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ВСТУП
Третя частина підручника «Монтажник каркасно-обшивних конструкцій» містить 

навчальний матеріал, покликаний сформувати більш складні професійні знання та 
вміння, що відповідають вимогам кваліфікаційного рівня 5 розряду.

Фахівець 5 розряду повинен уміти влаштовувати складні криволінійні поверхні 
та об’ємні елементи з гіпсокартону різних архітектурно-конструктивних рішень, кон-
струкції з вогнестійкими захисними обшивками металевих і дерев’яних елементів. Для 
формування професійної компетентності такого рівня робітник повинен бути ознайом-
лений зі складним будівельним кресленням: конструкції, архітектурні та архітектурно-
конструктивні елементи будівель тощо.

Також необхідно знати способи опорядження каркасно-обшивних конструкцій де-
коративними штукатурними сумішами.

Розширюється інформація про правові та організаційні основи охорони праці, зо-
крема з електробезпеки.

У третій частині висвітлено питання, пов’язані з улаштуванням сучасних фасадів 
з використанням плит Аквапанель та технології легкого домобудування «Сталдом». 
Ця новітня технологія не включена до Державного стандарту ПТО за професією «Мон-
тажник гіпсокартонних конструкцій», але, на наш погляд, є необхідною, оскільки відо-
бражає сучасний стан монтажу каркасно-обшивних конструкцій.

Економіка України, розвиваючись, потребує розширення малого та середнього 
бізнесу – основи економіки високорозвинених країн.

Випускники ПТНЗ, які опанують сучасні виробничі технології, зможуть спробува-
ти свої сили в малому бізнесі («Працюю на себе»), але для цього необхідні додаткові 
знання та вміння з економіко-правової сфери, уміння розробляти бізнес-план для вті-
лення в життя своєї ідеї.

Колектив авторів бажає вам успіхів у цій справі.
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ПРОГРАМА МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ
№ п/п Назва Стор.

ДМ-5
ВИКОНАННЯ РОБІТ З МОНТАЖУ 

ГІПСОКАРТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ СКЛАДНІСТЮ 
5-ГО РОЗРЯДУ

МО 5.1 Конструктивні елементи будівель і споруд
МЕ 5.1.1 Настановчо-мотиваційний 8
МЕ 5.1.2 Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці 11
МЕ 5.1.3 Дисциплінарна відповідальність працівника 17
МЕ 5.1.4 Адміністративна відповідальність працівника 19
МЕ 5.1.5 Кримінальна відповідальність працівника 22
МЕ 5.1.6 Матеріальна відповідальність працівника 26
МЕ 5.1.7 Системно-узагальнюючий 30
МО 5.2 Основи електробезпеки

МЕ 5.2.1 Настановчо-мотиваційний 31

МЕ 5.2.2 Система організаційно-технічних заходів і засобів забезпечення 
електробезпеки 32

МЕ 5.2.3 Робота в електроустановках 35
МЕ 5.2.4 Електрозабезпечення будівельного майданчика 37
МЕ 5.2.5 Призначення заземлювальних пристроїв 39
МЕ 5.2.6 Правила безпечної експлуатації ручних електричних машин 41
МЕ 5.2.7 Системно-узагальнюючий 43
МО 5.3 Креслення конструкцій будівель

МЕ 5.3.1 Настановчо-мотиваційний 44
МЕ 5.3.2 Креслення бутових фундаментів 45
МЕ 5.3.3 Креслення стін кам'яних будівель 47
МЕ 5.3.4 Креслення залізобетонних конструкцій 51
МЕ 5.3.5 Креслення дерев’яних конструкцій 56
МЕ 5.3.6 Креслення віконних блоків 63
МЕ 5.3.7 Системно-узагальнюючий 65

МО 5.4 Основні архітектурні та архітектурно-конструктивні
елементи будівлі

МЕ 5.4.1 Настановчо-мотиваційний 67
МЕ 5.4.2 Креслення архітектурних обломів 68
МЕ 5.4.3 Креслення колони 71

МЕ 5.4.4 Креслення перегородок із вогнестійкими захисними обшивками
металевих елементів 74

МЕ 5.4.5 Креслення стіни шахти з протипожежним захистом 76
МЕ 5.4.6 Креслення складних дизайнерських рішень підвісних стель 78
МЕ 5.4.7 Системно-узагальнюючий 80
МО 5.5 Складні криволінійні поверхні та об’ємні елементи з гіпсокартону

МЕ.5.5.1 Настановчо-мотиваційний 81

МЕ.5.5.2 Складні криволінійні поверхні й об’ємні елементи з гіпсокартону 
та їх роль у створенні інтер’єрів приміщень 82

МЕ 5.5.3 Виготовлення криволінійних гіпсокартонних елементів
малого радіуса 84
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№ п/п Назва Стор.
МЕ 5.5.4 Улаштування криволінійних конструкцій малого радіуса з обшивкою 88
МЕ 5.5.5 Ламані поверхні з гіпсокартону. Види пазів 91
МЕ 5.5.6 Технологія формування ламаної або замкненої поверхні 93

МЕ 5.5.7 Улаштування конструктивних елементів з ламаних
гіпсокартонних форм 96

МЕ 5.5.8 Архітектурно-конструктивні рішення та технологічна послідовність 
улаштування ламаних поверхонь підвісних стель 99

МЕ 5.5.9 Системно-узагальнюючий 101

МО 5.6 Особливості влаштування конструкцій з вогнестійкими
захисними обшивками

МЕ 5.6.1 Настановчо-мотиваційний 102

МЕ 5.6.2 Основні відомості про протипожежний захист будівельних
конструкцій матеріалами КНАУФ 103

МЕ 5.6.3 Негорюча гіпсова плита КНАУФ Fireboard 106
МЕ 5.6.4 Негорюча гіпсова плита КНАУФ Diamant 108
МЕ 5.6.5 Улаштування вогнестійкого облицювання сталевих балок 110
МЕ 5.6.6 Улаштування вогнестійкого облицювання сталевих опор 115
МЕ 5.6.7 Улаштування вогнестійкого облицювання дерев’яних балок та опор 119

МЕ 5.6.8 Улаштування підвісних стель із плит AMF із протипожежними 
властивостями 122

МЕ 5.6.9 Улаштування вогнезахисту стель на трапецієподібному профлисті
плитами КНАУФ Fireboard 126

МЕ 5.6.10 Системно-узагальнюючий 131

МО 5.7 Архітектурно-конструктивне рішення складних гіпсокартонних 
криволінійних підвісних стель

МЕ 5.7.1 Настановчо-мотиваційний 132

МЕ 5.7.2 Проектування підвісних стель складних дизайнерських рішень. 
Загальні положення 133

МЕ 5.7.3 Архітектурно-конструктивне рішення підвісної стелі «Дунайські 
хвилі» 135

МЕ 5.7.4 Архітектурно-конструктивне рішення підвісної стелі пилоподібної 
з вітрилом і «Летючі вітрила» 138

МЕ 5.7.5 Архітектурно-конструктивне рішення підвісної стелі півциркульної 
аркової 140

МЕ 5.7.6 Багаторівневі стелі 143
МЕ 5.7.7 Види та способи монтажу освітлювальних приладів 146
МЕ 5.7.8 Системно-узагальнюючий 149

ДМ-6 ВИКОНАННЯ РОБІТ З УЛАШТУВАННЯ
СУЧАСНИХ ФАСАДІВ

МО 6.1 Матеріали для влаштування фасадів
МЕ 6.1.1 Настановчо-мотиваційний 151
МЕ 6.1.2 Номенклатура елементів для влаштування сталевого каркаса 153
МЕ 6.1.3 Матеріали для влаштування зовнішніх стін по сталевому каркасу 157

МЕ 6.1.4 Кріпильні вироби для кріплення плит Аквапанель до сталевого 
каркаса 161
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№ п/п Назва Стор.
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МЕ 6.2.5 Системно-узагальнюючий 181

МО 6.3 Сучасна технологія легкого домобудування «Сталдом»
з використанням плит Аквапанель

МЕ 6.3.1 Настановчо-мотиваційний 182

МЕ 6.3.2 Загальні відомості сучасної технології альтернативного легкого 
домобудування «Сталдом» 183

МЕ 6.3.3 Технічне рішення стін системи «Сталдом» 186
МЕ 6.3.4 Технологія монтажу стін системи «Сталдом» 190

МЕ 6.3.5 Технологія виконання зовнішньої обшивки стін плитами
Аквапанель Зовнішня 195

МЕ 6.3.6 Улаштування гідровітрозахисного і теплозвукоізоляційного шару 
в системі «Сталдом» 198

МЕ 6.3.7 Опорядження зовнішніх поверхонь стін системи «Сталдом» 201
МЕ 6.3.8 Системно-узагальнюючий 204



8

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 1 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

ДМ-5. ВИКОНАННЯ РОБІТ З МОНТАЖУ ГІПСОКАРТОН-
НИХ КОНСТРУКЦІЙ СКЛАДНІСТЮ

5-ГО РОЗРЯДУ

Мета: засвоєння знань про:
  правові та організаційні основи охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки;
  види, властивості матеріалів для виконання монтажних робіт складністю 5-го 
розряду;

формування необхідних навичок читання креслень та виконання робіт із 
монтажу гіпсокартонних конструкцій складністю 5-го розряду згідно з освітньо-
кваліфікаційною характеристикою.

ДМ містить такі МО:
  МО 5.1. Правові та організаційні основи охорони праці;
  МО 5.2. Основи електробезпеки;
  МО 5.3. Креслення конструкцій будівель;
  МО 5.4. Основні архітектурні та архітектурно-конструктивні елементи будівлі;
  МО 5.5. Декоративні штукатурні суміші;
  МО 5.6. Складні криволінійні поверхні та об’ємні елементи з гіпсокартону;
  МО 5.7. Особливості влаштування конструкцій з вогнестійкими захисними 
обшивками металевих і дерев’яних елементів;

  МО 5.8. Архітектурно-конструктивне рішення гіпсокартонних криволінійних під-
вісних стель.

5.1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Мета: засвоєння знань про основні вимоги законодавчих і нормативних актів щодо 
охорони праці робітників, особливо неповнолітніх.

До складу МО входять такі МЕ:
  державний нагляд і громадський контроль за охороною праці;
  дисциплінарна відповідальність працівника;
  адміністративна відповідальність працівника;
  кримінальна відповідальність працівника;
  матеріальна відповідальність працівника.

ВІДОМІСТЬ
обліку навчальних досягнень учня_________________________

під час вивчення ДМ-5

№ МО № МЕ Назва модульних елементів, вивчення
яких підлягає оцінюванню

Само-
контроль

Контроль
засвоєння

МО 5.1 МЕ 5.1.2 Державний нагляд і громадський контроль 
за охороною праці

МЕ 5.1.3 Дисциплінарна відповідальність працівника

МЕ 5.1.4 Адміністративна відповідальність
працівника
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№ МО № МЕ Назва модульних елементів, вивчення
яких підлягає оцінюванню

Само-
контроль

Контроль
засвоєння

МЕ 5.1.5 Кримінальна відповідальність працівника
МЕ 5.1.6 Матеріальна відповідальність працівника
МЕ 5.1.7 Системно-узагальнюючий

МО 5.2 МЕ 5.2.2 Система організаційно-технічних заходів і 
засобів забезпечення електробезпеки

МЕ 5.2.3 Робота в електроустановках 

МЕ 5.2.4 Електрозабезпечення будівельного
майданчика

МЕ 5.2.5 Призначення заземлювальних пристроїв

МЕ 5.2.6 Правила безпечної експлуатації ручних 
електричних машин

МЕ 5.2.7 Системно-узагальнюючий
МО 5.3 МЕ 5.3.2 Креслення бутових фундаментів

МЕ 5.3.3 Креслення стін кам'яних будівель
МЕ 5.3.4 Креслення залізобетонних конструкцій
МЕ 5.3.5 Креслення дерев’яних конструкцій
МЕ 5.3.6 Креслення віконних блоків
МЕ 5.3.7 Системно-узагальнюючий

МО 5.4 МЕ 5.4.2 Креслення архітектурних обломів
МЕ 5.4.3 Креслення колони 

МЕ 5.4.4
Креслення перегородок із вогнестійкими 
захисними обшивками
металевих елементів

МЕ 5.4.5 Креслення стіни шахти з протипожежним 
захистом

МЕ 5.4.6 Креслення складних дизайнерських
рішень підвісних стель

МЕ 5.4.7 Системно-узагальнюючий
МО 5.5

МЕ.5.5.2
Складні криволінійні поверхні й об’ємні
елементи з гіпсокартону та їх роль у 
створенні інтер’єрів приміщень

МЕ 5.5.3 Виготовлення криволінійних гіпсокартонних 
елементів малого радіуса

МЕ 5.5.4 Улаштування криволінійних конструкцій
малого радіуса з обшивкою

МЕ 5.5.5 Ламані поверхні з гіпсокартону. Види пазів

МЕ 5.5.6 Технологія формування ламаної або
замкненої поверхні

МЕ 5.5.7 Улаштування конструктивних елементів з 
ламаних гіпсокартонних форм

МЕ 5.5.8
Архітектурно-конструктивні рішення та
технологічна послідовність улаштування 
ламаних поверхонь підвісних стель

МЕ 5.5.9 Системно-узагальнюючий
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№ МО № МЕ Назва модульних елементів, вивчення
яких підлягає оцінюванню

Само-
контроль

Контроль
засвоєння

МО 5.6
МЕ 5.6.2

Основні відомості про протипожежний
захист будівельних конструкцій
матеріалами КНАУФ

МЕ 5.6.3 Негорюча гіпсова плита КНАУФ Fireboard
МЕ 5.6.4 Негорюча гіпсова плита КНАУФ Diamant

МЕ 5.6.5 Улаштування вогнестійкого облицювання 
сталевих балок

МЕ 5.6.6 Улаштування вогнестійкого облицювання 
сталевих опор

МЕ 5.6.7 Улаштування вогнестійкого облицювання 
дерев’яних балок та опор

МЕ 5.6.8 Улаштування підвісних стель із плит AMF 
із протипожежними властивостями

МЕ 5.6.8
Улаштування вогнезахисту стель на
трапецієподібному профлисті плитами 
КНАУФ Fireboard

МЕ 5.6.10 Системно-узагальнюючий
МО 5.7

МЕ 5.7.2
Проектування підвісних стель складних 
дизайнерських рішень. Загальні
положення

МЕ 5.7.3 Архітектурно-конструктивне рішення
підвісної стелі «Дунайські хвилі»

МЕ 5.7.4
Архітектурно-конструктивне рішення
підвісної стелі пилоподібної з вітрилом і 
«Летючі вітрила»

МЕ 5.7.5 Архітектурно-конструктивне рішення
підвісної стелі півциркульної аркової

МЕ 5.7.6 Багаторівневі стелі

МЕ 5.7.7 Види та способи монтажу освітлювальних 
приладів

МЕ 5.7.8 Системно-узагальнюючий
РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Переходьте до наступного елементу

Вчитися і не розмірковувати –
марно витрачати час

Конфуцій
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 1 2
Назва: ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 

ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Мета: засвоєння знань про:
  закони, якими регулюється діяльність органів державного нагляду за охороною 
праці;

  громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

Пов’язані модульні одиниці:
МО 1.2. Охорона праці.

Дидактичне забезпечення: закони України «Про охорону праці», «Про пожежну без-
пеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» та інші.

Державний нагляд за дотриманням законів та інших нормативно-
правових актів з охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону пра-
ці» здійснюють: 

  спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за 
охороною праці; 

  спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки; 
  спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки; 
  спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці. 

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких госпо-
дарських органів, суб’єктів підприємництва, об’єднань громадян, політичних форму-
вань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, вони їм 
непідзвітні та непідконтрольні. 

Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється законами 
України «Про охорону праці», «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку», 
«Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення», іншими нормативно-правовими актами та положеннями про ці органи, що 
затверджуються Президентом України або Кабінетом Міністрів України.

Спеціально уповноваженим державним органом виконавчої влади з нагляду за 
охороною праці є Держнаглядохоронпраці. Свою роботу з нагляду за охороною пра-
ці він проводить через територіальні (обласні) управління, галузеві державні інспекції 
охорони праці, експертно-технічні центри.

Посадові особи Держнаглядохоронпраці мають дуже великі повноваження. 
Вони мають право:

  безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об’єкти), виробництва 
фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, 
та здійснювати в присутності роботодавця або його представника перевірку до-
тримання законодавства з питань, віднесених до їх компетенції; 

  отримувати від роботодавця й посадових осіб письмові чи усні пояснення, висно-
вки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, 
звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства 
та вжиті заходи щодо їх усунення; 

  видавати в установленому порядку обов’язкові для виконання приписи (розпоря-
дження) про усунення порушень і недоліків у галузі охорони праці, охорони надр, 
безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;

  забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окре-
мих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, 
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випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших 
засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, 
реалізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих ними до-
зволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників; 

  притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні 
законодавства про охорону праці; 

  надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб за-
йманій посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих 
осіб до відповідальності згідно з законом.
Держнаглядохоронпраці організовує й здійснює нагляд:

  за дотриманням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих та нормативно-
правових актів про охорону праці та відповідність їм діючих технологій, техноло-
гічних процесів, машин, механізмів, обладнання, транспортних засобів і приладів, 
зокрема, придбаних за кордоном;

  за безпекою і технічним станом будівель, споруд, обладнання, інших засобів ви-
робництва;

  за своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими засобами інди-
відуального захисту й утриманням їх відповідно до чинних нормативно-правових 
актів;

  за виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням і екс-
плуатацією машин, механізмів, обладнання тощо згідно з вимогами охорони праці; 

  за відповідністю вимогам охорони праці діючих об’єктів виробничого, соціально-
культурного та побутового призначення, а також тих, що будуються й реконстру-
юються; 

  за роботою служб внутрішньовідомчого контролю стану охорони праці, служб охо-
рони праці та інших структурних підрозділів підприємств щодо створення безпеч-
них і нешкідливих умов праці тощо. 
Експертно-технічними центрами (ЕТЦ) Держнаглядохоронпраці прово-

дяться на госпрозрахунковій основі:
  діагностику обладнання, експертиза на відповідність нормативно-правовим актам 
про охорону праці проектів виробничих об’єктів;

  розробку нових технологій, засобів виробництва, колективного та індивідуального 
захисту працівників, зразків нових машин і механізмів тощо, специфікація виробів, 
приладів, обладнання;

  роботи та послуги з питань безпеки праці разом з органами Держнаглядохоронпра-
ці, навчання й перевірка знань працівників з питань охорони праці.

Спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки –
 Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки, який згідно з ука-
зом Президента України включено до складу Міністерства охорони навколишнього се-
редовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки України).

