваліфікаційному
рівню. Забезпечує високий рівень організації
праці та дотримання правил безпеки праці.
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12 Учень (слухач) має значні систематизовані
конкретні теоретичні
знання: вимоги
нормативних документів, які регламентують
теплотехнічні
характеристики
зовнішніх
огороджувальних конструкцій; схеми типових
конструктивно-технологічних рішень при
влаштуванні теплоізоляції та послідовність і
умови виконання робіт із монтажу систем;
призначення
та
технологію
нанесення
декоративних штукатурок і фасадних фарб,
технологію плиткового облицювання; дефекти,
що знижують надійність і експлуатаційну
довговічність системи теплоізоляції, способи
їх запобігання й усунення; параметри
оцінювання виконаних робіт; правила та
норми з охорони праці при виконанні робіт на
висоті; основні правила ведення обов’язкової
документації під час виконання верхолазних
робіт; правила безпечного ведення робіт;
законодавство в будівельній галузі; основи
галузевої економіки.
Відповідь повна, вірна, логічна, містить аналіз,
систематизацію,
узагальнення навчального
матеріалу з
використанням
додаткової
інформації. Вміє самостійно
знаходити,
користуватися та оцінювати інформацію.
Виконує аргументовані висновки. Вірно і
свідомо використовує всі види довідкової,
технічної і конструкторсько-технологічної
документації в межах навчальної програми.
Проявляє пізнавально-творчий інтерес
до
обраної професії, нової техніки і технології.

Учень (слухач) самостійно та правильно
виконує всі прийоми і технологічні операції
відповідно
до
кваліфікаційних
вимог
відповідно до технологічної документації, має
значні конкретні практичні
навички.
Визначається
здатністю
застосовувати
спеціальні знання, навички, компетенції і
вирішувати проблеми незалежно. Здатний до
аналізу, самокерування під час виконання
виробничих завдань. Має практичний досвід у
роботі у складних та виняткових виробничих
ситуаціях.
Результат роботи відповідає кваліфікаційному
рівню або може бути кращим від нього.
Зразково дотримується правил безпеки праці
та організації робочого місця.
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Професія - 7129 Монтажник
утеплення будівель
Кваліфікація - 5 розряд
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

систем

Кількість на групу з 15 осіб
Для
Для
Найменування
Примітка
індивідуального
групового
користування користування
Обладнання
Фарбувальні
агрегати
1
безповітряного розпилення
Електрофарбопульт
1
Фарбопульт ручний
1
Пилосос промисловий
1
Шліфувальна
машина
1
(кутова)
Вологомір
1
Інструмент
Низькообертовий дриль для
3
приготування розчинових
сумішей
Пістолет для картриджів
1
Перфоратор
1
Шуруповерт
1
Кельма
15
Шпатель зубчастий
15
Шпатель кутовий наружний
15
Шпатель
кутовий
15
внутрішній
Шпатель металевий
15
Щітка макловиця
15
Рівень будівельний
8
Висок
8
Рівень універсальний
3
Зубило
15
Кирка двостороння
15
Електролобзик
1
Ніж для розрізування плит
утеплювача
Терка металева
15
Терка пластикова
15
Терка шліфувальна
8
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21. Півтерки металеві
22. Ножиці
23. Ножиці ручні для різання
металу
24. Рулетка сталева
25. Набір щупів
Додаткове оснащення
1. Пластмасові
посудини
місткістю від 15 до 25 дм3
2. Запобіжні монтажні пояси
15
3. Окуляри захисні
15
4. Шафа для інструментів
5. Стелаж для пристосувань
6. Рукавиці
15

8
5
5
5
2

1
1
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Міністерство освіти і науки України
Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 7129.00.00.00-2010

Професія: монтажник систем утеплення будівель
Код: 7129
Кваліфікація: 6 розряд

Видання офіційне
Київ
2010
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи, організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1.Професія – Монтажник систем утеплення будівель
2.Код – 7129
3.Кваліфікація – 6 розряд
4.Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: методи оцінювання якості систем теплоізоляції; схеми
конструктивно-технологічних рішень при улаштуванні теплоізоляції;
технологію застосування інополістирольних плит підвищенної щільності
(екструзійних); особливості виконання робіт з монтажу систем утеплення у
зимовий період; вимоги до якості матеріалів та виконання робіт; будову й
правила експлуатації інструменту всіх видів, монтажного обладнання та
пристроїв; правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах,
автомобільних підіймачах, підвісних колисках тощо; правила використання
сигналів, а також порядок їх застосування під час взаємодії з машиістами
вантажопідіймальних механізмів; правила випробування та норми безпечної
експлуатації страхувальних тросів, канатів, запобіжних лямочних і
безлямочних монтажних поясів, індивідуальних спеціальних страхувальних
засобів та верхолазного спорядження, монтажних однорольних блоків, ручних
і механічних лебідок, талів; методи налагоджування систем підіймання та
опускання людей і вантажів, систем переміщення у безопорному просторі із
застосуванням верхолазних засобів і спорядження у процесі виконання робіт;
правила дотримання пожежної та електрочної безпеки; прийоми надання долікарської допомоги; правила дотримання вимог безпеки під час роботи з
інструментом; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт на
висоті понад 55 м.
Повинен уміти: виконувати складні роботи під час монтажу систем
утеплення будівель.
5.Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
- раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
- дотримуватися вимог технологічного процесу;
- не допускати браку у роботі;
- знати і виконувати вимоги нормативних актів з безпеки праці та
охорони навколишнього середовища;
- дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
- використовувати, в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (аварії, пожежі, повені тощо);
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- знати основи інформаційних технологій.
6.Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі
професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - «Монтажник систем
утеплення будівель» 5 розряду:
- за умови підвищення кваліфікації - стаж роботи за професією
«Монтажник систем утеплення будівель» 5 розряду не менше 1 року.
7. Сфера професійного використання випускника
Виконання робіт із утеплення будівель і споруд житлового, соціального та
промислового призначення; утеплення нових будинків і тих, що перебувають
в експлуатації.
8.Специфічні вимоги
Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.
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Типовий навчальний план
Професія - 7129 Монтажник систем утеплення будівель
Кваліфікація - 6 розряд
Загальний фонд навчального часу - 402 години

№
з/п
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
4
5.