До функцій органів державного нагляду за радіаційною безпекою належать:
  здійснення державного контролю за дотриманням норм і правил ядерної та раді-
аційної безпеки об’єктів ядерної енергії, правил зберігання, транспортування, за-
стосування, захоронення токсичних, радіоактивних та інших особливо небезпечних 
речовин і матеріалів;

  визначення критеріїв, затвердження норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, 
транспортування й зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин;

  встановлення порядку видання та видання окремим особам, які працюють на 
об’єктах ядерної енергії, дозволу на право управління цими об’єктами і важливими 
для їхньої безпеки технологічними процесами;
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  організацію та проведення чи безпосереднє здійснення державної екологічної екс-
пертизи проектів, оцінка безпеки ядерних установок і джерел іонізуючих випромі-
нювань;

  здійснення нагляду за розробкою та проведенням заходів, спрямованих на запо-
бігання аваріям на об’єктах ядерної енергії, за готовністю експлуатаційних організа-
цій до ліквідації наслідків аварії;

  встановлення порядку реєстрації об’єктів ядерної енергії, систем і обладнання, 
важливих для безпечної експлуатації цих об’єктів тощо.

Спеціально уповноваженим державним органом з питань пожежної безпеки є 
Державний департамент пожежної безпеки Міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій.

Наглядові функції органів пожежної охорони полягають у нагляді за дотриманням 
протипожежних норм і правил при проектуванні, будівництві та експлуатації промислових 
підприємств, житлових і громадських будівель. На органи державного пожежного нагляду 
покладено контроль за постійною готовністю відомчих пожежних підрозділів і формувань, 
станом протипожежного обладнання, якістю навчання з питань пожежної безпеки.

Представники органів пожежної безпеки мають право: 
  контролювати стан протипожежної профілактики; 
  давати обґрунтовані приписи щодо виявлених недоліків, обов’язкові для виконання 
роботодавцем; 

  вимагати від адміністрації будь-яку документацію щодо стану пожежної безпеки, на-
кладати адміністративні стягнення за порушення вимог протипожежних правил, зу-
пиняти роботу машин, дільниць, підприємств у разі небезпеки виникнення пожежі.

Спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці – Міністер-
ство охорони здоров’я України, яке здійснює наглядові функції через санітарно-
епідеміологічну службу.

Органи санітарно-епідеміологічної служби проводять державну санітарно-
гігієнічну експертизу, гігієнічну регламентацію небезпечних факторів, видають дозволи 
на їх використання. Вони здійснюють контроль за проведенням санітарно-гігієнічних 
заходів, спрямованих на ліквідацію та попередження забруднення навколишнього се-
редовища, на покращення умов праці, побуту, відпочинку, а також контроль за впро-
вадженням заходів щодо запобігання професійним захворюванням. Свою роботу 
Санепідемнагляд здійснює через районні, міські та обласні санітарно-епідеміологічні 
станції, до штату яких входять санітарні інспектори. Органи нагляду узгоджують про-
екти будівництва та реконструкції підприємств з питань гігієни та виробничої саніта-
рії, беруть участь у роботі комісій щодо введення в дію нових виробничих об’єктів. 
Санітарні інспектори наділені правом забороняти експлуатацію об’єктів, що не відпо-
відають нормам виробничої санітарії і гігієни праці, використання шкідливих речовин 
у разі можливого негативного впливу на людей і навколишнє середовище; регулярно 
проводити обстеження на підконтрольних об’єктах; вимагати термінової госпіталізації 
інфекційних хворих тощо.

Суттєвим доповненням до державного нагляду є широке використання громад-
ськості для контролю за умовами й охороною праці.

Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці здій-
снюють професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних органів та представни-
ків і уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків також перевіряє стан 
профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, здійснюючи заходи щодо 
запобігання нещасним випадкам та усунення загрози здоров’ю працівників, що викли-
кано умовами праці.
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Професійні спілки здійснюють громадський контроль за дотриманням законо-
давства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належ-
них виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, 
спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози 
життю або здоров’ю працівників професійні спілки мають право вимагати від робото-
давця негайного припинення робіт на період, необхідний для усунення загрози життю 
або здоров’ю працівників.

Профспілки також мають право на проведення незалежної експертизи умов праці 
об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на 
відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці, можуть брати участь у 
підготовці нормативно-правових актів з охорони праці, перевіряти виконання відповід-
них програм і зобов’язань колективних договорів (угод), брати участь у розслідуванні 
причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.

У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський контроль за 
дотриманням законодавства про охорону праці здійснює особа, уповноважена найма-
ними працівниками.

Уповноважені особи з питань охорони праці мають право безперешкодно пе-
ревіряти на підприємствах виконання вимог щодо охорони праці й вносити обов’язкові 
для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно-
правових актів з безпеки й гігієни праці.

Для виконання статутних обов’язків роботодавець за власний рахунок організо-
вує навчання, забезпечує необхідними засобами й звільняє уповноважених наймани-
ми працівниками осіб з питань охорони праці від роботи на передбачений колективним 
договором строк із збереженням за ними середнього заробітку.

Не можуть бути порушені будь-які законні інтереси працівників у зв’язку з вико-
нанням ними обов’язків уповноважених найманими працівниками осіб з питань охо-
рони праці. Їх звільнення або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відпові-
дальності здійснюється лише за згодою найманих працівників у порядку, визначеному 
колективним договором.

Якщо уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці вва-
жають, що профілактичні заходи, вжиті роботодавцем, є недостатніми, вони можуть 
звернутися по допомогу до органу державного нагляду за охороною праці. Вони також 
мають право брати участь та вносити відповідні пропозиції під час інспекційних пере-
вірок цими органами підприємств чи виробництв фізичних осіб, які відповідно до за-
конодавства використовують найману працю.

Контроль стану профілактичних робіт з охорони праці на підприємствах Фондом 
соціального страхування від нещасних випадків покладається на страхових експер-
тів з охорони праці, які мають право:

  безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов 
і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань;

  брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних за-
хворювань, а також у перевірці знань з охорони праці;

  отримувати від роботодавців пояснення та інформацію про стан охорони праці;
  брати участь у роботі комісії з питань охорони праці підприємств;
  вносити органам виконавчої влади, державного нагляду за охороною праці подання 
про порушення законодавства про охорону праці й вимагати вживання економічних 
санкцій або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці по-
рушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і 
цехів, робота яких загрожує здоров’ю або життю працівників;

  складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбаче-
них законом;
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  брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та приймання в 
експлуатацію виробничих об’єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, 
апаратури і приладів контролю.

Страхові експерти з охорони праці проводять свою діяльність відповідно до По-
ложення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних ви-
падків на виробництві та професійних захворювань.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Хто здійснює державний нагляд за дотриманням законів з охорони праці?
а) Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці;
б) Державний орган з питань електробезпеки;
в) Державний орган з питань пожежної безпеки;
г) Державний орган з питань гігієни праці;
д) Державний орган з питань захисту навколишнього середовища.

2. Якими законами України регулюється діяльність органів державного нагляду 
за охороною праці?

а) «Про охорону праці»;
б) «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку»;
в) «Про пожежну безпеку»;
г) КЗпП;
д) «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

3. Які повноваження мають посадові особи Держнаглядохоронпраці?
а) Безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства;
б) Видавати обов’язкові для виконання розпорядження щодо організації

технологічного процесу на виробництві;
в) Притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у

порушенні законодавства про охорону праці;
г) Притягати до кримінальної відповідальності працівників, винних у порушенні 

законодавства про охорону праці.
4. Яке призначення експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці?
а) Проводять діагностику обладнання;
б) Розробляють нові технології, засоби виробництва;
в) Навчають працівників і перевіряють знання з охорони праці;
г) Тільки перевіряють знання з питань охорони праці.

5. Який уповноважений державний орган здійснює державний контроль за 
дотриманням норм і правил зберігання, транспортування, застосування, 
захоронення токсичних, радіоактивних та інших небезпечних речовин?

а) Держнаглядохоронпраці;
б) Експертно-технічний центр;
в) Мінекобезпеки України;
г) Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;
д) Органи санітарно-епідеміологічної служби.

6. Хто здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про
охорону праці?

а) Фонд соціального страхування;
б) Професійні спілки;
в) Органи санітарно-епідеміологічної служби;
г) Страхові експерти з охорони праці.
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7. У яких випадках громадський контроль за додержанням законодавства про 
охорону праці здійснює особа, уповноважена найманими працівниками?

а) У разі відсутності професійної спілки на підприємстві;
б) При проведенні незалежної експертизи умов праці;
в) При підготовці нормативно-правових актів з охорони праці;
г) У разі наявності служби громадського контролю на підприємстві.

8. Які основні функціональні обов’язки страхових експертів з охорони праці?
а) Страхування працівників на випадок професійних захворювань;
б) Контроль стану профілактичних робіт з охорони праці на підприємстві;
в) Страхування від нещасних випадків;
г) Участь у роботі комісії з питань охорони праці підприємства.

Самостійна робота
З’ясуйте, який орган здійснює громадський контроль за додержанням законодав-

ства про охорону праці у Вашому навчальному закладі.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 1 3
Назва: ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА

Мета: засвоєння знань про:
  дисциплінарну відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни, 
за невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків, зокрема в галузі 
охорони праці;

  здійснення дисциплінарного стягнення.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.2. Основні положення охорони праці;
2. МЕ 1.2.3. Правові основи охорони праці й трудового законодавства;
3. МЕ 5.1.2. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

Дидактичне забезпечення: Закон України «Про охорону праці», КЗпП України.

Розділ VIII Закону України «Про охорону праці» присвячений відповідальності за 
порушення законодавства про охорону праці. Згідно зі ст.44 Закону, винні притягують-
ся до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності.

Дисциплінарна відповідальність – це відповідальність працівників за порушен-
ня трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків, 
зокрема в галузі охорони праці. Вона полягає в тому, що накладене на робітника дис-
циплінарне покарання вимушено тягне за собою невигідні для нього наслідки.

Приводом для притягнення до дисциплінарної відповідальності робітників є пору-
шення законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці (табл.1).

Таблиця 1
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ

Вид порушення Хто має право притягувати
до відповідальності

Дисциплінарні
стягнення

Статті законів
України

• створення перешкод для ді-
яльності посадових осіб ор-
ганів державного нагляду за 
охороною праці та представ-
ників професійних спілок;

• порушення законодавчих 
нормативно-правових актів 
про охорону праці;

• не пройдений медичний 
огляд;

• не пройдені навчання; інструк-
тажі, немає відмітки про пере-
вірку знань з охорони праці;

• немає допуску до відповідних 
робіт, які виконуються

• органи державного нагляду 
за охороною праці;

• спеціалісти служби охорони 
праці підприємств;

• професійні спілки;
• уповноважені найманими 

працівниками особи з питань 
охорони праці;

• комісія з питань охорони пра-
ці підприємств;

• посадові особи, до яких звер-
нулись фахівці служби охо-
рони праці на підприємстві з 
вимогою усунення працівників 
від роботи

Догана,
звільнення
з роботи

ст.147, 148 
КЗпП; ст.44
Закону України 
«Про охорону 
праці»

Дисциплінарне стягнення застосовується роботодавцем або уповноваже-
ним ним органом безпосередньо за виявленням провини, але не пізніше одного 
місяця від дня його виявлення, не рахуючи часу вивільнення робітника від роботи 
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Дисци-
плінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців від дня здійснення 
провини (ст.148 КЗпП України).
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Перш ніж, як накласти дисциплінарне стягнення, роботодавець або уповноваже-
ний ним орган повинен отримати від працівника, що допустив провину, письмове по-
яснення. У випадку, коли працівник не представив пояснення у встановлений термін, 
дисциплінарне стягнення може бути накладене на основі тих матеріалів, що є у робо-
тодавця.

У випадку, коли працівник відмовляється надати пояснення, про це має бути скла-
дено акт за підписами посадової особи і працівників підприємства, які були свідками 
цієї відмови.

За кожне порушення може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнен-
ня. При виборі виду дисциплінарного стягнення враховуються ступінь тяжкості прови-
ни та заподіяна шкода, обставини, за яких здійснена провина, робота працівника тощо. 
Стягнення оголошуєтеся в наказі та повідомляється працівнику під розпис.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Який розділ Закону України «Про охорону праці» присвячений відповідальності

за порушення законодавства про охорону праці?
а) VI;
б) VII;
в) VIII;

2. Які порушення є приводом для притягнення до дисциплінарної відповідальності?
а) Трудової дисципліни;
б) Законодавчих актів про охорону праці;
в) Нормативно-правових актів про охорону праці;
г) Довготривале перебування на лікарняному;

3. Хто може накладати дисциплінарні стягнення на працівників?
а) Орган, який має право прийняття на роботу;
б) Вищі виконавчі органи;
в) Бригадир;

4. Хто може ініціювати накладання дисциплінарного стягнення на робітників за
порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці?

а) Професійні спілки;
б) Органи державного нагляду за охороною праці;
в) Майстер дільниці;
г) Комісія з питань охорони праці підприємства;
д) Керівник підприємства.

5. Протягом якого часу застосовується дисциплінарне стягнення?
а) Не пізніше одного дня;
б) Не пізніше трьох місяців;
в) Через 6 місяців.

6. Скільки дисциплінарних стягнень може бути застосовано за кожне порушення?
а) Одне;
б) Кілька, залежно від ступеня тяжкості провини;
в) Кілька, залежно від заподіяної шкоди;

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 1 4
Назва: АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА

Мета: засвоєння знань про:
  адміністративну відповідальність за порушення законодавства, накладання ад-
міністративного стягнення;

  штрафні санкції, які застосовують до посадових осіб і працівників відповідно до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.2. Основні положення охорони праці;
2. МЕ 1.2.3. Правові основи охорони праці та трудового законодавства;
3. МЕ 1.2.7. Пожежна безпека;
4. МЕ 1.2.8. Виробнича санітарія;
5. МЕ 5.1.2. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

Дидактичний матеріал: закони України «Про охорону праці», «Про пожежну безпе-
ку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення», Кодекс України про адміністративні 
правопорушення.

І. Загальні відомості про адміністративні правопорушення
Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (розділ ІІ, гла-

ва 2, стаття 9):
  адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна 
(умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, 
власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку 
законом передбачено адміністративну відповідальність;

  адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, 
настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до 
закону кримінальної відповідальності.
Ст.44 Закону України «Про охорону праці» визначає дві основні групи порушень, 

за які передбачена така міра відповідальності, як адміністративне стягнення:
  порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці;
  створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за 
охороною праці й представників професійних спілок, їх організацій та об’єднань. 

ІІ. Види адміністративних стягнень
Згідно зі ст.24 Кодексу України про адміністративні правопорушення застосо-

вують такі адміністративні стягнення:
1. Попередження.
2. Штраф.
3. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 

об’єктом адміністративного правопорушення.
4. Конфіскація:

  предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністра-
тивного правопорушення;

  грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
5. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керуван-

ня транспортними засобами, права полювання).
6. Виправні роботи.
7. Адміністративний арешт.
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ІІІ. Адміністративна відповідальність неповнолітніх
Згідно зі ст.12,13 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміні-

стративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміні-
стративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні 
правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 241 цього Ко-
дексу:
1. Зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого.
2. Попередження.
3. Догана або сувора догана.
4. Передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під 

нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим гро-
мадянам на їх прохання.

 Згідно зі ст.35 Кодексу втягнення неповнолітнього в правопорушення є об-
ставиною, що обтяжує відповідальність за адміністративне правопору-
шення.

ІV. Адміністративні правопорушення й адміністративна відповідальність в 
галузі охорони праці

Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення на-
ведено в табл.1.

Таблиця 1
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ Й АДМІНІСТРАТИВНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Статті

Кодексу Зміст статті Адміністративне стягнення

Ст.41 Порушення вимог законодавства про 
працю та про охорону праці

Накладення штрафу на працівників від двох до 
п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян і на посадових осіб підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності та гро-
мадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від 
п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян

Ст.42
Порушення санітарно-гігієнічних і 
санітарно-протиепідемічних правил і 
норм

Накладення штрафу на громадян від одного до 
дванадцяти неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян

Ст.175

Порушення встановлених законодав-
ством вимог пожежної техніки та ви-
користання засобів пожежогасіння не 
за призначенням

Попередження або накладання штрафу на гро-
мадян від 0,5 до семи неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян і на посадових осіб від двох 
до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадянСт.188-8

Невиконання приписів та постанов 
посадових осіб органів державного 
пожежного нагляду

 Особи, на яких накладено штраф, вносять його в касу підприємства за міс-
цем роботи. Рішення про стягнення штрафу може бути оскаржено в місяч-
ний строк у судовому порядку.
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V. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які використовують най-
ману працю, посадових осіб та працівників. Відповідальність за порушення 
вимог щодо охорони праці

Згідно зі ст.43 Закону України «Про охорону праці» за порушення законодавства 
про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного на-
гляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства 
використовують найману працю, притягаються органами державного нагляду за охо-
роною праці до сплати штрафу в порядку, встановленому законом.

Максимальний розмір штрафу не може перевищувати п’яти відсотків мі-
сячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи, яка відповідно 
до законодавства використовує найману працю.

Несплата штрафу юридичними чи фізичними особами, які використовують на-
йману працю, тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі двох відсо-
тків за кожний день прострочення.

Кошти від застосування штрафних санкцій до юридичних чи фізичних осіб, які 
використовують найману працю, посадових осіб і працівників зараховуються до Дер-
жавного бюджету України.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які порушення є приводом для притягнення до дисциплінарної відповідальності?
а) Трудової дисципліни;
б) Законодавчих актів про охорону праці;
в) Нормативно-правових актів про охорону праці;
г) Довготривале перебування на лікарняному;

2. Хто може накладати дисциплінарні стягнення на працівників?
а) Орган, який має право прийняття на роботу;
б) Вищі виконавчі органи;
в) Бригадир;

3. Хто може ініціювати накладання дисциплінарного стягнення на робітників за
порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці?

а) Професійні спілки;
б) Органи державного нагляду за охороною праці;
в) Спеціалісти служби охорони праці підприємства;
г) Бригадир;
д) Комісія з питань охорони праці підприємства;
е) Керівник підприємства.

4. Який розділ Закону України «Про охорону праці» присвячений відповідальності
за порушення законодавства про охорону праці?

а) IV;
б) V;
в) VI;
г) VII.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 1 5
Назва: КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА

Мета: засвоєння знань про кримінальну відповідальність за порушення зако-
нодавства про охорону праці.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.2. Основні положення охорони праці;
2. МЕ 1.2.3. Правові основи охорони праці й трудового законодавства;
3. МЕ 1.2.7. Пожежна безпека;
4. МЕ 5.1.2. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

Дидактичний матеріал: закони України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення», Кримінальний кодекс України та інші.

Кримінальна відповідальність настає за порушення службовими особами вимог 
законодавства та інших нормативно-правових актів про охорону праці, якщо це пору-
шення створило небезпеку для життя або здоров’я громадян.

Поняття «порушення вимог законодавства та інших нормативно-правових актів 
про охорону праці» охоплює як невиконання законодавчих актів, так і правил, норм, ре-
гламентів, положень, стандартів, інструкцій та інших документів, розроблених і прийня-
тих відповідно до Закону України «Про охорону праці» та КЗпП України і обов’язкових 
для виконання.

Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону пра-
ці передбачена ст. 270-275 Кримінального кодексу України, що об’єднані в розділ ІX 
«Злочини проти громадської безпеки» і в розділі X «Злочини проти безпеки виробни-
цтва» (табл.1).

Таблиця 1

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Стаття розділу Зміст статті розділу Відповідальність за
заподіяний злочин

1 2 3
РОЗДІЛ ІX «Злочини проти громадської безпеки»

Ст.271.
Порушення
вимог законодавства

Порушення встановлених законо-
давством вимог пожежної безпеки, 
якщо воно спричинило виникнен-
ня пожежі, яка заподіяла шкоду 
здоров’ю людей або майнову шкоду 
у великому розмірі

Карається штрафом до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправними роботами на 
строк до двох років, або обмеженням 
волі на той самий строк

Те саме діяння, якщо воно спричи-
нило загибель людей, майнову шко-
ду в особливо великому розмірі або 
інші тяжкі наслідки

Карається у вигляді позбавлення волі 
на строк від трьох до восьми років
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1 2 3
РОЗДІЛ X «Злочини проти безпеки виробництва»

Ст.271.
Порушення вимог 
законодавства про 
охорону праці

Порушення вимог законодавчих та 
інших нормативно-правових актів про 
охорону праці  службовою особою під-
приємства, установи, організації або 
громадянином-суб’єктом підприєм-
ницької діяльності, якщо це порушення 
заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого

Карається штрафом до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправними роботами 
на строк до двох років, або обмежен-
ням волі на той самий строк

Те саме діяння, якщо воно спричинило 
загибель людей або інші тяжкі наслідки

Карається виправними роботами на 
строк до двох років або обмеженням 
волі на строк до п’яти років, або по-
збавленням волі на строк до семи 
років, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною ді-
яльністю на строк до двох років або 
без такого

Ст.272.
Порушення правил 
безпеки під час 
виконання робіт з 
підвищеною небез-
пекою

Порушення правил безпеки під час 
виконання робіт з підвищеною небез-
пекою на виробництві або будь-якому 
підприємстві особою, яка зобов’язана 
їх дотримувати, якщо це порушення 
створило загрозу загибелі людей чи 
настання інших тяжких наслідків або 
заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого

Карається штрафом до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправними роботами 
на строк до двох років, або обмежен-
ням волі на строк до трьох років, з по-
збавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років або без такого

Те саме діяння, якщо воно спричинило 
загибель людей або інші тяжкі наслідки

Карається обмеженням волі на строк 
до п’яти років або позбавленням волі 
на строк до восьми років, з позбав-
ленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років

Ст.273.
Порушення правил 
безпеки на вибухо-
небезпечних під-
приємствах або у 
вибухонебезпечних 
цехах

Порушення правил безпеки на вибу-
хонебезпечних підприємствах або у 
вибухонебезпечних цехах особою, яка 
зобов’язана їх дотримувати, якщо воно 
створило загрозу загибелі людей чи 
настання інших тяжких наслідків або 
заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого

Карається виправними роботами на 
строк до двох років або обмеженням 
волі на строк до трьох років, або по-
збавленням волі на строк до трьох 
років, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років або 
без такого

Те саме діяння, якщо воно спричинило 
загибель людей або інші тяжкі наслідки

Карається обмеженням волі на строк 
до п’яти років або позбавленням волі 
на строк від двох до десяти років, з по-
збавленням права обіймати певні поса-
ди чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років

Ст.274.
Порушення правил 
ядерної або радіа-
ційної безпеки

Порушення на виробництві правил 
ядерної або радіаційної безпеки осо-
бою, яка зобов’язана їх дотримувати, 
якщо воно створило загрозу загибелі 
людей чи настання інших тяжких на-
слідків або заподіяло шкоду здоров’ю 
потерпілого

Карається обмеженням волі на строк 
до чотирьох років або позбавленням 
волі на той самий строк, з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років

Те саме діяння, якщо воно спричинило 
загибель людей або інші тяжкі наслідки

Карається позбавленням волі на строк 
від трьох до дванадцяти років, з по-
збавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років
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Ст.275.
Порушення правил, 
що стосуються без-
печного викорис-
тання промислової 
продукції або без-
печної експлуатації 
будівель і споруд

Порушення під час розроблення, кон-
струювання, виготовлення чи зберіган-
ня промислової продукції правил, що 
стосуються безпечного її використання, 
а також порушення під час проектуван-
ня чи будівництва правил, що стосу-
ються безпечної експлуатації будівель і 
споруд, особою, яка зобов’язана дотри-
мувати таких правил, якщо це створило 
загрозу загибелі людей чи настання 
інших тяжких наслідків або заподіяло 
шкоду здоров’ю потерпілого

Караються штрафом до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправними роботами 
на строк до двох років, або обмежен-
ням волі на строк до трьох років, з по-
збавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю 
на строк до двох років або без такого

Те саме діяння, якщо воно спричинило 
загибель людей або інші тяжкі наслідки

Карається виправними роботами на 
строк до двох років, або обмеженням 
волі на строк до п’яти років, або по-
збавленням волі на строк від двох до 
п’яти років, з позбавленням права обі-
ймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років

 Згідно з Кримінальним кодексом України притягаються до кримінальної 
відповідальності особи, які досягли 16-річного віку, незалежно від обсягу 
виконуваних трудових обов’язків (робітники й посадові особи).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яким розділом і статтями Кримінального кодексу України передбачена

кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці?
а) IX, ст.270;
б) IX, ст.270-275;
в) X, ст.271-275;
г) VII, ст.21-245.

2. Що охоплює поняття «порушення вимог законодавства та інших нормативно-
правових актів про охорону праці»?

а) Невиконання вимог і актів про охорону праці;
б) Невиконання правил безпеки праці;
в) Порушення стандартів, положень, інструкцій «Про охорону праці»;
г) Внесення змін до Закону України «Про охорону праці».

3. Яке порушення вимог пожежної безпеки карається позбавленням волі на 
строк від 3-х до 8 років?

а) Спричинило виникнення пожежі;
б) Спричинило майнову шкоду у великому розмірі;
в) Заподіяло шкоду здоров’ю людей;
г) Спричинило загибель людей.

4. Яке порушення відноситься до злочину проти безпеки виробництва?
а) Правил ядерної або радіаційної безпеки;
б) Вимог законодавства про охорону праці;
в) Встановлених законодавством вимог пожежної безпеки;
г) Правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою;
д) Кодексу законів про працю.
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5. Яка відповідальність передбачена за злочини проти безпеки виробництва?
а) Штраф до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
б) Штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
в) Виправні роботи на строк до одного року;
г) Виправні роботи на строк до двох років;
д) Обмеження волі на строк до п’яти років;
е) Обмеження волі на строк до восьми років;
ж) Позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права 

обіймати певні посади.
6. З якого віку особи притягуються до кримінальної відповідальності згідно з Кримі-

нальним кодексом України?
а) 14-річний;
б) 16-річний;
в) 18-річний;
г) 23-річний.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 1 6
Назва: МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА

Мета: засвоєння знань про:
  умови, за яких може бути накладено матеріальну відповідальність на працівника;
  статті, якими КЗпП регламентується матеріальна відповідальність.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.2. Основні положення охорони праці;
2. МЕ 1.2.3. Правові основи охорони праці й трудового законодавства;
3. МЕ 1.2.7. Пожежна безпека;
4. МЕ 5.1.2. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

Дидактичний матеріал: закони України «Про охорону праці», КЗпП, Цивільний та 
Кримінальний кодекси України.

І. Загальні відомості про матеріальну відповідальність за порушення законо-
давства України

Матеріальна відповідальність робітників і службовців регламентується статтями 
130-138 КЗпП та іншими нормативно-правовими актами, які стосуються цієї відпові-
дальності в трудових відносинах.

Загальними підставами накладання матеріальної відповідальності є:
   наявність прямої дійсної шкоди;
   провина працівника (у формі наміру чи необережності);
   протиправні дії (бездіяльність) працівника;
   наявність причинного зв’язку між винними й протиправними діями (бездіяльніс-
тю) працівника й заподіяною шкодою.

На працівника може буди накладено відповідальність лише за наявності всіх 
вищезазначених умов; відсутність хоча б однієї з них виключає матеріальну відпо-
відальність працівника.
 Притягнення працівника до кримінальної, адміністративної чи дисциплі-

нарної відповідальності за дії, якими нанесено шкоду, не звільняє його від 
матеріальної відповідальності.

ІІ. Види матеріальної відповідальності
Законодавство передбачає різні види матеріальної відповідальності залежно від 

того, присутні чи ні в діях працівника, що порушив правила охорони праці, ознаки кримі-
нального злочину. За наявності в таких діях ознак злочину працівник може нести повну 
матеріальну відповідальність, а за відсутності таких ознак – обмежену відповідальність 
у межах його середнього заробітку (табл.1).

Таблиця 1

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КЗпП

№ статті розділу, назва Вид порушення, шкоди Хто несе
відповідальність

Розмір матеріальної 
відповідальності

1 2 3 4
Ст.132
Матеріальна відпо-
відальність у межах 
середнього місячного 
заробітку 

Пряма дійсна шкода 
підприємству, установі, 
організації при виконан-
ні трудових обов’язків 

Працівники Не більше від серед-
нього місячного заро-
бітку
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1 2 3 4
Ст.133
Випадки обме-
женої матеріаль-
ної відповідаль-
ності працівників

Зіпсування або знищення матеріалів, напівфабри-
катів, виробів (продукції), у тому числі при їх виго-
товленні через недбалість

Працівники У разі заподія-
ної шкоди, але 
не більше від 
його середньо-
го місячного 
заробітку

Зіпсування або знищення через недбалість ін-
струментів, вимірювальних приладів, спеціаль-
ного одягу та інших предметів, виданих підпри-
ємством, установою, організацією працівникові в 
користування

Ст.134
Випадки матері-
альної відпові-
дальності

Незабезпечення цілості майна та інших цінностей, 
переданих для зберігання:

  майно та інші цінності були одержані під звіт за 
разовою довіреністю або за іншими разовими 
документами;

  шкоди завдано діями працівника, які мають 
ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному 
порядку;

  шкоди завдано працівником, який був у нетве-
резому стані;

  шкоди завдано недостачею, умисним знищен-
ням або умисним зіпсуттям матеріалів, напів-
фабрикатів, виробів (продукції), у тому числі 
при їх виготовленні, а також інструментів, ви-
мірювальних приладів, спеціального одягу 
та інших предметів, виданих підприємством, 
установою, організацією працівникові в корис-
тування;

  шкоди завдано не при виконанні трудових 
обов’язків

Працівник, 
якщо між ним 
і підприєм-
ством, устано-
вою, організа-
цією укладено 
письмовий 
договір про 
взяття на себе 
повної матері-
альної відпо-
відальності

ІІІ. Випадки звільнення працівників від матеріальної відповідальності
Згідно зі ст.16 Кримінального кодексу України і ст.444 та 445 Цивільного кодексу 

України працівник звільняється як від кримінальної, так і від матеріальної відпові-
дальності, якщо ним завдано шкоди у стані крайньої необхідності або в стані необ-
хідної оборони.

Таким чином, перед визначенням виду й меж матеріальної відповідальності не-
обхідно встановити наявність чи відсутність у діях працівника, яким заподіяно шкоду, 
ознаки кримінального злочину або визначити, що він діяв у стані крайньої необхідності 
або необхідної оборони. Особливі правила накладання матеріальної відповідальності 
передбачає ст.450 Цивільного кодексу України, якщо шкода заподіяна джерелом підви-
щеної небезпеки організаціями чи громадянами, діяльність яких пов’язана з транспорт-
ними засобами, механізмами, промисловими підприємствами, будівництвом тощо. Ука-
зані особи несуть відповідальність в усіх випадках, якщо не доведуть, що шкода виникла 
внаслідок нездоланної сили або умислу потерпілого.

Таким чином, власник джерела підвищеної небезпеки несе матеріальну відпові-
дальність за шкоду, заподіяну цим джерелом, незалежно від наявності провини, якщо 
не доведе, що шкода заподіяна внаслідок нездоланної сили або умислу потерпілого. А 
працівник цього підприємства (джерела підвищеної небезпеки) несе матеріальну відпо-
відальність на основі ст.130-137 КЗпП лише за наявності провини в діях працівника, який 
заподіяв шкоду роботодавцю, у порядку регресу.
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ІV. Визначення шкоди у зв’язку з порушенням законодавства про охорону праці
До шкоди у зв’язку з порушенням законодавства про охорону праці належить шко-

да, що призвела до:
  знищення майна, обладнання, будівель роботодавця внаслідок вибуху, пожежі,
руйнування;

  ушкодження матеріалів, напівфабрикатів, готових виробів, обладнання;
  виплати сум страхувальникам у зв’язку з пошкодженням або знищенням застрахо-
ваного майна;

  виплати штрафних санкцій за договорами поставки за порушення строків поставок;
  оплати праці експертних комісій, установ, призначених слідством та судовими ор-
ганами, при проведенні розслідування кримінальної справи та її розгляду в судах, а 
також інших збитків.

Суттєве значення має загальний обсяг і розмір заподіяної шкоди у зв’язку з пору-
шенням вимог охорони праці. Ця шкода може складатися з сум, виплачених потерпілому 
на часткову компенсацію втраченого заробітку, одноразової допомоги, додаткових за-
трат на лікування, протезування тощо, якщо потерпілий залишився живим, а також сум, 
витрачених на поховання у випадку смерті потерпілого та на одноразову допомогу сім’ї 
й особам, які перебували на його утриманні.

Повна матеріальна відповідальність працівника передбачена ст.134 КЗпП у ви-
падках заподіяння шкоди в нетверезому стані, при навмисному знищенні матеріалів, 
виробів, інструментів, вимірювальних приладів, спецодягу й інших предметів, виданих 
працівнику для користування, якщо шкода заподіяна не під час виконання ним своїх 
трудових обов’язків.
V. Матеріальна відповідальність неповнолітніх за шкоду внаслідок порушення 
правил охорони праці

Ст.188 КЗпП встановлює, що трудовий договір, як правило, укладається з осо-
бами, які досягли шістнадцяти років, у виняткових випадках можуть прийматися на 
роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років, а учні загальноосвітніх шкіл і професійно-
технічних навчальних закладів для виконання легкої роботи у вільний від навчання час –
чотирнадцяти років, за згодою одного з батьків або особи, яка їх заміняє.

Чинне трудове законодавство не передбачає будь-яких винятків у питаннях щодо 
накладання на них матеріальної відповідальності за шкоду, яку вони спричинили під час 
виконання трудових обов’язків, у тому числі внаслідок порушення правил охорони праці.

Таким чином, указані неповнолітні особи є повноправною стороною трудового до-
говору й повинні нести майнову відповідальність за шкоду, яка виникла з їх провини, 
нарівні з усіма працівниками й службовцями, тобто без залучення до процесу компен-
сації шкоди їх батьків (опікунів) або осіб, які їх заміняють.
VІ. Порядок, засоби, термін компенсації матеріальної шкоди

Законодавство передбачає певний порядок, засоби та термін компенсації мате-
ріальної шкоди.

Ст.130 КЗпП України встановлює, що особа, яка спричинила шкоду підприємству 
при виконанні трудових обов’язків, може добровільно компенсувати шкоду шляхом пере-
дачі рівноцінного майна або виправити ушкоджене майно за згодою на це роботодавця.

У випадку, якщо працівник добровільно не бажає компенсувати шкоду, сума збит-
ків у розмірі, що не перевищує середній місячний заробіток працівника, утримується 
з його заробітної плати за розпорядженням роботодавця або уповноваженого ним ор-
гану, виданим не пізніше двох тижнів з дня виявлення шкоди, з обов’язковим опові-
щенням про це працівника.

Таке розпорядження може виконуватися не раніше ніж за сім днів із дня спові-
щення працівника.
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В інших випадках, а також у разі незгоди працівника на утримання сум розпоря-
дження роботодавця про покриття шкоди виконуються шляхом подання роботодавцем 
позову до районного (місцевого) суду протягом одного року з дня виявлення шкоди.

У разі утримання суми із заробітної плати без згоди працівника останній має пра-
во в тримісячний термін звернутися до комісії з трудових спорів з вимогою повер-
нення утриманих сум. Якщо працівник не згоден з рішенням комісії, він має право в 
десятиденний термін звернутися з позовом до суду (згідно зі ст.228 КЗпП України).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. На яких підставах особа несе матеріальну відповідальність?
а) Наявність шкоди;
б) Наявність прямої дійсної шкоди;
в) Провина працівника;
г) Протиправні дії;
д) Необережність працівника.

2. Якщо робітника вже притягнено до кримінальної відповідальності за дії, якими
завдано матеріальної шкоди, чи може він бути звільнений від матеріальної
відповідальності:

а) Так;
б) Ні;
в) Може в окремих випадках.

3. Які є види матеріальної відповідальності?
а) Повна;
б) Обмежена;
в) У межах середнього заробітку;
г) Одна третина від вартості шкоди.

4. Якщо 16-річний учень ПТНЗ спричинив майнову шкоду підприємству, на якому він 
проходив виробничу практику, хто повинен нести матеріальну відповідальність:

а) Учень ПТНЗ;
б) Батьки учня;
в) Керівництво ПТНЗ;
г) Майстер виробничого навчання групи, в якій навчається учень.

5. Чи може роботодавець змусити працівника виплатити компенсацію за пошкодже-
не майно підприємства:

а) Так;
б) Ні;
в) Так, не пізніше від двох тижнів із дня виявлення шкоди та з обов’язковим

оповіщенням.
6. Чи може працівник оскаржити рішення роботодавця про утримання з нього суми 

компенсації за пошкодження майна?
а) Так, шляхом звернення в тримісячний термін до комісії з трудових спорів

підприємства;
б) Ні;
в) Так, через судовий позов при незгоді з рішенням комісії з трудових спорів

не пізніше ніж у десятиденний термін.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 1 7
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 5.1 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 5.1

Письмове завдання
1. Які закони України регулюють правові та організаційні основи охорони праці?
2. Хто здійснює державний нагляд за дотриманням законів та інших нормативно-пра-

вових актив з охорони праці, які повноваження цих посадових осіб?
3. Що означає термін «спеціально уповноважений державний орган»? З яких питань 

вони створюються? Які функції виконують?
4. Яка відповідальність передбачена за порушення законодавства про охорону праці?
5. До якої відповідальності можуть бути притягнуті неповнолітні? Яке покарання за 

порушення може бути покладене на них?

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 2 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 5.2. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ

Мета: засвоєння знань про:
  систему організаційно-технічних заходів і засобів забезпечення електробезпеки;
  роботу в електроустановках;
  електрозабезпечення будівельного майданчика;
  призначення заземлювальних приладів;
  правила безпечної експлуатації ручних електричних машин.