Навчальні предмети
Загальнопрофесійна підготовка
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і
підприємництва
Резерв часу
Професійно-теоретична
підготовка
Технологія
монтажу
систем
утеплення
Експлуатація системи теплоізоляції
Організація верхолазних робіт
Матеріалознавство
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна
кваліфікаційна
атестація
Загальний обсяг навчального часу
(без п.4):

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
24
6
8
6
8
8
84

12

24

4

24
18
18
280
48
232
6

4
2
2

8
396

18
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Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів)
для підготовки кваліфікованих робітників за професією
«Монтажник систем утеплення будівель»
1. Кабінети:
- Технології монтажу систем утеплення будівель*;
- Матеріалознавства;
- Будівельного креслення;
- Інформаційних технологій;
- Основ галузевої економіки і підприємництва;
- Основ правових знань.
2. Лабораторії:
- Будівельних матеріалів і виробів.
3. Майстерні:
- Монтажу систем утеплення будівель*.
*Примітка: Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників
кадрів.
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Типова навчальна програма
з предмета «Інформаційні технології»

№
з/п

1.

Тема
Поглиблене
вивчення
системи
автоматизованого проектування в
будівництві AUTOCAD
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
8

6

8

6

Тема 1. Поглиблене вивчення системи
автоматизованого
проектування в будівництві AUTOCAD
Стилі штриховки (вбудований, користувача, настроюваний), їх
використання. Керування відображенням на екрані. Редагування малюнка
(стирання об’єктів, копіювання, перенесення, створення масиву об’єктів,
створення дзеркального відбитка, поворот, підрізання, подовження графічних
елементів, сполучення об’єктів, зміна масштабу елементів рисунка, часткове
стирання елементів, побудова подібних об’єктів, вимірювання графічних
об’єктів, розчленування складених об’єктів, створення креслень будівельних
конструкцій).
Вставка тексту, нанесення розмірів, використання блоків рисунків.
Виведення креслення на друк.
Перспективи розвитку засобів автоматизації будівництва.
Лабораторна робота №1. Створення та редагування малюнків в
AUTOCAD.
Лабораторна робота №2. Створення та оформлення креслень.
Лабораторна робота №3. Створення креслення фасаду будинку.
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Типова навчальна програма
з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п
1
2.
3.
4.

Тема
Державний бюджет
Кредитна й банківська система
Міжнародна система світового
господарства й ринкових відносин.
Інтеграція України в світову економіку
Глобальні проблеми сучасності та їх
економічний аспект
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
2
2
2
2
8

Тема 1. Державний бюджет
Дефіцит бюджету та його фінансування. Державний борг країни.
Тема 2. Кредитна й банківська системи
Кредитна система та її роль у суспільному виробництві. Інвестиційна
діяльність у капітальному будівництві.
Банки, їх сутність, види й функції. Реформа банківської системи.
Тема 3. Міжнародна система світового господарства й ринкових
відносин. Інтеграція України в світову економіку
Сучасна світова система господарства. Міжнародні фінансово-кредитні
організації.
Нові орієнтири світової економіки. Міжнародна економічна інтеграція.
Основні тенденції економічного розвитку Західної Європи.
Питання економічного й валютного об'єднання Європи. Проблеми
входження України в світові господарські зв'язки.
Міжнародна валютна система і валютна політика.
Тема 4. Глобальні проблеми сучасності та їх економічний аспект
Сутність глобальних проблем та їх види. Міжнародні організації та
міжнародне співробітництво у розв'язанні глобальних проблем.
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Типова навчальна програма
з предмета «Технологія монтажу систем утеплення»

№
з/п

1.

2.

3.
4.
5.

Тема
Методи аналізу і контролю стану
придатності
огороджувальних
конструкцій будівель до утеплення
Підготовка будівельного об’єкта до
виконання робіт із улаштування
зовнішньої скріпленої теплоізоляції
Схеми конструктивно-технологічних
рішень при улаштуванні утеплення
декоративних елементів фасаду
Особливості виконання робіт у
зимовий період
Відновлення
пошкодженого
теплоізоляційного шару
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
6

2

4

8

2

2
4
24

4

Тема 1. Методи аналізу і контролю стану придатності
огороджувальних конструкцій будівель до утеплення
Значення обстеження технічного стану об’єкта щодо придатності
зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель до влаштування утеплення.
Основні етапи обстеження.
Поняття
про
енергоаудит.
Параметри
оцінювання
стану
огороджувальних конструкцій будівель у межах енергоаудиту. Аналіз
термограм.
Методи визначення міцності огороджувальних конструкцій.
Оформлення результатів обстеження (складання актів або протоколів).
Практична робота №1. Виконання теплотехнічних (механічних)
розрахунків за заданими параметрами результатів обстеження об’єкта.
Тема 2. Підготовка будівельного об’єкта до виконання робіт із
улаштування зовнішньої скріпленої теплоізоляції
Значення якісної і своєчасної підготовки для забезпечення успішного
виконання робіт.
Основні заходи і роботи, що мають бути виконані у підготовчий період.
Підготовка будівельного об’єкта до виконання робіт.
Тема 3. Схеми конструктивно-технологічних рішень при
улаштуванні утеплення декоративних елементів фасаду
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Технологічні процеси й операції, що гарантують належний рівень якості
робіт при здійсненні утеплення декоративних елементів фасаду складної
конфігурації.
Улаштування теплоізоляції з поясами розтину на фасаді зі складними
архітектурними деталями.
Порядок розробки технологічних карт відповідно до будівельних норм і
правил.
Розрахункові норми витрат матеріалів.
Технологічні розрахунки, хронометражні дані.
Практична робота 2. Розробка технологічної карти на основі
хронометражних даних, отриманих на дослідних ділянках.
Тема 4. Особливості виконання робіт із утеплення у зимовий період
Параметри волого-теплового режиму.
Схеми розміщення устаткування для обігріву поверхні стін, кріплення
захисної плівки.
Особливості приготування робочих сумішей.
Тема 5. Відновлення пошкодженого теплоізоляційного шару
Вимоги щодо забезпечення нормальної експлуатації об’єкта із
зовнішньою скріпленою теплоізоляцією.
Технологічна
послідовність
відновлення
пошкодженого
теплоізоляційного шару.
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Типова навчальна програма
з предмета «Експлуатація системи теплоізоляції »

№
з/п

1.
2.
3.
4.