Переходьте до наступного елементу

Праця є однією з неодмінних умов мистецтва 
дожити до ста років.

М.Шевраль
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 2 2
Назва: СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ І ЗАСОБІВ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ

Мета: засвоєння знань про:
  основні організаційно-технічні заходи щодо попередження електротравм;
  основні та допоміжні електрозахисні засоби.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.2. Основні положення охорони праці;
2. МЕ 1.2.3. Правові основи охорони праці й трудового законодавства;
3. МЕ 1.2.6. Електробезпека;
4. МЕ 5.1.2. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

Дидактичне забезпечення: ДНАОП 0.00-1.21-98.

Основні організаційно-технічні заходи та засоби щодо попередження електро-
травм регламентуються ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації елек-
троустановок споживачів», за якими відповідальність за організацію безпечної експлу-
атації електроустановок покладається на власника.

Згідно з чинними вимогами власник повинен:
  призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електроуста-
новок (далі – відповідальний за електрогосподарство);

  створити й укомплектувати відповідно до потреб електротехнічну службу;
  розробити та затвердити посадові інструкції працівників електротехнічної служби та 
інструкції з безпечного виконання робіт в електроустановках з урахуванням їх осо-
бливостей;

  створити на підприємстві такі умови, щоб працівники, на яких покладено обов’язки 
з обслуговування електроустановок відповідно до чинних вимог, своєчасно здійсню-
вали їх огляд, профілактичні, протиаварійні та приймально-здавальні випробування;

  забезпечити своєчасне навчання й перевірку знань працівників з питань електро-
безпеки.

На малих підприємствах, за неможливості чи недоцільності створення електро-
технічної служби, власник на договірних засадах доручає електротехнічним службам 
споріднених підприємств або фізичним особам, які мають відповідну підготовку, забез-
печення справного стану й безпечної експлуатації електроустановок.

Фахівці служби охорони праці повинні мати групу IV з електробезпеки з правом 
інспектування і зобов’язані контролювати безпечну експлуатацію електроустановок.

Працівники, які обслуговують електроустановки, повинні мати відповідну профе-
сійну підготовку, групу з електробезпеки (I...V), підтверджену посвідченням встановле-
ної форми для груп (II...V), не мати медичних протипоказань і вікових обмежень щодо 
можливості виконання роботи в електроустановках.

Під час виконання службових обов’язків працівник повинен мати з собою посвід-
чення. За відсутності посвідчення або в разі прострочених термінів чергової перевірки 
знань працівник до роботи не допускається. Чергові перевірки знань працівників, що 
обслуговують електроустановки, проводяться кожних 12 місяців.

За вимогами й заходами безпеки роботи в електроустановках поділя-
ються на три категорії:

  зі зняттям напруги;
  без зняття напруги на струмопровідних частинах та поблизу них;
  без зняття напруги на безпечній відстані від струмопровідних частин.
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До робіт, які виконуються зі зняттям напруги, належать роботи, що проводяться в 
електроустановці, у якій зі струмопровідних частин знято напругу й доступ до електро-
установок, що перебувають під напругою, унеможливлено.

До робіт, які виконуються без зняття напруги на струмопровідних частинах та по-
близу них, належать роботи, що проводяться безпосередньо на цих частинах або на 
відстанях від цих частин, менших за безпечні.

До робіт без зняття напруги на безпечній відстані від струмопровідних частин, що 
перебувають під напругою, належать роботи, при виконанні яких випадкове наближен-
ня людей, інструменту чи механізмів на меншу за безпечну відстань до цих частин є 
неможливим.

Електрозахисні засоби призначені для захисту персоналу, що працює на елек-
троустановках, від ураження електричним струмом, дії електричної дуги й електрома-
гнітного поля.

Усі ізолювальні електрозахисні засоби поділяються на основні й додаткові.
Основними називаються ізолювальні захисні засоби, ізоляція яких додатково  

витримує робочу напругу електроустановок і які дозволяють торкатися до струмопро-
відних частин, що перебувають під напругою.

Додатковими називаються засоби, які самі не можуть при даній напрузі забез-
печити захист від ураження струмом.

Захисними ізолювальними засобами для робіт в електроустановках на-
пруги до 1000 В є:

Основні Додаткові
  штанги ізолювальні;
  кліщі ізолювальні й електровимірювальні;
  кліщі електровимірювальні;
  показники напруги;
  діелектричні рукавиці, калоші, килимки, ізолювальні підставки;
  слюсарно-монтажний інструмент з ізолювальними рукоятками

  діелектричні 
калоші;

  діелектричні 
килимки;

  ізолювальні 
підставки

 При використанні основних захисних засобів достатньо застосовувати 
один додатковий захисний засіб.
Загальні правила користування захисними засобами такі:

  електрозахисні засоби слід використовувати за їх прямим призначенням в електро-
установках напругою не вище за ту, на яку вони розраховані;

  перед використанням персонал повинен перевірити справність цих засобів, відсут-
ність зовнішніх пошкоджень, очистити й обтерти від пилу, перевірити по штампу 
термін придатності;

  не використовувати захисні засоби, у яких закінчився термін придатності.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. На кого покладають відповідальність за організацію безпечної експлуатації 

електроустановок?
а) Керівник підприємства;
б) Власник підприємства;
в) Відповідальний за електрогосподарство;
г) Інженер з охорони праці.
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2. Яку групу з електробезпеки повинні мати фахівці служби охорони праці з 
правом інспектування?

а) І;
б) ІІ;
в) ІІІ;
г) IV;
д) V.

3. На які категорії поділяються роботи в електроустановках за вимогами і заходами 
безпеки?

а) Зі зняттям напруги;
б) Без зняття напруги;
в) Без зняття напруги на струмопровідних частинах і поблизу них;
г) Без зняття напруги на безпечній відстані від струмопровідних частин.

4. Які з перелічених електрозахисних засобів належать до основних?
а) Штанга ізолювальна;
б) Діелектричні калоші;
в) Кліщі ізолювальні;
г) Кліщі електровимірювальні;
д) Діелектричні килимки;
е) Діелектричні рукавиці;
ж) Ізолювальна підставка;
з) Слюсарно-монтажний інструмент з ізолювальними рукоятками.

5. Як часто слід випробовувати кліщі ізолювальні?
а) 1 раз в 12 місяців;
б) 1 раз в 24 місяці;
в) 1 раз в 6 місяців;
г) 1 раз в 36 місяців;
д) Перед застосуванням.

6. Як часто слід проводити огляд справності килимка гумового діелектричного.
а) 1 раз в 12 місяців;
б) 1 раз в 24 місяці;
в) 1 раз в 6 місяців;
г) 1 раз в 36 місяців;
д) Перед застосуванням.

Самостійна робота
Письмове завдання

Складіть опорний конспект у вигляді схеми «Класифікація електрозахисних засобів».

Електрозахисні засоби – це______________________________
Групи:

Основні …
…?
…?
…?
…?

Діелектричні рукавиці;
…?

…?
…?
…?

Ізолювальні підставки

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 2 3
Назва: РОБОТА В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

Мета: засвоєння знань про принцип поділу роботи в електроустановках за ви-
могами щодо організації їх безпечного виконання.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.2. Основні положення охорони праці;
2. МЕ 1.2.3. Правові основи охорони праці й трудового законодавства;
3. МЕ 1.2.6. Електробезпека;
4. МЕ 5.1.2. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці;
5. МЕ 5.2.2. Система організаційно-технічних заходів і засобів забезпечення

електробезпеки.

Дидактичне забезпечення: зразки бланку наряду-допуску на виконання робіт з під-
вищеною небезпекою – 1 шт. на учня.

До роботи з електрикою допускаються особи відповідних кваліфікаційних груп з 
електробезпеки з оформленням наряду-допуску встановленої форми або розпо-
рядженням, де визначаються:

  допуск до роботи;
  нагляд під час роботи;
  оформлення перерви в роботі;
  переведення на інші робочі місця й закінчення роботи.

Роботи, що виконуються за розпорядженнями, реєструються в спеціальному 
журналі. При цьому встановлюється час виконання робіт, їх характер, організаційно-
технічні заходи безпеки, відповідно до чинних вимог, та відповідальні особи.

Роботи, що виконуються в порядку поточної експлуатації, реєструються в журналі 
реєстрації цих робіт.

На підприємствах наказом затверджується перелік робіт, які виконуються за на-
рядами, за розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації, і призначаються осо-
би, відповідальні за безпечну організацію і безпечне виконання цих робіт. 

При виконанні робіт за нарядами-допусками й розпорядженнями такими 
особами є:

  працівник, який видає наряд чи розпорядження;
  працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця;
  працівник, який готує робоче місце;
  працівник, який допускає до роботи;
  керівник робіт;
  працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт;
  члени бригади.

ДНАОП 0.00-1.21-98 регламентує вимоги безпеки щодо рівня професійної підго-
товки зазначених вище працівників, їх групи з електробезпеки та заходи і засоби без-
печного виконання робіт в електроустановках залежно від їх особливостей.

До електротехнічного персоналу належать особи, зайняті на обслуговуванні та 
експлуатації електроустановок.

Їх умовно поділяють на такі групи:
  адміністративно-технічний персонал (начальники служб, цехів, майстри);
  оперативний персонал (черговий персонал, який безпосередньо обслуговує елек-
троустановки);
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  ремонтний персонал (працівники ремонтно-налагоджувальних служб з обслугову-
вання електроустановок);

  ремонтно-оперативний персонал (особи, які оперативно обслуговують електроус-
тановки, де немає чергового персоналу).
До роботи з електрикою не допускаються особи, що не досягли 18 років. 

Учні, студенти, які проходять виробничу практику і не досягли 18-річного віку, працю-
ють з електрикою під постійним наглядом кваліфікованого працівника обмежений час, 
який визначається навчальним планом.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпрот нього позначку:
1. Хто допускається до роботи з електрикою?
а) Особи відповідної кваліфікаційної групи з електробезпеки;
б) Особи, які мають наряд-допуск на виконання робіт з електрикою;
в) Особи, які мають розпорядження на виконання робіт з електрикою;
г) Особи, які мають відповідну спеціалізацію.

2. Як поділяють роботи в електроустановках за вимогами щодо організації їх 
безпечного виконання?

а) За нарядами-допусками;
б) За розпорядженнями;
в) Ремонтні;
г) У порядку поточної експлуатації.

3. Хто є особою, що виконує роботи за нарядами-допусками і розпорядженнями:
а) Працівник, який видає наряд чи розпорядження;
б) Учень, який проходить виробничу практику;
в) Працівник, який готує робоче місце;
г) Члени бригади;
д) Керівник робіт.

4. Які особи належать до ремонтного персоналу?
а) Майстер;
б) Персонал, що обслуговує електроустановки;
в) Працівники ремонтних служб, що обслуговують електроустановки.

5. Кого із вказаних осіб можна допускати до роботи з електрикою?
а) Електромонтер ІІ кваліфікаційної групи;
б) Виконроб ділянки;
в) Учень-практикант, який навчається за професією «електромонтажник».

Самостійна робота
Письмове завдання

Розгляньте зразок наряду-допуску й запишіть перелік питань, які в ньому визначені.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе



37

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 2 4
Назва: ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА

Мета: засвоєння знань про види електрозабезпечення будівельного майданчика.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.2. Основні положення охорони праці;
2. МЕ 1.2.3. Правові основи охорони праці й трудового законодавства;
3. МЕ 1.2.6. Електробезпека;
4. МЕ 5.1.2. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці;
5. МЕ 5.2.2. Система організаційно-технічних заходів і засобів забезпечення

електробезпеки;
6. МЕ 5.2.3. Робота в електроустановках.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки інвентарно-розподільних
пристроїв 380/220 В.

На будівельних майданчиках застосовують різні інвентарно-розподільні пристрої 
380/220 В, призначені для введення, обліку й розподілення електроенергії.

Ці пристрої складаються з шин, вхідних і вихідних затискачів, захисної (автоматів 
або плавких запобіжників) і комунікаційної (рубильників, вимикачів) апаратури, вимі-
рювальних приладів (лічильників) і статичних конденсаторів.

Пересувні електростанції застосовують на невеликих будівельних майданчиках, 
віддалених від мережі електропостачання.

Пересувна електростанція складається з дизеля, трифазного генератора змінного 
струму напругою 400 В і частотою 50 Гц, пульта управління і розподільного пристрою.

Як електроустановки на будівельному майданчику використовують:
  електричне освітлення;
  зварювальні трансформатори;
  зварювальні випрямлячі та генератори;
  калорифери для сушіння будівель, що споруджуються в зимових умовах, при опо-
ряджувальних роботах.

 Передпускові та профілактичні випробування пристроїв електропоста-
чання, електротермічного й освітлювального обладнання на будівельних 
майданчиках повинні проводити представники служби головного енерге-
тика підрядних організацій.
Профілактичні випробування пристроїв електричного освітлення буді-

вельних майданчиків проводять у такі строки:
  дію автомата аварійного освітлення – 1 раз на тиждень у денний час ;
  справність аварійного освітлення – 1 раз на тиждень;
  стан ізоляції електропроводки – 1 раз на місяць;
  вимірювання опору ізоляції й світильників 12-36 В – 1 раз на 6 місяців;
  профілактичні випробування зварювальних трансформаторів, випрямлячів, генера-
торів – не рідше ніж 1 раз на місяць.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. З яких елементів складаються інвентарно-розподільні пристрої для введення 

й розподілення електроенергії 380 В?
а) Шини;
б) Вхідні і вихідні затискачі;
в) Автомати;
г) Плавкі запобіжники;
д) Рубильники;
е) Лічильники;
ж) Конденсатори;
з) Трансформатори;
и) Стабілізатори.

2. З якого обладнання складається пересувна електростанція?
а) Дизель;
б) Трифазний генератор змінного струму;
в) Пульт керування;
г) Розподільний пристрій;
д) Трансформатор.

3. Хто повинен проводити передпускові та профілактичні випробування пристро-
їв електропостачання?

а) Інспектор з охорони праці;
б) Інженер з охорони праці;
в) Головний інженер;
г) Генеральний директор;
д) Представник служби головного енергетика підрядної організації.

4. Як часто слід проводити профілактичні випробування аварійного освітлення?
а) 1 раз на тиждень;
б) 1 раз на місяць;
в) 1 раз на півроку;
г) 1 раз на рік.

Самостійна робота
1. Ознайомтесь зі зразками інвентарно-розподільних пристроїв 380/220. 
2. Визначте фізичний принцип їх дії. 
3. Намалюйте принципову схему дії одного із пристроїв (за вказівкою інструктора).
4. Запишіть, як часто слід проводити профілактичні випробування електрообладнан-

ня (за вказівкою інструктора).
5. З’ясуйте, ким та як часто проводиться профілактичне випробування електрооблад-

нання у вашій майстерні і в яких документах ці випробування відображаються.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 2 5
Назва: ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Мета: засвоєння знань про особливості забезпечення заземлення й занулення.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.2. Основні положення охорони праці;
2. МЕ 1.2.3. Правові основи охорони праці й трудового законодавства;
3. МЕ 1.2.6. Електробезпека;
4. МЕ 5.1.2. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

Однією із причин ураження людини електрострумом є дотикання до пошкодженої 
ізоляції проводів, обмоток, корпусів електродвигунів, пускової апаратури й пов’язаних з 
ними металевих частин будівельних машин і механізмів, які перебувають під напругою, 
у разі відсутності захисних заходів.

Захистом від ураження струмом при переході напруги на конструктивні 
металеві частини служить захисне заземлення й занулення.

Захисне заземлення – спеціальне електричне з’єднання з землею або її еквіва-
лентом металевих неструмопровідних частин, які можуть опинитися під напругою.

Сутність заземлення полягає у створенні за допомогою пристрою заземлення 
такого з’єднання металевих неструмопровідних частин із землею, яке матиме досить 
малий опір для того, щоб струм, який пройшов через людину, не досягав небезпечного 
значення.
 Для електричних мереж з ізольованою нейтраллю вторинної обмотки 

трансформатора (захисним заземленням) до 1000 В опір заземлювального 
пристрою має становити до 4 Ом.
Занулення – спеціальне електричне з’єднання з нульовим захисним проводом 

металевих неструмопровідних частин, які можуть опинитися під напругою. Воно вико-
нується в мережах і глухо заземленою нейтраллю вторинної обмотки.

Сутність занулення полягає в тому, що для забезпечення безпеки в пошко-
дженому колі треба досягти такого значення струму короткого замикання, яке було б 
достатнім для надійного спрацьовування захисних пристроїв.
 Струм короткого замикання має перевищувати не менше ніж у три рази 

номінальній струм найближчої плавкої вставки.
 Опір занулювального пристрою в мережі 380/220 В має становити до 4 Ом.

До частин електричних машин, що підлягають обов’язковому заземлен-
ню або зануленню, належать:

  корпуси електричних машин, трансформаторів, світильників тощо;
  приводи електричних апаратів;
  вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів, якщо відсутні особливі вказівки 
в проекті;

  каркаси розподільних щитів, щитків, шаф тощо;
  металеві конструкції розподільних пристроїв, металеві кабельні конструкції, сталеві тру-

би, електропроводки, металеві конструкції, пов’язані з установкою електрообладнання;
  електрообладнання, установлене на опорах повітряних ліній;
  металеві корпуси пересувних і переносних електроприймачів;
  електрообладнання, розташоване на рухомих частинах верстатів, машин і меха-
нізмів.
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Як заземлювальні й нульові захисні провідники можуть бути використані:
  спеціально передбачені для цього провідники;
  металеві конструкції будівель;
  металеві конструкції виробничого призначення;
  сталеві труби електропроводок;
  алюмінієві оболонки кабелів;
  металеві кожухи шинопроводів, металеві короби й лотки електроприладів;
  металеві стаціонарні відкрито покладені трубопроводи будь-якого призначення, 
крім трубопроводів горючих і вибухонебезпечних речовин і сумішей, каналізації та 
центрального опалення.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. У яких випадках працівник може отримати електротравму?
а) При дотиканні до ізоляції проводів електроприладів;
б) При дотиканні до пошкодженої ізоляції проводів електроприладів;
в) При дотиканні до кнопки пуску електроприладу;
г) При роботі в діелектричних рукавицях з пошкодженим електроприладом.

2. Як називається спеціальне електричне з’єднання з землею металевих
неструмопровідних частин, що перебувають під напругою?

а) Захисне заземлення;
б) Занулення;
в) Електричний ланцюг.

3. Яким має бути опір занулювального пристрою в мережі 380/220 В?
а) До 4 Ом;
б) Від 4 Ом;
в) Дорівнює 4 Ом.

4. Які з перелічених металевих стаціонарних конструкцій можна використовувати 
як заземлювальні та занулювальні провідники?

а) Трамвайні рейкові колії;
б) Водопровід до будівлі;
в) Теплоцентрально магістраль;
г) Труби діючого газопроводу;
д) Труби діючого нафтопроводу;
е) Громовідвід.

Письмове завдання
Запишіть визначення заземлення й занулення.