Тема
Правила
експлуатації
системи
зовнішньої скріпленої теплоізоляції
Способи та методи оцінювання
стану системи утеплення
Причини
руйнування
системи
теплоізоляції
Система ремонтів
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
8

2

4
4
8
24

2
4

Тема 1. Правила експлуатації системи зовнішньої скріпленої
теплоізоляції
Функції й основні завдання експлуатаційної служби.
Технічна документація (технічний паспорт та додатки до нього) для
організації ефективної і довговічної експлуатації системи утеплення
огороджувальних конструкцій будівель. Інструкція з експлуатації.
Поняття про безремонтний термін служби і довговічності системи
утеплення.
Умови правильної організації технічної експлуатації системи відповідно
до нормативних документів.
Практична робота №1. Складання технічного паспорту на систему
утеплення фасаду.
Тема 2. Способи та методи оцінювання стану системи утеплення
Параметри системи. Етапи обстеження технічного стану системи
теплоізоляції. Оцінка загального стану системи утеплення за станом
гідрозахисного і декоративного покриття.
Неруйнівні методи контролю. Опір ударним навантаженням. Капілярне
водопоглинення. Визначення розміру тріщин.
Руйнівні методи контролю. Відбір (вирізка) зразків. Визначення
адгезійної міцності між шарами системи, вологості утеплювача, міцності
сітки, ефективності механічного кріплення.
Дефекти і причинно-наслідкові зв’язки їх появи. Організація робіт щодо
усунення виявлених дефектів.
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Тема 3. Причини руйнування системи теплоізоляції
Додаткові обстеження та висновки про причини утворення дефектів та
їх вплив на працездатність системи.
Вплив природних і штучних факторів на систему.
Незалежна експертна оцінка відмови системи.
Тема 4. Система ремонтів
Види оглядів стану системи утеплення. Плани оглядів і ремонтів
зовнішньої скріпленої теплоізоляції відповідно до журналу технічного стану
об’єкта.
Поняття про гарантійні терміни безремонтної експлуатації системи.
Система зобов’язань у межах гарантійного терміну безремонтної експлуатації.
Планування ремонтів системи теплоізоляції (капітальний, поточний
тощо), їх функціональне призначення і терміни виконання.
Практична робота №2. Складання переліку робіт із зазначенням
термінів усунення дефектів внаслідок попадання води між утеплювачем і
огороджувальною конструкцією.
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Типова навчальна програма
з предмета «Організація верхолазних робіт »

№
з/п

1.

2.

Тема
Дозвільна
документація
на
виконання верхолазних робіт
Вимоги безпеки під час виконання
робіт на висоті в безопорному
просторі
та
на
конструкціях
(елементах конструкцій) споруд,
будівель
з
використанням
верхолазного спорядження
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
4

14

2

18

2

Тема 1. Дозвільна документація на виконання верхолазних робіт
Нормативно-дозвільна документація до виконання робіт на висоті
(наряд-допуск, проект виконання робіт, технологічна карта тощо).
Вимоги до зберігання нарядів.
Допуск до виконання невідкладних робіт (аварійні ситуації, ліквідація
наслідків стихійного лиха, аварії) за розпорядженням без оформлення наряду.
Тема 2. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті у
безопорному просторі та на конструкціях (елементах конструкцій)
споруд, будівель з використанням верхолазного спорядження
Загальні вимоги до створення безпечних умов праці на висоті в
безопорному просторі.
Порядок установлення опорних і страхувальних канатів. Види вузлів,
що застосовуються під час виконання робіт на висоті, схеми і порядок
зав’язування.
Методика розрахунку величин навантажень на опори при закріпленні
до них опорних (страхувальних) канатів із використанням петель при
різних кутах розташування канатів стосовно вертикальної площини.
Розподіл навантажень на опори в залежності від кута між плечима
кріплення та способів (схем) з’єднання (блокування) опор.
Розподіл навантажень на опори в залежності від кута провисання
горизонтально встановленого страхувального (вантажного) каната.
Вимоги безпеки під час пересування на висоті з використанням опорних
і страхувальних канатів.
Вимоги безпеки під час підйому по опорному канату. Безпечні способи
підйому.
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Вимоги безпеки під час спуску по опорному канату.
Методи забезпечення безпеки працівників під час виконання робіт у
безопорному просторі та на конструкціях різного типу із застосуванням
верхолазного спорядження і страхувальних засобів.
Практична робота. Розрахунок величини навантаження на опори при
закріпленні до них опорних (страхувальних) канатів із використанням
петель при різних кутах розташування канатів стосовно вертикальної
площини.
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Типова навчальна програма
з предмета «Матеріалознавство»

№
з/п

1.
2.
3.
4.

Тема
Плити
утеплення
підвищеної
щільності
Матеріали для утеплення будівель за
низьких температур
Матеріали для ремонту поверхонь
Методи контролю якості матеріалів
Всього годин

Кількість годин
з них на
лабораторноВсього
практичні
роботи
4
6

2

6
2
18

2

Тема 1. Плити утеплення підвищеної щільності
Пінополістирольні
екструзійовані
плити.
мінераловатні плити. Властивості, застосування.

Базальтоволокнисті

Тема 2. Матеріали для утеплення будівель за низьких температур
Вимоги до клейових сумішей для утеплення будівель за низьких
температур.
Властивості однокомпонентних поліуретанових клеїв для кріплення
плит із формованого і екструзійованого пінополістиролу.
Стійкість покриття до змінного впливу мінусових і плюсових
температур.
Лабораторно-практична робота №1. Визначення стійкості покриття
до змінного впливу мінусових і плюсових температур.
Тема 3. Матеріали для ремонту поверхонь
Герметичні, ущільнювальні, гідроізоляційні матеріали.
Технічні вимоги до герметичних і ущільнювальних матеріалів.
Вимоги до ремонтних сумішей.
Вимоги
до
матеріалів
для
влаштування
декоративного
опоряджувального шару.
Тема 4. Методи контролю якості матеріалів
Нормативно-технічна документація щодо якості матеріалів. Методи
контролю. Контрольно-вимірювальні інструменти і прилади.
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Типова навчальна програма
з виробничого навчання
Професія - 7129
Монтажник систем
утеплення будівель
Кваліфікація - 6 розряд
Кількість годин
№
з/п

1.

1.
2.

Тема

Виробниче навчання
Монтаж системи утеплення фасаду з
декоративними елементами складної
конфігурації
Виробнича практика
Інструктаж з охорони праці та
пожежної безпеки на виробництві
Самостійне виконання робіт із монтажу
систем утеплення огороджувальних
конструкцій будівель складністю 6-го
розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Всього

Всього

у майстерні

на
виробництві

48

48

48

48

232
8

224

280

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тема 1. Монтаж системи утеплення фасаду з декоративними
елементами складної конфігурації
Утеплення декоративних елементів фасаду складної конфігурації.
Улаштування теплоізоляції з поясами розтину на фасаді зі складними
архітектурними деталями.
Виготовлення та монтаж накладних декоративних елементів.
Гідроізоляційний захист та опорядження накладних декоративних
елементів.
Безпечне ведення робіт. Контроль якості.
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на
виробництві
Інструктаж із безпеки праці та пожежної безпеки. Система управління
охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві.
Інструктажі з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та
робочому місці.
Тема 2. Самостійне виконання робіт із монтажу систем утеплення
будівель складністю 6-го розряду
Самостійне виконання робіт з монтажу систем утеплення будівель
складністю 6-го розряду відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики
та технології виробництва, вимог будівельних норм і правил на роботи з
монтажу систем утеплення із застосуванням ефективних технологій, сучасних
механізмів, нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних
методів праці.
Примітка. Детальна програма виробничої практики з урахуванням
вимог замовників кадрів, а також з урахуванням спеціалізації учнів,
необхідності засвоєння ними сучасних методів праці розробляється
безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю
підприємств-замовників, організацій, установ і затверджується в
установленому порядку

Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
Утеплення декоративних елементів фасаду складної конфігурації.
Улаштування теплоізоляції з поясами розтину на фасаді зі складними
архітектурними деталями.
Виготовлення та монтаж накладних декоративних елементів, їх
гідроізоляційний захист та опорядження.
Відновлення пошкодженого теплоізоляційного шару.
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія - 7129 Монтажник
утеплення будівель
Кваліфікація - 6 розряд
Бал
1

Кваліфікація: 3 розряд
Знає
2

систем

Уміє
3

1

Учень (слухач) має незначні загальні знання про схеми Учень (слухач) здатний виконувати найпростіші
типових конструктивно-технологічних рішень при роботи з монтажу та відновлення пошкодженого
влаштуванні теплоізоляції та послідовність і умови теплоізоляційного
шару
систем
утеплення
виконання
робіт,
технологію
застосування огороджувальних конструкцій будівель, у тому числі
пінополістирольних плит підвищеної щільності, за низьких температур, користуватись ручним та
особливості виконання робіт з утеплення у зимовий електрифікованим інструментом під прямим
період, про інструменти, пристосування.
керівництвом у структурованому середовищі.
Навички навчання потребують структурованої Під час роботи частково дотримується правил
підтримки.
безпечного ведення робіт.
Результат виконаної роботи не відповідає діючим
якісним і кількісним нормам. Без присвоєння
кваліфікації.

2

Учень (слухач) має незначні базові знання про схеми Учень (слухач) здатен виконувати прості завдання з
типових конструктивно-технологічних рішень при монтажу
та
відновлення
пошкодженого
влаштуванні теплоізоляції та послідовність і умови теплоізоляційного
шару
систем
утеплення
виконання
робіт,
технологію
застосування огороджувальних конструкцій будівель, у тому числі
пінополістирольних плит підвищеної щільності, за низьких температур, користуватись ручним та
особливості виконання робіт з утеплення у зимовий електрифікованим інструментом під прямим
період, про інструменти, пристосування.
керівництвом у структурованому середовищі.
Навички навчання потребують структурованої Під час роботи частково дотримується правил
підтримки.
безпечного ведення робіт.
Результати виконаної роботи не відповідають діючим
якісним і кількісним нормам. Без присвоєння
кваліфікації.

3

Учень (слухач) має базові загальні знання з Учень (слухач) здатний виконувати прості завдання
основних прийомів виконання робіт, відтворює на з монтажу та відновлення пошкодженого
рівні розпізнання окремі елементи навчального теплоізоляційного шару систем утеплення
матеріалу, пов’язаного з схемами типових огороджувальних конструкцій будівель, у тому
конструктивно-технологічних
рішень
при числі за низьких температур, за допомогою різних
влаштуванні теплоізоляції та послідовністю й пристроїв
під
прямим
керівництвом
у
умовами виконання робіт із монтажу систем, структурованому середовищі.
технологію застосування пінополістирольних плит Під час роботи частково дотримується правил
підвищеної щільності, особливості виконання робіт безпечного ведення робіт.
з утеплення у зимовий період, правилами Результат виконаної роботи не відповідає діючим
застосування
інструментів,
пристосувань. нормам. Без присвоєння кваліфікації.
Відтворює на рівні розпізнавання фрагменти
навчального матеріалу. Знання потребують
постійного коригування та підтримки.
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4 Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш
широкі компетенції, які є в основному конкретними і широкі компетенції з монтажу та відновлення
загальними за характером, на рівні запам’ятовування пошкодженого теплоізоляційного шару систем
без розуміння відтворює окремі фрагменти утеплення огороджувальних конструкцій будівель, у
навчального матеріалу: схеми типових конструктивно- тому числі за низьких температур, визначати
технологічних рішень при влаштуванні теплоізоляції загальний стан системи утеплення за станом
та послідовність і умови виконання робіт із монтажу гідрозахисного
та
декоративного
покриття,
систем; методи аналізу і контролю стану придатності користування необхідним ручним і електрифікованим
огороджувальних конструкцій будівель до утеплення; інструментом, які є, в основному, конкретними і
методи оцінювання якості системи теплоізоляції, загальними за характером. Застосовує навички під
технологію застосування пінополістирольних плит керівництвом у контрольованому середовищі.
підвищеної щільності, особливості виконання робіт з Несе часткову відповідальність за своє навчання,
утеплення у зимовий період, перелік дефектів, що частково може пояснити зміст технологічного процесу
знижують надійність та експлуатаційну довговічність та прийомів самоконтролю і методів контролю за
системи утеплення, способи їх запобігання і усунення, якістю. Дотримується правил безпечного ведення
будови та правила експлуатації інструменту всіх видів, робіт. Кваліфікація присвоюється, але потребує
монтажного обладнання та пристроїв, правила роботи подальшого удосконалення через досвід роботи або
на риштуванні, помостах, правила та норми з охорони навчання.
праці при виконанні робіт на висоті; основні правила
ведення обов’язкової документації під час виконання
верхолазних робіт; правила безпечного ведення робіт.
Відчуває значні труднощі при аналізі та порівнянні.
Недостатньо усвідомлено користується технічною і
конструкторсько-технологічною документацією.
5 Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш
широкі компетенції, які є в основному конкретними і широкі компетенції з монтажу та відновлення
загальними за характером, на рівні запам’ятовування пошкодженого теплоізоляційного шару систем
без розуміння відтворює окремі фрагменти утеплення огороджувальних конструкцій будівель, у
навчального матеріалу: схеми типових конструктивно- тому числі за низьких температур, визначати
технологічних рішень при влаштуванні теплоізоляції загальний стан системи утеплення за станом
та послідовність і умови виконання робіт із монтажу гідрозахисного
та
декоративного
покриття,
систем; методи аналізу і контролю стану придатності користування необхідним ручним і електрифікованим
огороджувальних конструкцій будівель до утеплення; інструментом, які є в основному конкретними і
методи оцінювання якості системи теплоізоляції, загальними за характером. Застосовує навички під
технологію застосування пінополістирольних плит керівництвом у контрольованому середовищі. Несе
підвищеної щільності, особливості виконання робіт з часткову відповідальність за своє навчання, частково
утеплення у зимовий період, перелік дефектів, що може пояснити зміст технологічного процесу та
знижують надійність та експлуатаційну довговічність прийомів самоконтролю і методів контролю за якістю.
системи утеплення, способи їх запобігання і усунення, Дотримується безпечного ведення робіт.
будови та правила експлуатації інструменту всіх видів, Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого
монтажного обладнання та пристроїв, правила роботи удосконалення через досвід роботи або навчання
на риштуванні, помостах, правила та норми з охорони
праці при виконанні робіт на висоті; основні правила
ведення обов’язкової документації під час виконання
верхолазних робіт; правила безпечного ведення робіт.
Несе часткову відповідальність за своє навчання..
Може частково обґрунтувати і проаналізувати свою
відповідь. Недостатньо усвідомлено користується
технічною
і
конструкторсько-технологічною
документацією.
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6

Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш
широкі компетенції, які є в основному конкретними і широкі компетенції з монтажу та відновлення
загальними за характером, без достатнього розуміння пошкодженого теплоізоляційного шару систем
відтворює основний навчальний матеріал: схеми утеплення огороджувальних конструкцій будівель, у
типових конструктивно-технологічних рішень при тому числі за низьких температур, визначати
влаштуванні теплоізоляції та послідовність і умови загальний стан системи утеплення за станом
виконання робіт із монтажу систем; методи аналізу і гідрозахисного
та
декоративного
покриття,
контролю стану придатності огороджувальних користування необхідним ручним і електрифікованим
конструкцій будівель до утеплення; методи інструментом, кріплення металевих профілів до
оцінювання якості системи теплоізоляції, технологію цоколя будівлі, які є в основному конкретними і
застосування пінополістирольних плит підвищеної загальними за характером. Застосовує навички під
щільності, особливості виконання робіт з утеплення у керівництвом у контрольованому середовищі. Несе
зимовий період, перелік дефектів, що знижують часткову відповідальність за своє навчання, може
надійність та експлуатаційну довговічність системи пояснити зміст технологічного процесу та прийомів
утеплення, способи їх запобігання й усунення, будови самоконтролю і методів контролю за якістю.
та правила експлуатації інструменту всіх видів, Дотримується правил безпечного ведення робіт.
монтажного обладнання та пристроїв, правила роботи Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого
на риштуванні, помостах, правила та норми з охорони удосконалення через досвід роботи або навчання.
праці при виконанні робіт на висоті; основні правила
ведення обов’язкової документації під час виконання
верхолазних робіт; правила безпечного ведення робіт.
Може частково аналізувати навчальний матеріал,
робити порівняння і висновки. Користується
окремими видами технічної і конструкторськотехнологічної документації.

7

Учень (слухач) має широкі загальні та базові Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні
теоретичні знання, самостійно з розумінням відтворює практичні знання, може самостійно за алгоритмом
основні положення навчального матеріалу: схеми виконати переважну більшість прийомів і
типових конструктивно-технологічних рішень при технологічних операцій: монтаж та відновлення
влаштуванні теплоізоляції та послідовність і умови пошкодженого теплоізоляційного шару систем
виконання робіт із монтажу систем; вимоги утеплення огороджувальних конструкцій будівель, у
нормативних документів, які регламентують тому числі за низьких температур, визначення
теплотехнічні
характеристики
зовнішніх загального стану системи утеплення за станом
огороджувальних конструкцій, методи аналізу і гідрозахисного
та
декоративного
покриття;
контролю стану придатності огороджувальних утеплення декоративних елементів фасаду
конструкцій будівель до утеплення; методи складної
конфігурації;
улаштування
оцінювання якості системи теплоізоляції, технологію теплоізоляції з поясами розтину на фасаді зі
застосування пінополістирольних плит підвищеної складними
архітектурними
деталями;
щільності, особливості виконання робіт з утеплення у користування необхідним ручним і електрифікованим
зимовий період, перелік дефектів, що знижують інструментом, застосування страхувальних тросів,
надійність та експлуатаційну довговічність системи канатів, запобіжних лямкових і безлямкових
утеплення, способи їх запобігання і усунення, будови монтажних поясів переміщення у безопірному
та правила експлуатації інструменту всіх видів, просторі із застосуванням верхолазних засобів і
монтажного обладнання та пристроїв, правила роботи спорядження у процесі виконання робіт.
на риштуванні, помостах, драбинах, автомобільних Відповідає за своє власне навчання і має обмежений
підіймачах тощо, параметри оцінювання виконаних досвід практики у конкретному аспекті роботи чи
робіт; правила та норми з охорони праці при виконанні навчання. Організовує робоче місце, планує і виконує
робіт на висоті; основні правила ведення обов’язкової виробниче завдання з незначним відхиленням від
документації під час виконання верхолазних робіт; установлених норм часу. Достатньо усвідомлено
правила безпечного ведення робіт; законодавство в користується
технічною
і
конструкторськобудівельній галузі; основи галузевої економіки.
технологічною документацією. Здатний виконувати
Використовує інформаційні технології для пошуку завдання під керівництвом. Застосовує основні
158

матеріалів, пов’язаних із утепленням будівель.
прийоми самоконтролю виробних дій та методи
Відповідь у цілому вірна, логічна і достатньо контролю за якістю роботи.
обґрунтована. Усвідомлено користується довідковою У цілому результат роботи відповідає якісним і
інформацією,
технічною
і
конструкторсько- кількісним показникам даного рівня кваліфікації.
технологічною документацію.
Дотримується правил безпечного ведення робіт.
8