Практичне завдання
Визначте, які види заземлення (занулення) використані у вашій майстерні.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 2 6
Назва: ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУЧНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Мета: засвоєння знань про правила безпечної експлуатації ручних електричних 
машин.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.2.2. Основні положення охорони праці;
2. МЕ 1.2.3. Правові основи охорони праці й трудового законодавства;
3. МЕ 1.2.6. Електробезпека;
4. МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для обробки ГКП, ГВП;
5. МЕ 3.4.5. Правила безпеки праці при роботі з електроінструментом;
6. МЕ 5.1.2. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

Матеріально-технічне забезпечення: ручні електричні машини з паспортами та 
інструкціями з експлуатації.

Усі ручні електричні машини поділяються на три класи:
I машини на номінальну напругу від 42 В з робочою ізоляцією всіх деталей, що перебувають 

під напругою. Штепсельні з’єднання таких машин мають заземлювальний контакт
II машини на номінальну напругу 42 В, у яких усі деталі, що перебувають під напругою, мають 

подвійну або посилену ізоляцію.  Ці машини не мають пристроїв для заземлення
III машини на номінальну напругу до 42 В, у яких ні внутрішні, ні зовнішні кола не перебувають 

під напругою.  Живлення цих машин проводять від автономного джерела струму або від
загального кола через трансформатор або перетворювач.

При експлуатації ручних електричних машин необхідно дотримуватися 
таких вимог:

  застосовувати машини тільки за призначенням, указаним у паспорті;
  кожна машина повинна мати інвентарний номер;
  особа, відповідальна за збереження та справність машини, зобов’язана вести жур-
нал реєстрації інвентарного обліку, періодичної перевірки та ремонту;

  забороняється експлуатувати машини, які не захищені від дії крапель і бризок води 
у вологих умовах і на відкритих майданчиках під час дощу й снігу.
При кожній видачі машин слід перевіряти:

  комплектність і надійність кріплення деталей;
  зовнішній вигляд;
  справність кабелю;
  справність штепсельної вилки;
  цілісність ізоляційних деталей корпуса, рукоятки й кришок щіткотримачів;
  наявність захисного кожуха і його справність;
  чіткість роботи вимикача;
  чіткість роботи на холостому ходу;
  справність кола занулення (для машин I класу).
 Забороняється використовувати машину, у якій знайдено невідповідність 

хоча б одній з перелічених вимог або з простроченою датою періодичної 
перевірки (не рідше ніж раз на 6 місяців).

 Працювати електроінструментом рекомендується в гумових рукавицях й 
калошах або на гумових килимках.

 Підключати до електромережі електроінструмент без штепсельних 
з’єднань категорично забороняється.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. У чому полягає особливість ручних електричних машин І класу?
а) Номінальна напруга до 42 В;
б) Номінальна напруга від 42 В з робочою ізоляцією;
в) Номінальна напруга від 42 В;
г) Штепсельне з’єднання має заземлювальний контакт;
д) Мають подвійну ізоляцію;
е) Мають пристрій для заземлення;
ж) Живлення від автономного джерела струму;
з) Живлення від загального кола.

2. Який документ відображає повну картину експлуатації електроінструменту 
на об’єкті?

а) Паспорт;
б) Інструкція з експлуатації;
в) Журнал реєстрації інвентарного обліку, періодичної перевірки й ремонту.

3. На що звертають увагу при зовнішньому огляді електроінструменту?
а) Справність живильного кабелю;
б) Справність штепсельної вилки;
в) Цілісність корпуса;
г) Наявність захисного кожуха;
д) Справність вимикача;
е) Справність кола занулення.

4. Як часто треба проводити періодичні перевірки електроінструменту?
а) Раз на рік;
б) Щомісяця;
в) Раз у півроку.

Самостійна робота
Письмово-практичне завдання

Розгляньте електроінструмент (за вказівкою інструктора) й визначте його готов-
ність до роботи. Вивчіть інструкцію з експлуатації й запишіть правила безпечної роботи.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 2 7
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 5.2 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 5.2

Письмове завдання
1. Яким нормативним документом регламентуються основні організаційно-технічні за-

соби і заходи щодо попередження електротравм? Розкрийте зміст цього документа.
2. На кого покладається відповідальність за організацію безпечної експлуатації елек-

троустановок? Відповідь обґрунтуйте,
3. Що повинен виконати власник підприємства згідно з чинними вимогами безпечної 

експлуатації електроустановок?
4. Хто контролює безпечну експлуатацію електроустановок, яку професійну підготовку 

він повинен мати та яким документом це підтверджується?
5. На які категорії за вимогами і заходами безпеки поділяються роботи в електроуста-

новках? Наведіть приклади.
6. Назвіть умови допуску до роботи з електрикою.
7. Визначте колективні засоби захисту в електроустановках.
8. Дайте характеристику електрозахисним засобам.
9. Що може захистити від статичної електрики?

Самостійна робота
Практичне завдання

Відвідайте будівельний майданчик. З’ясуйте, які електроустановки там викорис-
товують та яким чином виконано їх заземлення. Ознайомтесь із ручними машинами, 
що використовуються на будові, та станом їх електробезпеки. Підготуйте звіт.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 3 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 5.2. КРЕСЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ

Мета: засвоєння знань про креслення конструкцій будівель; формування нави-
чок креслення планів та перерізів фундаментів, кам’яних, залізобетонних 
та дерев’яних конструкцій.

МО 5.3 складається з таких МЕ:
  креслення бутових фундаментів;
  креслення стін кам’яних будівель;
  креслення залізобетонних конструкцій;
  креслення дерев’яних конструкцій;
  креслення віконних блоків.

Переходьте до наступного елементу
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 3 2
Назва: КРЕСЛЕННЯ БУТОВИХ ФУНДАМЕНТІВ

Мета: засвоєння знань про особливості використання бутових фундаментів; 
формування навичок виконання креслень планів та розрізів бутових фун-
даментів.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.4.2. Основні відомості про виконання та оформлення креслень;
2. МЕ 1.4.10. Правила нанесення розмірів на креслення;
3. МЕ 1.10.2. Будівельні креслення;
4. МЕ 1.10.3. Координаційні осі й нанесення розмірів на креслення;
5. МЕ 1.10.7. Креслення розрізів будівлі.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

При спорудженні малоповерхових будівель для фундаменту застосовують бутове 
мурування з бутового каменю (буту), що становить собою великі уламки гірських порід 
(вапняків, доломітів, пісковиків), які отримують вибуховим способом при розробці кар’єрів.

На рис.1 зображено фрагменти стрічкового фундаменту з буту двоповерхової будів-
лі й перерізу фундаменту.

Горизонтальний роз-
різ будівлі виконано по це-
гляному цоколю, тому на 
плані товстою лінією пока-
зані цегляні стіни цоколя, а 
тонкими – контур бутового 
фундаменту.

  На плані фундаментів 
проставляються розмі-
ри стін і фундаментів і 
відмітки підошви фунда-
менту.

  На перерізах фундамен-
ту подають його розміри 
й відмітки, а в кружках –
номери осей стін, до 
яких належать перерізи.

  На аркуші з кресленням 
плану фундаменту й пе-
рерізами, як правило, є 
примітка, у якій дають 
рекомендації щодо вла-
штування фундаменту.
Примітка до рис.1:

1. Фундаменти викладають з бутового каменю на складному розчині марки 10.
2. Цоколь викладають з цегли на складному розчині марки 10.
3. Глибину закладення фундаментів показано умовно і її треба уточнювати залежно 

від місцевих умов. Вона має становити не менше ніж 500 мм.
4. Тиск на ґрунт при даних розмірах підошви фундаментів не перевищує 1,5 кг/см².
5. Верхню поверхню цоколю слід ретельно вирівняти розчином під рівень.

Рис.1 Фрагменти плану й перерізу бутового фундаменту: 1 – верх-
ня поверхня цоколя, 2 – гідроізоляція, 3 – асфальт 25 мм, 4 – щебе-
нева підготовка по ґрунту 100 мм, 5 – цегляне мурування цоколя
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. При спорудженні яких будівель застосовують бутові фундаменти?
а) Багатоповерхові;
б) Малоповерхові дерев’яні;
в) Одноповерхові цегляні;
г) Промислові.

2. Які розміри наносять на плані фундаментів:
а) Товщина стін;
б) Загальна довжина й ширина будівлі;
в) Товщина фундаментів;
г) Відмітка підошви фундаменту;
д) Номери осей;
е) Розміри стін й фундаментів, відмітка підошви фундаментів.

3. Де на кресленні фундаменту показують глибину закладення фундаменту?
а) На перерізах;
б) На планах фундаменту;
в) Позначають в примітці до креслення.

4. Що таке відмітка ±0.000 на перерізі фундаменту?
а) Нульова;
б) Чистої підлоги;
в) Початку відліку.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Накресліть план бутового фундаменту житлового будинку, представленого планом 
першого поверху (рис.2) у масштабі 1:50. Глибина закладання фундаменту 1,5 м.

2. Нанесіть на креслення потрібні розміри й перерізи.
Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе

Рис.2. План першого поверху восьмиквартирного житлового будинку 
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 3 3
Назва: КРЕСЛЕННЯ СТІН КАМ´ЯНИХ БУДІВЕЛЬ

Мета: формування навичок з виконання креслень:
  стін зі звичайної глиняної цегли;
  цегляних стін полегшеного виконання;
  стін зі шлакобетонних каменів; 
  розгортки стін з каналами.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.10.2. Будівельні креслення;
2. МЕ 1.10.5. Умовні графічні позначення елементів будівель;
3. МЕ 1.10.6. Креслення планів будівель;
4. МЕ 1.10.7. Креслення розрізів будівлі.
Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Основний матеріал для стін кам’яних будівель – цегла звичайна (глиняна, силі-
катна), дірчаста, порожниста та інші, а також дрібні блоки (шлакобетонні та інші).

Стіни кам’яного мурування й інші конструктивні елементи показують на крес-
леннях, що називаються порядовками. Ці креслення виконують в масштабі 1:10, 1:20. 
На них показують і нумерують ряди мурування, проставляють усі необхідні розміри і 
характерні відмітки, роблять пояснюючі написи.
І. Стіни зі звичайної цегли (розмір 250×120×65 мм)

Цегляні стіни мають товщину 120 мм, 250 мм, 380 мм, 510 мм, 640 мм тощо.
Мурування цегляних стін проводять з перев’язуванням швів.
На рис.1 показано фрагмент цегляного мурування.
На рис.2 показано мурування кутів та спряжень стін.

ІІ. Стіни полегшеного мурування
При полегшеному муруванні (колодязному) досягається заощадження цегли. На 

рис.3 зображено горизонтальні порядовки зовнішніх стін колодязного мурування.
ІІІ. Стіни зі шлакобетонних каменів

Шлакобетонні камені мають розмір: для А-390×190×188 мм, для Б-390×90×188 мм. 
Товщина зовнішньої стіни становить 390 мм. 

На рис.4 зображено розріз зовнішньої стіни зі шлакобетонних каменів.
Нижня частина віконних прорізів закінчується одним рядом цегляного муруван-

ня. Перемички віконних прорізів складаються з чотирьох балок марки Ш-16. Цоколь 

1-й ряд

2-й ряд

а) б)

Рис.1. Фрагмент мурування зі 
звичайної цегли: 1 – вертикальні 

шви, 2 – горизонтальні шви

Рис.2. Мурування: а) прямого кута; 
б) спряження стін при ланцюговому 

перев’язуванні – горизонтальна порядовка
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будівель викладають з цегли. У першому ряду по цоколю, із зовнішнього боку стіни, 
необхідно укладати повнотілі шлакобетонові камені типу А (на кресленні заштриховані). 
На розрізі стіни також показано конструкції підлоги першого поверху, міжповерхового й 
горищного перекриттів і положення віконних коробок і підвіконних дощок.

На рис.5 – горизонтальні порядовки мурування зі шлакобетонних каменів.

Рис.5. Горизонтальні порядовки
мурування зі шлакобетонних каменів: 
1 – положення дерев’яної просмоленої 

пробки 90×90×190

1 ряд

2 ряд

Рис.4. Розріз стіни із шлакобетонних каменів вертикальної порядовки:
1 – стіни зі шлакобетонних каменів, 2 – просмолене клоччя, 3 – цегла, 4 – камені з 

щілиноподібними пустотами, 5 – повнотілий камінь, 6 – підвіконна дошка

2-й ряд

Рис.3. Горизонтальні порядовки цегляної стіни 
колодязного мурування: 1 – арматура діаметром 

6 мм у 2 швах на відмітках низу й верху вікон, 
опор, балок перекриття, 2 – положення 

дерев’яних просмолених пробок 65×120×180,
3 – утеплювач (шлак – ρ=900 кг/мм³)

Для 
вікон

Для
дверей

1-й ряд
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ІV. Розгортка стін з каналами
Улаштування вентиляційних, димових та інших каналів у цегляних стінах викону-

ють за робочими кресленнями – розгортками стін з каналами. На рис.6 наведено крес-
лення, на якому зображені розгортка стіни з каналами та план стіни. На плані показані 
вентиляційні й димові канали квадратного перерізу 14×14 см, причому квадрати з одною 
діагоналлю зображують вентиляційні канали, а квадрати, наполовину залиті тушшю, – 
димові канали. На плані біля каналів проставлено цифри, які показують, з якого повер-
ху починається кожний канал, а також нанесено розміри між каналами по кожному по-
верху. На розгортці стіни всі канали умовно виділені суцільною (а не штриховою) більш 
товстою лінією і вказано розташування отворів у вентиляційних й димових каналах з 
прив’язкою їх до підлоги поверху. На розгортці стіни також показано розташування ніш 
для приладів опалення в сходовій клітці й борозни з отворами для енергопостачання.

Рис.6. План і розгортка стін з каналами: 1 – ніші опалення глибиною 70 по 
осях 3,5; 2 – зольник; 3 – борозна 70×70; 4 – електрична ніша 140×140×130;

5 – отвір 140×140 для електропроводки; 6 – отвір 150×220 (h) низ
на позначці -0,740 тільки по осях 3,5 у будинках з підвалом
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яка товщина цегляної стіни може бути нанесена на плані поверху?
а) 250 мм;
б) 140 мм;
в) 510 мм;
г) 430 мм.

2. Чому дорівнює товщина стіни зі шлакобетонних каменів?
а) 250 мм;
б) 380 мм;
в) 390 мм;
г) 510 мм.

3. Як на планах стін з каналами зображують вентиляційні канали?
а) Квадратом;
б) Квадратом з однією діагоналлю;
в) Квадратом, наполовину залитим тушшю.

4. Що позначають цифри на плані біля каналів?
а) Розмір між каналами;
б) З якого поверху починається кожний канал;
в) Номер каналу.

5. Який розмір мають вентиляційні канали?
а) 200×200 мм;
б) 150×150 мм;
в) 140×140 мм;
г) 100×100 мм.

6. Що, крім каналів, може бути показано на розгортках стін?
а) Пілястри;
б) Ніші для приладів опалення;
в) Борозни для електропостачання.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Складіть ескіз вертикальної порядовки стіни завтовшки 380 мм (у півтори цеглини) 
на висоту 15 рядів при ланцюговому перев’язуванні швів мурування.

2. Виконайте креслення горизонтальної порядовки стіни колодязного мурування за-
втовшки 400 мм.

3. Виконайте креслення розгортки стіни з каналами.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 3 4
Назва: КРЕСЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Мета: засвоєння знань про:
  умовні графічні позначення на кресленнях, за якими виготовляють залізобетонні 
конструкції;

  монтажні креслення-схеми.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.10.2. Будівельні креслення;
2. МЕ 1.10.5. Умовні графічні позначення елементів будівель;
3. МЕ 1.10.6. Креслення планів будівель;
4. МЕ 1.10.7. Креслення розрізів будівлі;
5. МЕ 2.7.3. Виготовлення металевих виробів і конструкцій.

Матеріально-технічне забезпечення: залізобетонні конструкції, плакати, прайс-
листи, ДСТУ БА.2.4.-7-95 (ГОСТ 21.501-93).

Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень
І. Умовні позначення залізобетонних конструкцій

На кресленнях залізобетонних конструкцій застосовують умовні графічні позна-
чення, встановлені ДСТУ БА.2.4.-7-95 (ГОСТ 21.501-93).

Умовні зображення елементів конструкцій подано в таблиці 1. Умовні зображення 
арматурних виробів наведено в таблиці 2.

Таблиця 1
УМОВНІ ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ

Назва Позначення Назва Позначення 
Колона: Пов’язь металева:

а) залізобетонна а) одноплощинна:
суцільного перерізу вертикальна
б) металева суціль-

ностінчаста 
горизонтальна

б) двоплощинна
в) тяжі 

Примітка. Зображення А – для колон без 
консолі, Б і В – для колон з консоллю

Ферма 

Плита, панель Примітка. Зображення А – для ферми 
залізобетонної, Б і В – для ферм металевих

Таблиця 2
УМОВНІ ЗОБРАЖЕННЯ АРМАТУРНИХ ВИРОБІВ

Назва Позначення Назва Позначення 
Кінець стрижня без гака й лапки Стик стрижнів контактним

зварюванням встик
Кінець стрижня в суміщеній 
проекції стрижнів різної довжини

Перетинання стрижнів без 
перев’язування або зварювання

Кінець стрижня з гаком у площині 
креслення

Перетинання стрижнів
з перев’язуванням 
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Назва Позначення Назва Позначення 
Кінець стрижня з лапкою в 
площині креслення 

Перетинання стрижнів зварне 
(точковим зварюванням)

Кінець стрижня з різьбою Жмуток арматурний, арматурна 
сталка (канат), у перерізі

Стик стрижнів внапусток
без гаків і лапок

Каркас плаский або сітка

Стик стрижнів внапусток
з гаками в площині креслення 

Каркаси пласкі або сітки при 
суміщеному зображенні

Стик стрижнів внапусток 
з лапками в площині креслення

Маркування позицій в
арматурних кресленнях
із скороченою виноскою

Стик стрижнів внапусток
електродуговим зварюванням
з одним фланговим швом

Маркування позицій в арматурних 
кресленнях з повною виноскою із 
зазначенням кількості стрижнів

Стик стрижнів внапусток
електродуговим зварюванням
з двома фланговими швами

Маркування позицій в арматурних 
кресленнях з повною виноскою із 
зазначенням кроку стрижнів

Звичайна арматура
Арматурний стрижень:
а) вигляд збоку; 
б) переріз

Арматурний стрижень з відгином 
під прямим кутом в напрямку від 
читача

Арматурний стрижень
з анкеруванням:
а) з кромками;
б) з відгинами під прямим кутом

Те ж саме, у документації, 
призначеній для мікрофільмування, 
і там, де стрижні розташовані один 
до одного дуже близько

Анкерне кільце або пластина:
а) вигляд збоку;
б) вигляд з торця

Арматурний стрижень з відгином 
під прямим кутом у напрямку до 
читача

Арматурні з’єднання 
Один плаский каркас або сітка:
а) умовно;
б) спрощено (поперечні стрижні) 
наносять по кінцях каркаса або в 
містах зміни кроку стрижнів

Декілька однакових каркасів
або сіток
Примітка. Арматурні й закладні 
вироби зображують суцільною 
дуже товстою лінією

Примітка. Діаметр кола для маркування (проставлення номерів) позицій
становить 5-7 мм.

Ці зображення застосовують на кресленнях, за якими виготовляють залізобетонні 
конструкції. Так, на рис.1 наведено робоче креслення залізобетонної колони, яке 
складається з розрахункової схеми (рис.1,а), загального вигляду (рис.1,б), армуван-
ня (рис.1,в), каркаса колони (рис.1,г) перерізів, креслення закладної деталі ЗД-1 та 
специфікації арматури на один елемент.

На рис.1,в арматуру позначають товстими суцільними лініями (бетон вважається 
умовно прозорим).

Продовження таблиці 2
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ІІ. Монтажні креслення 
та схеми

Монтажні крес-
лення – креслення, за 
якими зі збірних залізо-
бетонних елементів спо-
руджують будівлі.

Монтажні схеми 
входять до складу мон-
тажних креслень. На них 
показується маркування 
збірних залізобетонних 
елементів (рис.2), по-
дається прив’язка до 
розбивних осей, про-
ставляються висотні по-
значки елементів і по-
даються посилання на 
монтажні деталі.

До складу мон-
тажних схем входять 
плани (рис.2,а), розрізи 
(рис.2,б), фасади. В разі 
необхідності схеми до-
повнюються фрагмента-
ми, перерізами, вузлами, 
розрахунковими схема-
ми конструкцій.

а)

Рис.2. Монтажна схема колон і ригелів: а – план, б – розріз

б)

Рис.1. Залізобетонна колона: а – розрахункова схема, б – загальний 
вигляд,  в – армування колони, г – каркас колони К-1; 1 – точкове зва-

рювання,  2 – зварні шви h=6,  3 – наскрізні отвори Ø 12

а) б) в) г)

Специфікація арматури на один елемент
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Монтажні схеми (рис.3) виконують разом із специфікаціями (табл.3).

Рис.3. Схема розташування зовнішніх стінових панелей житлового будинку

Таблиця 3
СПЕЦИФІКАЦІЯ СТІНОВИХ ПАНЕЛЕЙ

Марка поз. Позначення
Назва

Кіл. на 1 пов. Маса од. кг Примітка
Панелі зовнішніх стін

ПС1 90Р10.1-7 Н1-57-1-1 11 5920
ПС2 90Р10.1-7 Н1-57-2-1 9 2210
ПС3 90Р10.1-7 Н1-57-2-2 4 2280
ПС4 90Р10.1-7 Н1-57-3-1 4 3160

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Як зображуються залізобетонні конструкції на головному вигляді?
а) Сталева арматура – товстою суцільною лінією, бетон – тонкою;
б) Контур конструкції – товстою лінією;
в) Бетон – товстою лінією, арматура – тонкою суцільною.

2. Що таке монтажне креслення?
а) Схема розміщення колон і ригелів;
б) Зображення монтажних деталей;
в) Креслення залізобетонних виробів;
г) Монтажні схеми й зображення монтажних деталей.

3. На яких зображеннях показують розташування стрижнів арматури в залізобе-
тонних конструкціях?

а) На поперечних перерізах;
б) На загальному вигляді;
в) На розрахунковій схемі.
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4. Які креслення входять до складу монтажних схем?
а) Плани поверхів;
б) Розрізи будівель;
в) Тільки фасади будівель;
г) Плани, розрізи, фасади будівель;
д) Плани, розрізи, фасади будівель. вузли, розрахункові схеми.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Розгляньте (на рис.4) збірні залізобетонні деталі.

2. Складіть специфікацію на збірні залізобетонні деталі.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе

1 2 3

54 6

7 8 9

Рис.4. Збірні залізобетонні деталі
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 3 4
Назва: КРЕСЛЕННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Мета: засвоєння знань про:
  умовні позначення дерев’яних конструкцій;
  загальні архітектурно-будівельні креслення збірного житлового будинку.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.4.3. Креслярські шрифти;
2. МЕ 1.10.2. Будівельні креслення;
3. МЕ 1.10.6. Креслення планів будівель;
4. МЕ 1.10.7. Креслення розрізів будівлі;
5. МЕ 1.10.8. Креслення фасадів будівлі;
6. МЕ 5.3.4. Креслення залізобетонних конструкцій.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

І. Умовні позначення дерев’яних конструкцій
Для зображення елементів дерев’яних конструкцій на кресленнях прийняті умовні 

позначення за ДСТУ Б А.2.4.-7-95 (ГОСТ 21.501-93) (табл.1)
Таблиця 1

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Назва Позначення Назва Позначення

Обрив колоди, пластини 
в фасаді

З’єднання на гвинтах
(шурупах), установлених з 
дальньої сторони (невидимих)

Обрив бруса, дошки в фасаді

Стик дошки клеєний

З’єднання на цвяхах, забитих з 
ближньої сторони (видимих)

З’єднання на глухарях
(гвинтах) для деревини
(з квадратною або
шестигранною головкою)

З’єднання на цвяхах, забитих з 
дальньої сторони (невидимих)

З’єднання на нагелях 
циліндричних сталевих або
з твердої деревини

З’єднання на болтах з гайками 
й шайбами

З’єднання на скобах

Обробка поверхні

З’єднання на шпонках 
дерев’яних призматичних
поперечних натяжних
з твердої деревини

Обгортання ізоляційним 
матеріалом або обмазування 
антисептиком

З’єднання на шпонках 
дерев’яних призматичних 
подовжніх прямих

Маркування позицій основ-
них елементів дерев’яних 
конструкцій зі скороченою 
виноскою
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Назва Позначення Назва Позначення

З’єднання на нагелях
пластинчатих з твердої
деревини

Маркування позицій
основних елементів 
дерев’яних конструкцій
з повною виноскою

З’єднання на гвинтах (шуру-
пах), установлених з ближньої 
сторони (видимих)

Примітка: Діаметр кола для маркування (проставлення номерів) позицій
становить 5-7 мм.

На планах і розрізах будівель зображують вікна, двері, сходи, пандуси тощо, умовні 
позначення яких згідно з ДСТУ БА.2.4.-7-95 (ГОСТ 21.501-93) наведено в табл.2,3.

Таблиця 2
УМОВНІ ЗОБРАЖЕННЯ ВІКОН І ДВЕРЕЙ

Назва Зображення Назва Зображення

Проріз без чвертей у стіні або 
перегородці

Двері (ворота) одностулкові без 
чвертей у прорізі в плані

Проріз віконний без чвертей у 
плані й розрізі

Двері (ворота) двостулкові у 
прорізі без чвертей у плані

Проріз віконний з чвертями в 
плані й розрізі

Двері (ворота) одностулкові в 
прорізі з чвертями у плані

Рама віконна одинарната 
спарена із бічним підвісом 
на фасаді, що відкривається 
відповідно назовні й
усередину

Двері (ворота) двостулкові в 
прорізі з чвертями у плані

Двері розсувні одностулкові в 
прорізі із чвертями у плані

Рама віконна одинарна й 
спарена з верхнім підвісом 
на фасаді, що відкривається 
назовні (усередину)

Двері складчасті

Двері (ворота) відкотні 
одностулкові в плані

Двері обертові в плані

Таблиця 3
УМОВНІ ЗОБРАЖЕННЯ СХОДІВ І ПАНДУСІВ

Назва Зображення Назва Зображення

Пандус у плані та розрізі
Сходи в розрізі
масштаб 1:100 і менше
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Сходи у плані:

□ верхній марш;

□ проміжний марш;

□ нижній марш

Сходи в розрізі для схем
розташування елементів 
конструкцій

Таблиця 4
УМОВНІ ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРЕГОРОДОК, КАБІН І ШАФ,

ОТВОРІВ І КАНАЛІВ У СТІНАХ
Назва Зображення Назва Зображення

Перегородка в плані та розрізі Шафа вбудована в плані

Перегородка збірна
щитова у плані

Отвір прямокутний, круглий

Перегородка з
світлопрозорого матеріалу

Димохід у плані

Кабіни душові у плані
Канали для витяжки, що 
відводять гази від газових 
приладів, у плані

Кабіни санвузлів у плані:
масштаб до 1:200;
масштаб 1:200 і більше

Канал вентиляційний
у плані

ІІ. Загальні архітектурно-будівельні креслення збірного житлового будинку
Дерев’яні елементи, як правило, виготовляють централізовано, маркують поряд-

ковими номерами й монтують уже на будівельному майданчику на основі монтажних 
креслень.

На рис.1 подано монтажний план частини 1-го поверху, на рис.2 – монтажний план 
2-го поверху збірного дерев’яного житлового будинку і специфікація. На рис.3 розріз 1-1.
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Рис.1. Монтажний план 1-го поверху збірного дерев’яного житлового будинку
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Рис.2. Монтажний план 2-го поверху збірного дерев’яного
житлового будинку та специфікація

СПЕЦИФІКАЦІЯ

М
ар

ка

Назва

Кі
ль

кіс
ть

М
ар

ка

Назва

Кі
ль

кіс
ть

640 Блок вхідних дверей 8 546 Блок двоелементного вікна б/кв 8
630 «---» кімнатних «---» 4 537 «---» одноелементного вікна 8
625 «---» кімнатних і тамбурних «---» 12 504 «---» вікна веранди 4
615 «---» кухонних дверей 4 245 Дошки підлоги 396
611 «---» дверей у санвузол і клозет 8 247 «---»    «---» 552
610 «---»   «---»        «---»        «---» 4 249 «---»    «---» 104
604 «---» шафові двері 4 251 «---»    «---» 160
607 «---» двері під сходи 4 252 «---»    «---» 36
602 «---» веранди 4 254 104
545 «---» двоелементного вікна з/кв 16
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На рис. 4 наведено мон-
тажну схему конструкцій по-
хилих крокв одноповерхового 
житлового будинку. На плані 
(рис. 4, а) нанесено елемен-
ти крокв, димарі опалюваль-
них печей з прив’язкою їх до 
осей будівлі, проставлено 
розміри між 1 віссю крокв, 
перерізи стояків зачорнені. 
Для того, щоб виявити до-
сить повно конструкцію 
крокв, виконують попереч-
ний розріз 1-1 (рис. 4, б) і 
подовжній розріз 2-2 (рис. 4, 
в), які розміщують на одному 
аркуші із планом крокв або на 
окремому аркуші. На планах 
і розрізах дають маркування 
крокв та інших елементів, а 
також позначають вузли, що 
розробляються в більшому 
масштабі. На плані крокв 
вказують специфікацію й 
необхідні примітки.

Рис.3. Розріз 1-1  збірного дерев’яного житлового будинку:
1 – азбестоцементні листи, 2 – лати 40×50,  3 – крокви 50×100,

4 – утеплювач, 5 – будівельний папір,  6 – щити накату,
7 – штукатурка (δ=10)

а)

б)

в)

Рис.4. Монтажна схема похилих крокв житлового будинку:
а – план, б – поперечний розріз, в – подовжній розріз
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Самостійна робота
Письмове завдання

Вивчивши монтажні плани збірного житлового будинку, дайте відповіді на 
запитання:

а) Скільки квартир у будинку, яке їх планування;
б) Площа приміщень, розташованих на першому поверсі? На другому?
в) Яка висота житлових приміщень?
г) Яка конструкція підлоги першого поверху, міжповерхового й горищного перекрит-

тів і даху?

Графічне завдання
1. Виконайте креслення умовних позначень дерев’яних конструкцій та їх елементів.
2. Виконайте поперечний та подовжній розрізи крокв.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 3 5
Назва: КРЕСЛЕННЯ ВІКОННИХ БЛОКІВ

Мета: засвоєння знань про креслення віконних блоків; 
формування навичок читання й виконання кресленнь віконних блоків.

Пов’язані модульні одиниці та елементи:
1. МО 1.4. Загальні відомості про будівельне креслення;
2. МЕ 5.3.5.Креслення дерев’яних конструкцій.

Дидактичне забезпечення: ДСТУ БВ.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99),
креслення віконних блоків.

Деякі столярні вироби, зокрема віконні та дверні блоки, надходять на будівельний 
майданчик у готовому вигляді. Для ознайомлення з кресленнями та конструкцією та-
ких блоків наведено креслення віконного блока ВС 15.12 В для житлового будівництва 
(рис.1).

Віконні блоки зображують у вигляді схеми та окремих перерізів. На схемі пода-
но вигляд спереду (ззовні), горизонтальий і вертикальний розрізи, вказано габаритні 
розміри засклених ділянок. Зображення конструктивних деталей (перерізів) розміщують 
на одному аркуші зі схемою й наносять усі необхідні розміри й пояснювальні написи. 
Переріз брусків коробки й обов’язок не заштриховують, щоб не затемнювати креслення 
й полегшити проставлення розмірів.

Рис.1. Креслення віконного блока та його вузлів ВС 15.12 В:
1,2,3 – перерізи;  4,6 – ущільнювальна прокладка; 5 – проріз для 
відведення води; 7 – чверть вибирається при плитних зливниках
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яка висота віконного блока (рис.1)?
а) 1500 мм;
б) 1464 мм;
в) 885 мм.

2. Яка ширина віконного блока (рис.1)?
а) 545 мм;
б) 1133 мм;
в) 57 мм.

3. Яким може бути віконний блок (рис.1) за кількістю стулок?
а) Одностулковий;
б) Двостулковий;
в) Тристулковий.

4. Який переріз має нижній брусок коробки віконного блока ВС 15.12.В (рис.1)?
а) 94×94 мм;
б) 57×94 мм;
в) 55×92 мм.

5. Якою є ширина стулки?
а) 5445 мм;
б) 435 мм;
в) 418 мм;
г) 995 мм.

Самостійна робота
Графічне завдання

1. Виконайте креслення віконного блока за вказівкою інструктора.
2. Виконайте специфікацію деталей за кресленням віконного блока (рис.1)

у формі таблиці 1.
Таблиця 1

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВІКОННОГО БЛОКА
Назва елемента Ескіз і розміри Кількість (шт.)

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 3 6
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 5.3 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 5.3

Письмове завдання
1. У яких випадках застосовують бутові фундаменти?
2. Які особливості зображення на кресленні бутових фундаментів?
3. Які розміри необхідно проставляти на кресленні плану фундаменту?
4. Що таке полегшене мурування? Для чого його застосовують?
5. Для чого виконують розгортку стін із каналами? Яку інформацію вона дає і який ви-

гляд вона має на кресленні?
6. Що становлять собою монтажні схеми? Чи можна за їх допомогою спорудити 

будівлю? Відповідь обґрунтуйте.
7. Для чого дерев’яні елементи дерев’яних збірних житлових будинків маркують по-

рядковими номерами?

Практичне завдання
1. Виконайте креслення фрагмента плану 1-го поверху вашого навчального корпусу.
2. Користуючись кресленням монтажного плану 1-го та 2-го поверхів збірного 

дерев’яного будинку (рис.1,2), накресліть розріз 2-2.

Рис.1.Монтажний план 1-го поверху збірного дерев’яного житлового будинку
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Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю й перевірте себе

Рис.2. Монтажний план 2-го поверху збірного дерев’яного житлового будинку
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 4 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 5.4. ОСНОВНІ АРХІТЕКТУРНІ ТА АРХІТЕКТУРНО-
КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ БУДІВЛІ

Мета: засвоєння знань про основи креслення:
  архітектурних обломів;
  колон;
  перегородок із вогнестійкими захисними обшивками
металевих елементів;

  стіни шахти з протипожежним захистом;
  складних дизайнерських рішень підвісних стель.

Переходьте до наступного елементу

У наших предків мудрі і скромні мужі понад усе
шанували помірність і бережливість як у

громадських і приватних справах, так і в будівництві.
Л.Альберті
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 4 2
Назва: КРЕСЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ОБЛОМІВ

Мета: засвоєння знань про різновиди архітектурних обломів, їх викреслювання.

Пов’язані модульні одиниці та елементи:
1. МО 1.6. Спряження ліній;
2. МО 1.7. Побудова лекальних кривих;
3. МЕ 3.1.3. Основні частини й конструктивні елементи будівлі.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

Архітектурні обломи – це протяжні архітектурно-пластичні деталі, що розріз-
нюються за профілем (поперечним перерізом).

Архітектурні обломи бувають прямі й зворотні.
Основні архітектурні обломи подано на рис.1.

Тяга складається з одного або кількох архітектурних обломів, які за профілем (по-
перечним перерізом) поділяються на прямо- й криволінійні. Зі сполучення простих об-
ломів отримують складні, наприклад, астрагал, що становить собою валик з поличкою.

На рис.2 показано варіанти сполучення простих обломів з метою отримання архі-
тектурних елементів.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Рис.1. Основні архітектурні обломи: 1 – полиця, 2 – поличка, 3 – вал, 4 – викружка, 
5 – прямий четвертний вал, 6 – зворотний четвертний вал, 7 – пряма четвертна 

викружка, 8 – зворотна четвертна викружка, 9 – прямий складний вал,
10 – зворотний складний вал, 11 – пряма складна викружка, 12 – зворотна складна 
викружка, 13 – прямий каблучок, 14 – зворотний каблучок, 15 – пряме викруження,

16 – зворотне викруження
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке архітектурний облом?
а) Частина архітектурної деталі;
б) Протяжні архітектурно-пластичні деталі, що розрізняються за поперечним 

перерізом;
в) Елементи дизайну приміщення;
г) Конструктивні елементи будівлі.

2. Який архітектурний облом з поданих – «поличка»?

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

1

3

5

7

9

11

13

15

17

2

4

6

8

10

12

14

16

18

19

21

23

25

27

29

31

33

35

20

22

24

26

28

30

32

34

36

Рис.2. Різновиди складаних архітектурних елементів: 1 – листень прямий, 2 – викруження зворотне,
3 – листень зворотний, 4 – каблучок, 5 – астрагал (багет), 6 – ключик, 7 – торус, 8 – нігтик,

9 – викружка зворотна, 10 – фасція, 11 – скоція, 12 – фаска, 13 – поличка з викружкою, 14 – галтель,
15 – четвертний валик, 16 – скіс, 17 – валик, 18 – напіввалик з виступом,19 – напіввалик з поличкою,

20 – кіль, 21 – шнуровий валик, 22 – головка цвяха, 23 – канельований валик, 24 – каблучок,
25 – солом’яний валик, 26 – викруження, 27 – соломка з перев´язуванням, 28 – корона, 29 – зворотна 
краплинка, 30 – біллет, 31 – дентикула (зубчик, сухарик), 32 – намисто з котушкою, 33 – заглиблена 

крапелька, 34 – намисто, 35 – завиток, 36 – небула
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3. З яких елементів складається тяга?
а) Тільки з одного архітектурного облома;
б) Із трьох архітектурних обломів;
в) З одного або кількох архітектурних обломів.

4. Яка тяга з поданих нижче – «астрагал»?