Учень (слухач) має широкі загальні та базові
теоретичні знання, самостійно з розумінням
відтворює основні положення навчального
матеріалу: схеми типових конструктивнотехнологічних
рішень
при
влаштуванні
теплоізоляції та послідовність і умови
виконання робіт із монтажу систем; вимоги
нормативних документів, які регламентують
теплотехнічні
характеристики
зовнішніх
огороджувальних конструкцій, методи аналізу і
контролю стану придатності огороджувальних
конструкцій будівель до утеплення; методи
оцінювання якості системи теплоізоляції,
технологію застосування пінополістирольних
плит підвищеної щільності, особливості
виконання робіт з утеплення у зимовий період,
перелік дефектів, що знижують надійність та
експлуатаційну
довговічність
системи
утеплення, способи їх запобігання й усунення,
будови та правила експлуатації інструменту
всіх видів, монтажного обладнання та
пристроїв, правила роботи на риштуванні,
помостах, драбинах, автомобільних підіймачах
тощо, параметри оцінювання виконаних робіт;
основні
правила
ведення
обов’язкової
документації під час виконання верхолазних
робіт; правила безпечного ведення робіт;
законодавство в будівельній галузі; основи
галузевої економіки.
Використовує інформаційні технології для
пошуку матеріалів, пов’язаних із утепленням
будівель.
Відповідь у цілому вірна, логічна і достатньо
обґрунтована.
Усвідомлено
користується
довідковою
інформацією,
технічною
і
конструкторсько-технологічною документацію.

Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні
практичні
знання, може самостійно за
алгоритмом виконати переважну більшість
прийомів і технологічних операцій: монтаж та
відновлення пошкодженого теплоізоляційного шару
систем утеплення огороджувальних конструкцій
будівель, у тому числі за низьких температур,
визначення загального стану системи утеплення за
станом гідрозахисного та декоративного покриття;
утеплення декоративних елементів фасаду
складної
конфігурації;
улаштування
теплоізоляції з поясами розтину на фасаді зі
складними
архітектурними
деталями;
виготовлення
та
монтаж
накладних
декоративних елементів, їх гідроізоляційний
захист
та
опорядження
відповідними
матеріалами; користування необхідним ручним і
електрифікованим
інструментом,
застосування
страхувальних тросів, канатів, запобіжних лямкових і
безлямкових монтажних поясів; переміщення у
безопірному
просторі
із
застосуванням
верхолазних засобів і спорядження у процесі
виконання робіт. Володіє більшістю прийомів
контролю якості робіт. Стропує і ув’язує
вантажі
для
підйому,
пересування,
встановлення і складування. Відповідає за своє
власне навчання і має обмежений досвід
практики у конкретному аспекті роботи чи
навчання. Самостійно організовує робоче місце
та планує і виконує виробниче завдання в
межах встановлених норм часу. Достатньо
усвідомлено
користується
технічною
і
конструкторсько-технологічною
документацією. Здатний виконувати завдання
під керівництвом. Застосовує основні прийоми
самоконтролю виробних дій та методи
контролю за якістю роботи. Результат роботи
відповідає якісним і кількісним показникам
даного рівня кваліфікації. Дотримується правил
безпечного ведення робіт.
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Учень (слухач) має широкі загальні та базові
теоретичні
знання,
володіє
основним
навчальним матеріалом у достатній мірі, знає:
схеми типових конструктивно-технологічних
рішень при влаштуванні теплоізоляції та
послідовність і умови виконання робіт із
монтажу
систем;
вимоги
нормативних
документів, які регламентують теплотехнічні
характеристики зовнішніх огороджувальних
конструкцій, методи аналізу і контролю стану
придатності огороджувальних конструкцій
будівель до утеплення; методи оцінювання
якості системи теплоізоляції, технологію
застосування
пінополістирольних
плит
підвищеної щільності, особливості виконання
робіт з утеплення у зимовий період, перелік
дефектів, що знижують надійність та
експлуатаційну
довговічність
системи
утеплення, способи їх запобігання і усунення,
будови та правила експлуатації інструменту
всіх видів, монтажного обладнання та
пристроїв, правила роботи на риштуванні,
помостах, драбинах, автомобільних підіймачах
тощо, параметри оцінювання виконаних робіт;
основні
правила
ведення
обов’язкової
документації під час виконання верхолазних
робіт; правила безпечного ведення робіт;
законодавство в будівельній галузі; основи
галузевої економіки.
Використовує інформаційні технології для
пошуку матеріалів, пов’язаних із утепленням
будівель.
Аналізує, порівнює інформацію, робить
висновки. Свідомо користується довідковою
інформацією, технічною і конструкторськотехнологічною документацією.

Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні
практичні
знання, здатний виконувати
завдання: монтаж та відновлення пошкодженого
теплоізоляційного
шару
систем
утеплення
огороджувальних конструкцій будівель, у тому числі
за низьких температур, визначення загального стану
системи утеплення за станом гідрозахисного та
декоративного покриття; утеплення декоративних
елементів фасаду складної конфігурації;
улаштування теплоізоляції з поясами розтину
на фасаді зі складними архітектурними
деталями; виготовлення та монтаж накладних
декоративних елементів, їх гідроізоляційний
захист
та
опорядження
відповідними
матеріалами; користування необхідним ручним і
електрифікованим
інструментом,
застосування
страхувальних тросів, канатів, запобіжних лямкових і
безлямкових монтажних поясів; переміщення у
безопірному
просторі
із
застосуванням
верхолазних засобів і спорядження у процесі
виконання робіт..
Володіє більшістю прийомів контролю якості
робіт. Стропує і ув’язує вантажі для підйому,
пересування, встановлення і складування.
Відповідає за своє власне навчання і має
обмежений досвід практики у конкретному
аспекті роботи чи навчання. Самостійно
організовує робоче місце, планує і виконує
завдання в межах норм часу. Усвідомлено
користується технічною і конструкторськотехнологічною
документацією.
Може
розробляти окремі її види. Здатний виконувати
завдання
під
керівництвом.
Правильно
застосовує основні прийоми самоконтролю
виробничих дій та методи контролю за якістю
роботи. Результат роботи відповідає якісним і
кількісним показникам. Дотримується норм
витрат матеріалів і правил безпеки праці.
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Учень (слухач) має значні конкретні теоретичні
знання,
зокрема:
вимоги
нормативних
документів, які регламентують теплотехнічні
характеристики зовнішніх огороджувальних
конструкцій; схеми типових конструктивнотехнологічних
рішень
при
влаштуванні
теплоізоляції та послідовність і умови
виконання робіт із монтажу систем; вимоги
нормативних документів, які регламентують
теплотехнічні
характеристики
зовнішніх
огороджувальних конструкцій, методи аналізу і
контролю стану придатності огороджувальних
конструкцій будівель до утеплення; методи
оцінювання якості системи теплоізоляції,
технологію застосування пінополістирольних
плит підвищеної щільності, особливості
виконання робіт з утеплення у зимовий період,
перелік дефектів, що знижують надійність та
експлуатаційну
довговічність
системи
утеплення, способи їх запобігання і усунення,
будови та правила експлуатації інструменту
всіх видів, монтажного обладнання та
пристроїв, правила роботи на риштуванні,
помостах, драбинах, автомобільних підіймачах
тощо, параметри оцінювання виконаних робіт;
основні правила здійснення верхолазних робіт
та ведення обов’язкової документації під час їх
виконання; методи налагоджування систем
підіймання та опускання людей та вантажів,
правила
безпечного
ведення
робіт;
законодавство в будівельній галузі; основи
галузевої економіки.
Відповідь повна, правильна, логічна, містить
аналіз і систематизацію. Правильно і свідомо
застосовує всі види довідкової інформації,
технічної і конструкторсько-технологічної
документації.
Проявляє пізнавально-творчий інтерес до
обраної професії, нової техніки і сучасних
технологій.

Учень (слухач) має значні конкретні практичні
навички з: монтажу та відновлення пошкодженого
теплоізоляційного
шару
систем
утеплення
огороджувальних конструкцій будівель, у тому числі
за низьких температур, визначення загального стану
системи утеплення за станом гідрозахисного та
декоративного покриття; утеплення декоративних
елементів фасаду складної конфігурації;
улаштування теплоізоляції з поясами розтину
на фасаді зі складними архітектурними
деталями; виготовлення та монтаж накладних
декоративних елементів, їх гідроізоляційний
захист
та
опорядження
відповідними
матеріалами; виявлення причин руйнування
теплоізоляції,
здійснення
відновлення
пошкодженого
теплоізоляційного
шару;
користування необхідним ручним і електрифікованим
інструментом, застосування страхувальних тросів,
канатів, запобіжних лямкових і безлямкових
монтажних поясів; переміщення у безопірному
просторі із застосуванням верхолазних засобів і
спорядження у процесі виконання робіт.
Володіє більшістю прийомів контролю якості
робіт. Стропує і ув’язує вантажі для підйому,
пересування, встановлення і складування.
Здатний застосовувати отримані знання,
навички та компетенції і вирішувати проблеми
незалежно. Здатний до самокерування під час
виконання практичних робіт. Має практичний
досвід роботи у простих виробничих ситуаціях.
Результат роботи в цілому відповідає якісним і
кількісним показникам. Раціонально організовує
робоче місце та дотримується правил безпеки
праці.
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11 Учень (слухач) має значні систематизовані Учень (слухач) має значні конкретні практичні
конкретні
теоретичні
знання:
вимоги навички, визначається здатністю застосовувати
нормативних документів, які регламентують спеціальні знання, навички та компетенції і
теплотехнічні
характеристики
зовнішніх вирішувати проблеми незалежно. Самостійно
огороджувальних конструкцій; схеми типових виконує роботи: монтаж та відновлення
конструктивно-технологічних
рішень
при пошкодженого теплоізоляційного шару систем
влаштуванні теплоізоляції та послідовність і утеплення огороджувальних конструкцій будівель, у
умови виконання робіт із монтажу систем; тому числі за низьких температур, визначення
вимоги
нормативних
документів,
які загального стану системи утеплення за станом
регламентують теплотехнічні характеристики гідрозахисного
та
декоративного
покриття;
зовнішніх
огороджувальних
конструкцій, утеплення декоративних елементів фасаду
методи аналізу і контролю стану придатності складної
конфігурації;
улаштування
огороджувальних конструкцій будівель до теплоізоляції з поясами розтину на фасаді зі
утеплення; методи оцінювання якості системи складними
архітектурними
деталями;
теплоізоляції,
технологію
застосування виготовлення
та
монтаж
накладних
пінополістирольних плит підвищеної щільності, декоративних елементів, їх гідроізоляційний
особливості виконання робіт з утеплення у захист
та
опорядження
відповідними
зимовий період, перелік дефектів, що знижують матеріалами; виявлення причин руйнування
надійність та експлуатаційну довговічність теплоізоляції,
здійснення
відновлення
системи утеплення, способи їх запобігання і пошкодженого
теплоізоляційного
шару;
усунення, будови та правила експлуатації користування необхідним ручним і електрифікованим
інструменту всіх видів, монтажного обладнання інструментом, застосування страхувальних тросів,
та пристроїв, правила роботи на риштуванні, канатів, запобіжних лямкових і безлямкових
помостах, драбинах, автомобільних підіймачах монтажних поясів; переміщення у безопірному
тощо, параметри оцінювання виконаних робіт; просторі із застосуванням верхолазних засобів і
основні правила здійснення верхолазних робіт спорядження у процесі виконання робіт..
та ведення обов’язкової документації під час їх Володіє більшістю прийомів контролю якості
виконання; методи налагоджування систем робіт. Стропує і ув’язує вантажі для підйому,
підіймання та опускання людей та вантажів, пересування, встановлення і складування.
правила
безпечного
ведення
робіт; Здатний до самокерування під час виконання
законодавство в будівельній галузі; основи виробничих завдань. Має практичний досвід
галузевої економіки.
роботи у простих виробничих ситуаціях.
Уміє самостійно знаходити і застосовувати Результат роботи відповідає кваліфікаційному
джерела інформації, оцінювати отриману рівню. Забезпечує високий рівень організації
інформацію; аргументовано робить висновки; праці та дотримання правил безпеки праці.
вірно і свідомо застосовує всі види довідкової
інформації, технічної і конструкторськотехнологічної документації.
Виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної
професії, нової техніки і технології.
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12 Учень (слухач) має значні систематизовані
конкретні
теоретичні
знання:
вимоги
нормативних документів, які регламентують
теплотехнічні
характеристики
зовнішніх
огороджувальних конструкцій; схеми типових
конструктивно-технологічних
рішень
при
влаштуванні теплоізоляції та послідовність і
умови виконання робіт із монтажу систем;
вимоги
нормативних
документів,
які
регламентують теплотехнічні характеристики
зовнішніх
огороджувальних
конструкцій,
методи аналізу і контролю стану придатності
огороджувальних конструкцій будівель до
утеплення; методи оцінювання якості системи
теплоізоляції,
технологію
застосування
пінополістирольних плит підвищеної щільності,
особливості виконання робіт з утеплення у
зимовий період, перелік дефектів, що знижують
надійність та експлуатаційну довговічність
системи утеплення, способи їх запобігання і
усунення, будови та правила експлуатації
інструменту всіх видів, монтажного обладнання
та пристроїв, правила роботи на риштуванні,
помостах, драбинах, автомобільних підіймачах
тощо, параметри оцінювання виконаних робіт;
основні правила здійснення верхолазних робіт
та ведення обов’язкової документації під час їх
виконання; методи налагоджування систем
підіймання та опускання людей та вантажів,
правила
безпечного
ведення
робіт;
законодавство в будівельній галузі; основи
галузевої економіки.
Відповідь повна, вірна, логічна, містить аналіз,
систематизацію, узагальнення навчального
матеріалу
з
використанням
додаткової
інформації. Вміє самостійно знаходити,
користуватися та оцінювати інформацію.
Виконує аргументовані висновки. Вірно і
свідомо використовує всі види довідкової,
технічної і конструкторсько-технологічної
документації в межах навчальної програми.
Проявляє пізнавально-творчий інтерес до
обраної професії, нової техніки і технології.