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) .

Самостійна робота
Письмово-практичне завдання

1. Виконайте креслення шаблону карниза за заданими обломами (за вказівкою 
інструктора) у масштабі 1:10.

2. Виконайте креслення архітектурних обломів (за вказівкою інструктора) за заданим 
радіусом. Масштаб задайте самостійно.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе



71

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 4 3
Назва: КРЕСЛЕННЯ КОЛОНИ

Мета: засвоєння знань про конструкцію колони та її стильові характеристики; 
функціональне призначення колони; 
формування навичок виконання креслення колони.

Пов’язані модульні одиниці та елементи:
1. МЕ 1.6.2. Спряження прямої лінії з дугою та двох дуг;
2. МЕ 1.6.3. Спряження двох дуг за допомогою третьої дуги;
3. МЕ 1.6.4. Спряження дугою двох прямих ліній, розташованих під кутом одна до одної,
   двох паралельних прямих;
4. МЕ 1.7.5. Побудова спіралі Архімеда;
5. МЕ 5.4.2. Креслення архітектурних обломів.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4.

І. Конструкція колони
Конструкція будь-якої колони складається з трьох частин: бази (основи, на яку і 

ставиться колона), ствола (основної частини, або «тіла») і капітелі (пілястри або верх-
нього завершення). Колони декорують канелюрами (вертикальними жолобками вздовж 
ствола), волютою (орнаментом у вигляді завитка спіралі) або пальметою (скульптур-
ною прикрасою у вигляді листя пальми). Різні декоративні прикраси й надають цим 
архітектурним спорудам певного стилю. На рис.1 зображено конструкцію колони.
ІІ. Стилі колони

Історія колони починається в далекому минулому, але саме в античні часи фор-
мується чітка архітектурна система, яку називають ордером.

Ордер – сукупність архітектурних форм, що надає певної стильової характерис-
тики всій споруді.

Спочатку сформувалась давньогрецька система, в якій розрізняють три ордери: 
доричний, іонічний і коринфський.

а) б) в) г) д) е)

Рис.1. Колона: 1 – абака; 
2 – капітель; 3 – астрагал; 
4 – ствол колони; 5 – база; 

6 – плінт

Рис.2. Стилі колон:
а – доричний, б – іонічний,

в – коринфський, г – тосканський,
д – римський доричний, е – композитний



72

Дорична (чоловіча) колона відрізняється простотою. Вона масивна, строга і по-
тужна. Досить часто база в чоловічій колоні відсутня, а капітель виконується без деко-
ру (рис. 2, а). 

Іонічна (жіноча) – це витончена конструкція, декорована канелюрами, капітель 
прикрашена завитками (рис. 2, б).

Коринфська колона містить елементи стрункості іонічної конструкції, але при-
крашена вона багатше: і жолобками, і завитками, і листям (рис.2,в).

В давньоримській архітектурній системі, що запозичила архаїчні давньогрецькі 
форми, виділяють композитний (рис. 2, е) ордер, капітелі якого поєднують у собі 
риси іонічної і коринфської колон, і тосканський (рис. 2, г) – найскладніший на вигляд 
архітектурний елемент із перерахованих вище.

Нині для виготовлення колон разом із традиційними матеріалами (мармур, 
граніт, інший природний камінь) використовують і гіпсокартон, бетон, а також дереви-
ну та штучний камінь. Конструкції зі штучного каменю, основою якого є кам’яна або 
керамічна крихта з додаванням пігменту, кварцового піску та в’яжучої речовини, вва-
жаються найбільш вдалими імітаціями класичних колон.
ІІІ. Призначення колони

Раніше колона використовувалася тільки як несна конструкція (опора), але в су-
часному інтер’єрі вона є функціональним і декоративним елементом, який вирішує ба-
гато завдань і підкреслює стильову приналежність приміщення. Якщо необхідно при-
ховати надто виступаючі комунікації або надто громіздку несну конструкцію, а також 
яку-небудь трубу, то встановлення колони буде ідеальним рішенням. Крім того, колона, 
завдяки своїй правильній й ідеальній вертикальній формі, візуально робить стелі вищи-
ми, але в невеликих приміщеннях цей архітектурний елемент буде недоречним.

Такі конструкції дедалі частіше застосовуються для зонування приміщення, 
розподіляючи простір між кухнею й їдальнею або вітальнею і передпокоєм.

Роль колони як декоративного елемента не можна 
недооцінювати. Ці архітектурні елементи прикрашають 
арочні прорізи, сходові прогони та каміни. Поширене при-
крашання меблів за допомогою колон (ніжки столів, фа-
сади шаф). 

Колони можна використовувати при оформленні 
інтер’єру (рис. 3) у багатьох стилях, особливо там, де 
необхідно підкреслити величність, урочистість або розкіш.

Сучасні дизайнери пропонують велику кількість но-
вих і свіжих ідей, пов’язаних з використанням колон.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яка частина колони є основною?
а) Плінт;
б) Ствол;
в) Капітель;
г) База.

2. Якими архітектурними елементами прикрашають колони?
а) Пальмети;
б) Капітель;
в) Плінт;
г) Волюта;
д) Канелюри.

Рис. 3. Колони в інтер’єрі
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3. Що становить собою ордер?
а) Архітектурна система;
б) Стильова характеристика споруди;
в) Давньоримська система.

4. Які характерні ознаки іонічного ордера давньогрецької системи?
а) Масивність;
б) Капітель без декору;
в) Капітель прикрашена завитками;
г) Витончений ствол прикрашений канелюрами;
д) Капітель прикрашена листям;
е) Відсутня база.

5. Які матеріали застосовують для виготовлення колон?
а) Гіпсокартон;
б) Мармур;
в) Граніт;
г) Бетон;
д) Деревина;
е) Штучний камінь;
ж) Усі вказані вище.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте за заданими розмірами креслення елементів колони, що подані на рис.4.
2. Зробіть ескіз інтер’єру будівлі з використанням колон за вашим дизайнерським 

рішенням.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе

Ø Ø

Ø Ø
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 4 4
Назва: КРЕСЛЕННЯ ПЕРЕГОРОДОК ІЗ ВОГНЕСТІЙКИМИ ЗАХИСНИМИ

ОБШИВКАМИ МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Мета: формування навичок читати й виконувати креслення перегородок із вогне-
стійкими захисними обшивками металевих елементів.

Пов’язані модульні одиниці та елементи:
1. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса;
2. МЕ 2.8.7. Органічні теплоізоляційні матеріали та вироби;
3. МЕ 3.7.3. Різновиди шурупів-саморізів, вибір цвяхів. Техніка кріплення;
4. МЕ 4.5.4. Технологія монтажу перегородки середньої складності W115;
5. МЕ 4.5.5. Технологія монтажу перегородки середньої складності W116;
6. МЕ 4.5.6. Технологія монтажу перегородки середньої складності W118.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4, 
детальний лист КНАУФ W11.

А-А

Рис.1. Фрагмент вогнестійкої стіни з
одинарним каркасом і одинарною обшивкою

Рис.2. Розріз А-А:1 – стрічка роздільна; 2 – стрічка 
пружна (герм.); 3 – UW-профіль; 4 – дюбель;

5 – CW-профіль; 6 – ізоляційний матеріал 40+60 мм;
7 – вогнестійка шпаклівка зі скловолокнистою стрічкою 

для швів; 8 – вогнетривка плита КНАУФ 20 мм;
9 – CW-профіль 100x50x0,6; 10 – UW-профіль 

100x40x0,6; 11 – шуруп самонарізний TN;
12 – вогнестійка шпаклівка



75

Б-Б

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Використовуючи детальний лист КНАУФ W11, накресліть схему перегородки з оди-
нарним каркасом і з вогнестійкою двошаровою обшивкою (розміри перегородки – за 
вказівкою інструктора).

2. Вкажіть на схемі вузли сполучення з підлогою, стелею, Т-сполучення з капітальною 
стіною.

3. Виконайте креслення вузлів у М 1:5 із зазначенням розмірів.
4. Складіть специфікацію матеріалів, що використовуються для влаштування пере-

городки.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе

Рис.3. Розріз Б-Б: 1, 14 – стрічка пружна (герм.); 2 – дюбель; 3, 8, 16,18 – CW-профіль;
4 – вогнетривка плита КНАУФ 20 мм; 5,11 – вогнестійка шпаклівка; 6 – стрічка роздільна;

7, 10,13, 17 – шуруп самонарізний TN; 9 – UW-профіль; 12 – скловолокниста стрічка для швів;
15 – шпаклівка «Уніфлотт»; 19 – дюбель для порожнистих конструкцій;

20 – кутовий профіль для захисту кутів
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 4 5
Назва: КРЕСЛЕННЯ СТІНИ ШАХТИ З ПРОТИПОЖЕЖНИМ ЗАХИСТОМ

Мета: формування навичок читати й виконувати креслення стіни шахти з проти-
пожежним захистом у дві плити КНАУФ.

Пов’язані модульні одиниці та елементи:
1. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса;
2. МЕ 2.8.7. Органічні теплоізоляційні матеріали та вироби;
3. МЕ 3.7.3. Різновиди шурупів-саморізів, вибір цвяхів. Техніка кріплення;
4. МЕ 4.5.4. Технологія монтажу перегородки середньої складності W115;
5. МЕ 4.5.5. Технологія монтажу перегородки середньої складності W116;
6. МЕ 4.5.6. Технологія монтажу перегородки середньої складності W118.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4, 
детальний лист КНАУФ W62.

Уважно розгляньте креслення (рис.1,2,3) і виконайте графічно-практичне завдання.
А-А

Рис.1. Фрагмент облицювання стіни шахти

Рис.2. Розріз А-А: 1 – роздільна стрічка «Тренн-Фікс» 65, 
2, 9, 18 – шпаклівка «Уніфлотт», 3, 16 – ущільнювальна 
стрічка, 4, 14 – розпірний дюбель, 5, 15 – UW-профіль,

6, 12,13 – CW-профіль, 7, 11 – плити КНАУФ,
8 – шар ізоляції, 10, 17 – шуруп TN
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Внутрішній кут Зовнішній кут

Т-подібне з’єднання зі стиком плит Т-подібне з’єднання із внутрішнім
кутовим профілем

Рис.3. Вузли з’єднання: 1, 8, 15 – шпаклівка «Уніфлотт»; 2, 12 – шуруп TN;
3,13 – плити КНАУФ; 4, 6, 11 – CW-профіль; 5, 14 – UW-профіль; 7,17 – шар ізоляції;

9 – ущільнювальна стрічка; 10 – дюбель для порожнистих стін;
16 – внутрішній кутовий профіль.

Самостійна робота
Графічно-практичне завдання

1. Використовуючи детальний лист КНАУФ W62, накресліть схему протипожежних за-
хисних шахт (розмір шахти, її розташування – за вказівкою інструктора).

2. Вкажіть на схемі вузли внутрішні, зовнішні кути облицювань, Т-подібне з’єднання зі 
стиком плит, а також вузли з’єднання з підлогою та стелею.

3. Виконайте креслення вузлів у М 1:5 із зазначенням розмірів.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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відстань між стояками ≤ 60 см
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 4 6
Назва: КРЕСЛЕННЯ СКЛАДНИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РІШЕНЬ ПІДВІСНИХ СТЕЛЬ

Мета: формування навичок виконувати креслення підвісних стель різних дизайнер-
ських рішень: криволінійних та змінного перерізу.

Пов’язані модульні одиниці та елементи:
1. МО 1.6.Спряження ліній;
2. МО 4.6. Технологія монтажу пласких підвісних стель;
3. МО 4.12. Технологія влаштування криволінійних поверхонь.

Матеріально-технічне забезпечення: набір кресляра, папір креслярський формату А4, 
детальний лист КНАУФ D19.

Підвісні стелі із застосуванням гнутих арочних елементів можуть мати 
різне призначення:

  східчаста стеля, що має закруглення 90° із подовженням (рис.1);

  східчаста стеля з підсвічуванням склепіння (рис.2); 

Рис.1. Фрагмент підвісної східчастої стелі: 1 – з’єднувач для CD 60×24; 2 – прямий 
підвіс для CD 60×27, з’єднаний шурупами по металу LN 3,5×9 мм; 3 – анкерний кутик 
прикручений; 4 – кутовий з’єднувач 90°; 5 – шурупи по металу LN 3,5×9 мм; 6 – 90° за-

круглення з подовженням; 7 – ноніус-підвіс нижня частина (відстань ≤800 мм);
8 – CD 60×27; 9 – «Уніфлотт» + роздільна стрічка

1
2

3
4
56

7

8

9

Рис.2.Фрагмент підвісної стелі з підсвічуванням склепіння: 1 – ноніус-підвіс (нижня
частина ≤800мм); 2 – кутовий з’єднувач 90°; 3 – шурупи по металу

LN 3,5×9мм; 4 - CD 60×27; 5 – картонна сторона (лицьова сторона); 6 – уся поверхня, 
стягнута «Уніфлотт»; 7 – пропили, заповнені «Уніфлотт»; 8 – стрічка кутова
з металевим вкладишем у стиках плит; 9 – «Уніфлотт» + роздільна стрічка;

10 – скоби (металеві) як заклепки; 11 – 2х UD 28×27; 12 – ГКП з V-подібними вирізами

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10
11 12



79

  підвісна стеля зі стельовими переходами в 45° (рис.3);

  підвісна стеля з двосхідчастим карнизом по периметру (рис.4).

Самостійна робота
Графічно-практичне завдання

1. Накресліть план підвісної стелі з двосхідчастим карнизом по периметру приміщен-
ня (площа стелі – за вказівкою інструктора) у М 1:10. Проставте потрібні розміри.

2. Складіть специфікацію матеріалів для монтажу такої стелі.
3. Накресліть у М1:5 вузли кріплення підвісної стелі до несних конструкцій, використо-

вуючи детальний лист D19.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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Рис.3. Фрагмент підвісної стелі дворівневої: 1 – плита КНАУФ;  2 – CD 60×27;
3 – шурупи по металу LN 3,5×9мм; 4 – кутовий з’єднувач 135°; 5 – самонарізні шурупи 

TN; 6 – ГКП з V-подібними вирізами; 7 – самонарізні шурупи TN; 8 – «Уніфлотт»;
9 – паперова армувальна стрічка
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Рис.4. Фрагмент двосхідчастого карниза: 1 – напрямний профіль для CD 60x27;
2 – шурупи по металу LN 3,5 мм;  3 – CD 60x27; 4 – ноніус-підвіс (відстань ≤800 мм);

5 – під час монтажу захищає від зсуву; 6 – кутовий з’єднувач, прикріплений до
профілю CD 60х27 шурупами по металу LN 3,5x9 мм; 7 – плита КНАУФ з V-подібними 

вирізами 90°;  8 – самонарізні шурупи TN; 9 – «Уніфлотт» + роздільна стрічка
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 4 7
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 5.4 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 5.4

Письмове завдання
1. Які елементи будівлі належать до архітектурно-конструктивних? Назвіть їх при-

значення.
2. Що таке архітектурні обломи? Як вони класифікуються?
3. Як складають тягу з архітектурних обломів?
4. З яких елементів складаються перегородки із вогнестійкими захисними обшивками 

металевих каркасів?
5. Які особливості має облицювання стіни шахти?
6. У чому полягає дизайнерське рішення при проектуванні підвісних стель?

Графічно-практичне завдання
1. Виконайте креслення перегородки з одинарним каркасом і двошаровою обшивкою, 

використовуючи детальний лист КНАУФ W11, і вузлів примикання до стелі, підлоги 
(розміри за вказівкою інструктора).

2. Розробіть конструкцію тяги, використовуючи архітектурні обломи, та виконайте її 
креслення (М 1:5).

3. Розробіть конструкцію та виконайте креслення карниза підвісної стелі, використову-
ючи технічний лист D19 (М 1:5).

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю й перевірте себе

Це варто запам’ятати!
Найважче і разом з тим обов’язкове

в архітектурі – це простота.
А.В.Щусєв
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 5 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 5.5. СКЛАДНІ КРИВОЛІНІЙНІ ПОВЕРХНІ ТА ОБ’ЄМНІ
ЕЛЕМЕНТИ З ГІПСОКАРТОНУ

Мета: засвоєння знань про:
  складні криволінійні поверхні, об’ємні елементи з гіпсокартону та їх роль у ство-
ренні інтер’єрів приміщень;

  улаштування складних криволінійних і ламаних конструкцій з ГКП.

До складу МО 5.5 входять такі МЕ: 
  складні криволінійні поверхні й об’ємні елементи з гіпсокартону та їх роль у ство-
ренні інтер’єрів приміщень;

  виготовлення криволінійних гіпсокартонних елементів малого радіуса;
  улаштування криволінійних конструкції малого радіуса з обшивкою;
  ламані поверхні з гіпсокартону, види пазів;
  технологія формування ламаної або замкненої поверхні;
  улаштування конструктивних елементів з ламаних гіпсокартонних форм;
  архітектурно-конструктивні рішення та технологічна послідовність улашту-
вання ламаних поверхонь підвісних стель.

Переходьте до наступного елементу



82

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 5 2
Назва: СКЛАДНІ КРИВОЛІНІЙНІ ПОВЕРХНІ Й ОБ’ЄМНІ ЕЛЕМЕНТИ З
ГІПСОКАРТОНУ ТА ЇХ РОЛЬ У СТВОРЕННІ ІНТЕР’ЄРІВ ПРИМІЩЕНЬ

Мета: засвоєння знань про особливості застосування складних криволінійних 
та ламаних поверхонь у створенні дизайну приміщень.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 4.12.2. Криволінійні поверхні в інтер’єрах приміщень.

Дидактичне забезпечення: проспекти вітчизняних та зарубіжних фірм,
будівельні журнали.

Сучасне опорядження приміщень передбачає здійснення будь-яких задумів архі-
текторів і дизайнерів з використанням переваг і можливостей формоутворення типів у 
будівництві й передусім гіпсокартону як основного елемента різних комплектних систем.

Для опорядження інтер’єрів використовуються не тільки пласкі, хоча й різнорів-
неві поверхні, а й криволінійні різного радіуса та кривизни у вертикальному й горизон-
тальному напрямках простору. Подібно до того, як у макеті з паперу архітектор або ди-
зайнер створює свій задум обмеження простору, так подібний або даний проект можна 
втілити в реальних умовах в гіпсокартоні, створюючи з нього будь-які тонкостінні по-
верхні на каркасах із гнутих металевих профілів.

Гіпсокартон дає можливість створювати складні архітектурні форми – арки, купо-
ли, колони, обломи карнизів, пілястри, капітелі різних архітектурних споруд, викружки 
(які становлять собою вигнуті обломи), хвилеподібні, циліндричні й вільної форми під-
вісні стелі. Ламаний обрис карнизів: з великими гофрами, напівкруглі пластини, скле-
піння стель, прямолінійні різнорівневі фризи з обрисами в плані едикули (своєрідної 
ніші), табернакли (архітектурне оформлення ніші зі статуями), аркади також можуть 
бути виготовлені для оформлення вітрин супермаркетів, універмагів.