Учень (слухач) самостійно та правильно
виконує всі прийоми і технологічні операції
відповідно до кваліфікаційних вимог та
технологічної
документації,
має
значні
конкретні практичні навички. Визначається
здатністю застосовувати спеціальні знання,
навички, компетенції і вирішувати проблеми
незалежно. Здатний до аналізу, самокерування
під час виконання виробничих завдань. Має
практичний досвід у роботі в складних та
виняткових виробничих ситуаціях.
Результат роботи відповідає кваліфікаційному
рівню або може бути кращим від нього.
Зразково дотримується правил безпеки праці
та організації робочого місця.
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Професія - 7129 Монтажник
утеплення будівель
Кваліфікація - 6 розряд
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

систем

Кількість на групу з 15 осіб
Для
Для
Найменування
Примітка
індивідуального
групового
користування користування
Обладнання
Фарбувальні
агрегати
1
безповітряного розпилення
Електрофарбопульт
1
Фарбопульт ручний
1
Пилосос промисловий
1
Шліфувальна
машина
1
(кутова)
Вологомір
1
Інструмент
Низькообертовий дриль для
3
приготування розчинових
сумішей
Пістолет для картриджів
1
Перфоратор
1
Шуруповерт
1
Кельма
15
Шпатель зубчастий
15
Шпатель кутовий наружний
15
Шпатель
кутовий
15
внутрішній
Шпатель металевий
15
Щітка макловиця
15
Рівень будівельний
8
Висок
8
Рівень універсальний
3
Зубило
15
Кирка двостороння
15
Електролобзик
1
Ніж для розрізування плит
утеплювача
Терка металева
15
Терка пластикова
15
Терка шліфувальна
8
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21. Півтерки металеві
22. Ножиці
23. Ножиці ручні для різання
металу
24. Рулетка сталева
25. Набір щупів
Додаткове оснащення
1. Пластмасові
посудини
місткістю від 15 до 25 дм3
2. Запобіжні монтажні пояси
15
3. Окуляри захисні
15
4. Шафа для інструментів
5. Стелаж для пристосувань
6. Рукавиці
15

8
5
5
5
2

1
1
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Зміст
1
2
2.1
2.2
2.4
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.6
3.7
3.8
4
4.1

Загальні положення
ДСПТО з професії код 7129 «Монтажник систем утеплення
будівель», кваліфікація - 3-й розряд
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів)
Типові навчальні програми з предметів загальнопрофесійної
підготовки
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і підприємництва
Основи правових знань
Правила дорожнього руху
Типові навчальні програми з предметів професійно-теоретичної
підготовки
Технологія монтажу систем утеплення
Обладнання та механізми
Будівлі, споруди та системи теплоізоляції
Матеріалознавство
Електротехніка в будівництві
Будівельне креслення
Охорона праці
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Перелік основних обов’язкових засобів навчання

1
4

ДСПТО з професії код 7129 «Монтажник систем утеплення
будівель», кваліфікація - 4-й розряд
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів)
Типові навчальні програми з предметів загальнопрофесійної
підготовки
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і підприємництва
Основи правових знань
Програми з предметів професійно-теоретичної підготовки
Технологія монтажу систем утеплення
Обладнання та механізми
Будівлі, споруди та системи теплоізоляції
Матеріалознавство
Електротехніка в будівництві
Будівельне креслення
Охорона праці
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Перелік основних обов’язкових засобів навчання
ДСПТО з професії код 7129 «Монтажник систем утеплення
будівель», кваліфікація - 5-й розряд
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

61

5
7
8

9
11
14
17

20
24
26
28
32
35
41
45
52
59

62
64
65

67
69
71
72
76
78
80
83
85
87
88
96
103
105
106
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4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.6
5.7
5.8

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів)
Типові навчальні програми з предметів загальнопрофесійної
підготовки
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і підприємництва
Основи правових знань
Типові навчальні програми з предметів професійно-теоретичної
підготовки
Технологія монтажу систем утеплення
Експлуатація системи утеплення будівель
Організація верхолазних робіт
Матеріалознавство
Будівельне креслення
Охорона праці
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Перелік основних обов’язкових засобів навчання
ДСПТО з професії код 7129 «Монтажник систем утеплення
будівель», кваліфікація - 6-й розряд
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів)
Типові навчальні програми з предметів загальнопрофесійної
підготовки
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і підприємництва
Програми з предметів професійно-теоретичної підготовки
Технологія монтажу систем утеплення
Експлуатація системи теплоізоляції
Організація верхолазних робіт
Матеріалознавство
Типова навчальна програма з виробничого навчання
Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Зміст

107
109

109
113
115

117
120
122
124
126
127
126
132
140
142
141
143
144

147
148
149
151
153
155
154
158
166
168
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