Колони можна також виготовляти з ентазисом – невеликою припухлістю ствола й 
канелюрами. Усе вищезазначене виконується із криволінійних гіпсокартонних елементів.

Комплектні системи стають дедалі популярнішими в роботі як зарубіжних, так і 
вітчизняних архітекторів і дизайнерів інтер’єру.

Можна не просто використовувати можливості створення складних форм, а й, за 
допомогою різних джерел освітлення, отримувати незвичайні архітектурні інтер’єрні 
ефекти, основані на синтезі архітектури форми та світла. 

Деякі сучасні проекти наочно демонструють новітні досягнення в архітектурі, 
пов’язані з використанням комплектних систем.

Рис.1. Фрагменти інтер’єрів зі складними криволінійними поверхнями
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Який елемент різних комплектних систем має можливості формоутворення 

при сучасному опорядженні приміщень?
а) Металеві каркаси;
б) Гіпсокартонні плити;
в) Гіпсоволокнисті листи;
г) Металеві профілі.

2. Що становить собою криволінійна конструкція різного радіуса та кривизни?
а) Тонкостінна гіпсокартонна поверхня, закріплена на каркасі з гнутих систем 

профілів?
б) Комплектна система;
в) Складна криволінійна поверхня;
г) Об’ємна конструкція з гіпсокартону.

3. Які архітектурні форми можна створювати, використовуючи гіпсокартон?
а) Складні архітектурні форми (арки, куполи, колони, пілястри, капітелі, викружки);
б) Арки;
в) Карнизи;
г) Тільки ламані обриси;
д) Хвилеподібні, циліндричні, вільні форми.

4. Що можна використовувати для створення інтер’єрних ефектів?
а) Тільки складні форми;
б) Різні джерела освітлення;
в) Архітектурні форми й освітлення;
г) Комплектні системи.

Самостійна робота
Користуючись різними джерелами, особливо на будівельних виставках, а також 

послугами інтернету, знайдіть інтер’єри приміщень з використанням складних криво-
лінійних поверхонь і зробіть їх рисунки.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 5 3
Назва: ВИГОТОВЛЕННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ГІПСОКАРТОННИХ

ЕЛЕМЕНТІВ МАЛОГО РАДІУСА 

Мета: формування навичок:
  вирізати з ГКП заготовки для виготовлення криволінійних елементів;
  виготовляти з ГКП криволінійні елементи малого радіуса.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.3.5. Правила безпеки при роботі з електроінструментом;
2. МЕ 4.12.3. Виготовлення шаблонів для гнуття гіпсокартонних виробів;
3. МЕ 4.12.4. Способи та технологія гнуття криволінійних елементів з ГКП

великого радіуса.
Дидактичне забезпечення: технічний лист КНАУФ D 19

Матеріально-технічне забезпечення
Назва Кількість Назва Кількість

Олівець 1 СD профіль

За
потребою

Металевий кутник 1 UW профіль
Лінійка 1 Дерев’яні бруски, дошки
Шаблон для маркування кутів 1 Опорний кутник
Ніж 1 Шурупи LN
Ручний фрезер 1 Шурупи-саморізи TN25 
Щітка 1 Шурупи-саморізи TN35
Опоряджувальний шпатель 1 Шпаклівка «Уніфлотт»

ГКП
Під час будівництва й реконструкції будівель різного призначення із застосуван-

ням гіпсокартонних систем досить часто виникає необхідність у створенні інтер’єру 
приміщень і його опорядженні з використанням криволінійних гіпсокартонних елементів 
малого радіуса (меншого за 300 мм). Такі елементи, як правило, використовують при 
формуванні криволінійних деталей карнизів, фризових частин стель, облямівок колон, 
металевих і дерев’яних балок, плафонів та в інших випадках. Крім цього, із застосуван-
ням криволінійних поверхонь формують окремі архітектурно-конструктивні елементи – 
колони, напівколони тощо.

Для формування криволінійних гіпсокартонних поверхонь малого радіуса вико-
ристовують заготовки з ГКП з паралельними прорізами (пропилами), які утворюються 
шляхом фрезерування ГКП спеціальними фрезерними приладами, наприклад, такими 
як ручний фрезер фірми «Фесто».

Пропили виконують завжди на тильному боці ГКП незалежно від того, яка поверх-
ня має бути утворена: увігнута чи опукла. У будь-якому разі лицьовий бік гіпсокартонної 
плити не можна пошкодити.

Довжину заготовки поверхні L, яку треба буде зігнути, визначте за наведеними 
формулами:

r – радіус гнуття;
α – розмір кута в градусах.

Зверніть увагу, що для найбільш поширених кутів в 90° та 180° існують спрощені 
варіанти формул.
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Виконайте розмітку ГКП за допомогою олівця, інструментів та пристосувань для 
розмічування: металевого кутника, лінійки, шаблонів для маркування кутів тощо.

За допомогою ножа для нарізання ГКП або різака виріжте з гіпсокартону необхідну 
кількість заготовок для виготовлення криволінійних елементів (рис.1).

а) б)
Рис.1. Інструменти для нарізання ГКП: а – ніж для ГКП, 

б – різак

На тильному боці ГКП ручним фрезером (рис. 2) зробіть потрібну кількість V або 
П-подібних пазів.

Рис.2. Фрезер

 Стежте за тим, щоб лицьова частина ГКП залишалась непошкодженою.
Дотримуйтесь однакової відстані між сусідніми пазами (рис.3). Пам’ятайте, що 

малі відстані між пазами та зменшений діаметр фрези дають змогу сформувати більш 
плавну лінію вигину (рис.4).

Зігніть заготовку так, щоб непошкоджений папір був на лицьовій стороні (рис.5).

4,8
9,8

4,8 4,8 4,8 4,8
9,8 9,8 9,8

12
,5

лицьова
сторона

лицьова
сторона

α

α

r r

Радіус r ≥ 50 мм
Рис.3. Заготовка з ГКП

з пропилами
Рис.4. Розмітка ГКП
завтовшки 12,5 мм Рис.5. Гнуття заготовки

Паралельні прорізи

Ширина прорізу 4,8 мм
Ширина розпорки 9,8 мм
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Очистіть поверхню заготовки та пази від гіпсового пилу.
Покладіть підготовлену заготовку пазами догори на шаблон (рис.6).
Зашпаклюйте пази у заготовці шпаклівкою «Уніфлотт» за два рази.
Після повного висихання заготовки вилучіть її з шаблону.
Ви також повинні знати, що криволінійними елементами можна влаштува-

ти подвійну обшивку. Для цього на зашпакльований перший шар накладається шар 
шпаклівки «Уніфлотт» для склеювання і на нього – другий шар плити з паралель-
ними прорізами картонною стороною до склейки. Пази другого шару шпаклюються 
аналогічно першому (рис.7).

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. За допомогою яких інструментів можна зробити прорізи на ГКП при формуванні 

криволінійних гіпсокартонних поверхонь малого радіуса?
а) Пилка-ручник;
б) Ручний фрезер;
в) Стамеска.

2. На якому боці ГКП виконують прорізи?
а) Лицьовий;
б) Тильний;
в) Будь-який.

3. За якою формулою визначають довжину заготовки, яку треба зігнути
при розмірі кута 120°?

а)  ;

б)  ;
в)

  
;

г)  .

1

2

3
4

5

а) 1

2

3

4

Рис.6. Виготовлення криволінійного елемента: 1 – 
прорізи, заповнені «Уніфлотт», 2 – плита КНАУФ з 
паралельними прорізами, 3 – опора для ГКП (кутик), 

4 – лицьова сторона, 5 – шаблон

Рис.7. Опорядження при
подвійній обшивці: 1 – «Уніфлотт», 2 – кар-
тонна сторона, 3 – шпаклівка, 4 – прорізи, 

заповнені «Уніфлотт»



87

4. Яку форму мають пази на заготовці ГКП?
а) V-подібні;
б) П-подібні;
в) Х-подібні;
г) V або П-подібні.

5. Яким чином оздоблюють поверхню заготовки після вкладення її у відповідну
форму (шаблон)?

а) Очищають від гіпсового пилу і витримують деякий час у формі;
б) Очищають від пилу, шпаклюють за 2 рази шпаклівкою «Уніфлотт», після

повного висихання вилучають із шаблону;
в) Шпаклюють шпаклівкою «Уніфлотт» за один раз, ґрунтують.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте розмітку на ГКП під заданий криволінійний елемент.
2. Зробіть на тильному боці ГКП ручним фрезером V-подібні пази.
3. Розмістіть заготовку на попередньо виготовленому шаблоні.
4. Зашпаклюйте пази у заготовці шпаклівкою «Уніфлотт».

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 5 4
Назва: УЛАШТУВАННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ

МАЛОГО РАДІУСА З ОБШИВКОЮ 

Мета: засвоєння знань про:
  технологію монтажу каркасу під майбутню конструкцію з металевих профілів КНАУФ;
  улаштування криволінійних конструкцій малого радіуса з обшивкою.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса;
2. МЕ 3.5.6. Облицювання димоходів, санвузлів;
3. МЕ 3.6.4. Елементи дерев’яного каркаса. Вимоги до деревини;
4. МЕ 4.12.5. Кріплення криволінійних елементів ГКП великого радіуса до каркаса.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

Для влаштування криволінійних конструкцій малого радіуса, як і для криволіній-
них конструкцій великого радіуса, необхідно підготувати металевий каркас.

Для монтажу каркаса під майбутню конструкцію з металевих профілів КНАУФ від-
беріть необхідну кількість СD-профілів 60х27х0,6 мм. Користуйтесь кресленнями.

Для виготовлення заокруглених ділянок при оформленні зовнішніх і внутрішніх 
кутів гіпсокартонних перегородок та внутрішніх кутів гіпсокартонної обшивки зовнішніх 
стін необхідно підготувати металеві каркаси заокруглених ділянок (рис.1).

Монтаж ділянки передбачає такі технологічні операції:
  зробіть розмітку перегородки на підлозі та перенесіть її на стелю за допомогою виска;
  ножицями по металу зробіть паралельні надрізи зовнішньої полиці та стінки UW-про-
філю до внутрішньої полиці (рис.2);

  зігніть підготовлений напрямний UW-профіль за даним радіусом (рис.3);

Рис.2. Виконання надрізів

Рис.1. План заокругленої ділянки гіпсокартонної 
перегородки з використанням криволінійних 

елементів обшивки малого радіуса (R=300-500 
мм)

Рис.3. Підготовка UW-профілю

  установіть зігнутий напрямний профіль згідно з розміткою;
  закріпіть підготовлений напрямний UW-профіль до підлоги дюбелями із кроком
(у межах заокруглення) до 300 мм;
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Аналогічно виконайте кріплення напрямного профілю до стелі.
  установіть стоякові CW-профілі з кроком до 300 мм, закріпивши їх до напрямних про-
філів металевими шурупами LN;

  установіть та закріпіть криволінійні чи заокруглені гіпсокартонні елементи до виго-
товленого металевого каркаса шурупами-саморізами TN25 або TN35 поперек стіно-
вих профілів;

  у стики між криволінійними елементами прокладіть стрічку кутову з металевим вкла-
дишем (рис.4);

  зашпаклюйте шви шпаклівкою «Уніфлотт». Якщо необхідно, виконайте шпаклюван-
ня всієї поверхні шпаклівкою «Уніфлотт» або пастою «Ротбанд Фініш».

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які елементи необхідні для монтажу каркаса при улаштуванні криволінійних 

конструкцій малого радіуса з обшивкою?
а) CD-профілі;
б) Підвіси;
в) UW-профілі;
г) Шурупи-LN;
д) CW-профілі;
е) Саморізи TN25, TN35;
ж) Дерев’яні бруски.

2. Де починають виконувати розмітку гіпсокартонних перегородок?
а) На стелі;
б) На підлозі;
в) Немає значення.

3. Яким інструментом роблять надрізи зовнішньої полиці та стінки UW-профілю
до внутрішньої полиці при виготовленні каркаса?

а) Пилка по металу;
б) Ножиці по металу;
в) Фреза.

4. Як закріплюють напрямний UW-профіль до підлоги та стелі, з яким кроком?
а) Дюбелями, 200 мм;
б) Дюбелями, 300 мм;
в) Шурупами-саморізами, 500 мм.

1

2

3

1
3

4

Рис.4. Улаштування швів між криволінійними елемен-
тами: 1 – стрічка кутова з металевим вкладишем 

100/0,6мм; 2 – паперова армувальна стрічка для швів; 
3 – самонарізні шурупи TN25×2,5; 4 – «Уніфлотт»
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5. З яким кроком встановлюють CW-профілі?
а) Не більше ніж 100 мм;
б) Не більше ніж 300 мм;
в) Не більше ніж 500 мм.

6. Як треба кріпити гнуті гіпсокартонні криволінійні елементи обшивки?
а) Уздовж стінових профілів;
б) Поперек стінових профілів;
в) Немає значення.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте монтаж каркаса конструкції малого радіуса, користуючись кресленням.
2. Зробіть обшивку каркаса криволінійними елементами (обсяг робіт – за вказівкою 

інструктора).
3. Виконайте опорядження поверхні шпаклівкою «Уніфлотт».
4. Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1
ІНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА УЛАШТУВАННЯ

КРИВОЛІНІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ МАЛОГО РАДІУСА З ОБШИВКОЮ
Назва

операції Матеріали Інструменти,
пристосування

Вимоги
безпеки праці

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 5 5
Назва: ЛАМАНІ ПОВЕРХНІ З ГІПСОКАРТОНУ. ВИДИ ПАЗІВ 

Мета: засвоєння знань про формування ламаної поверхні з ГКП, а також основні 
види пазів, які отримують за допомогою фрезерувального обладнання.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.5.3. Поділ і побудова ліній і кутів;
2. МЕ 3.3.3. Комплектні системи сухого будівництва КНАУФ;
3. МЕ 3.4.3. Інструменти, ручні спеціальні пристрої для обробки ГКП, ГВП.

Матеріально-технічне забезпечення: фрезувальне обладнання зі змінними
фрезами, ГКП.

Загальні відомості про формування ламаної поверхні
Застосування фрезерування гіпсокартонних заготовок з ГКП не обмежується ви-

готовленням гнутих елементів малого радіуса, а й поширюється на виготовлення ла-
маних або замкнених поверхонь з різними формами перерізу.

Ці поверхні самі собою або разом із криволінійними поверхнями малого й вели-
кого радіусів дають змогу значно розширити можливості застосування об’ємних еле-
ментів при створенні інтер’єру та опорядження приміщень. До того ж застосування 
таких форм при будівництві нових і реконструкції існуючих будівель не лише сприяє 
вирішенню дизайнерських завдань, а й дає змогу приховати інженерні комунікації, у 
деяких випадках значно поліпшити звукопоглинальні властивості огороджувальних 
конструкцій та їхні акустичні мож-
ливості, суттєво підвищити вогне-
стійкість інженерних конструкцій і 
забезпечити пожежну безпеку всієї 
будівлі в цілому.

V-подібні пази з різними кута-
ми їх розкриття для створення ла-
маних форм отримують за допомо-
гою фрезерувального обладнання 
зі змінними насадками – фрезами 
(рис.1). 

Фрезерування пазів здійснюється таким чином, щоб шар картону на якому не 
пазів залишалися непошкодженими. Це дає змогу переломлювати ГКП у той чи інший 
бік зі збереженням цілісності заготовки під час її розгортання.

При формуванні V-подібних вирізів враховують розміри й маркування видимої 
сторони. Потрібні розміри S видимої сторони показано на рис.2.

V-подібні пази мають розгортку від 30° до 120° (рис.3).

а)

б)

в)

г)

д)

е)

30°

45°

60°

75°

90°

120°

Рис.3. Основні види
V – подібних пазів:
а – V-подібний паз 30°;
б – V-подібний паз 45°;
в – V-подібний паз 60°;
г – V-подібний паз 75°;
д – V-подібний паз 90°;
е – V-подібний паз 120°.Рис.2. Розміри видимої

сторони

а) б)

Рис.1. Обладнання для створення пазів:
 а – фрезерувальна насадка, б – фрезер.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які конструктивні елементи можна виготовити, застосовуючи фрезерування 

гіпсокартонних заготовок з ГКП?
а) Гнуті малого радіуса;
б) Кручені;
в) Ламані;
г) Замкнені.

2. Які інженерні завдання можна вирішити, застосовуючи ламані або замкнені поверхні?
а) Приховати інженерні комунікації;
б) Поліпшити звукопоглинальні властивості конструкцій;
в) Підвищити вогнестійкість конструкцій;
г) Забезпечити можливість застосування об’ємних елементів при

створенні інтер’єру;
д) Створити неповторний дизайн у будь-якому архітектурному стилі.

3. Як створюють ламані форми?
а) Гнуттям ГКП;
б) Фрезеруванням;
в) Склеюванням.

4. Що треба враховувати при формуванні V-подібних вирізів?
а) Кути розкриття;
б) Розміри;
в) Маркування видимої сторони.

5. Яку розгортку мають V-подібні пази після фрезерування?
а) Від 30° до 90°;
б) Від 30° до 120°;
в) Від 15° до 45°;
г) Від 30° до 180°.

6. Який шар картону ГКП залишається непошкодженим після фрезерування?
а) Тильний;
б) Лицьовий;
в) На якому нема прорізів.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте кілька V-подібних пазів з різними розгортками на ГКП завтовшки
9,5 мм або 12,5 мм, використовуючи фрезерувальне обладнання.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 5 6
Назва: ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЛАМАНОЇ АБО ЗАМКНЕНОЇ ПОВЕРХНІ 

Мета: засвоєння знань про:
  послідовність формування ламаної або замкненої поверхні з V-подібними вирізами;
  виконання роботи зі створення ламаних різнорівневих, коробчастих, замкнених, 
гофрованих, ступінчастих форм тощо.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.5.3. Поділ і побудова ліній і кутів;
2. МЕ 2.9.3. Ґрунтовки КНАУФ;
3. МЕ 2.9.5. Шпаклівки КНАУФ;
4. МЕ 5.6.5. Ламані поверхні з гіпсокартону. Види пазів.

Матеріально-технічне забезпечення
Назва Кількість Назва Кількість

Металевий кутник 1 Щітка 1
Лінійка 1 ГКП завтовшки 9,5 або 12,5 мм

За
потребою

Шаблони для маркування кутів 1 Шпаклівка «Уніфлотт»
Олівець 1 Ґрунтовка КНАУФ «Тіфенгрунд»
Ніж для нарізання ГКП 1 Клей «Перлфікс»
Ручний фрезер 1

Формування ламаної або замкненої поверхні з V-подібними вирізами здій-
снюють у такій послідовності:

  розмічають ГКП за допомогою олівця й інструментів та пристосувань для розмічу-
вання: металевого кутника, лінійки, шаблонів для маркування кутів тощо;

  за допомогою ножа вирізають з гіпсокартону заготовку для виготовлення елемента 
(заготовки вирізають з ГКП завтовшки 9,5 або 12,5 мм);

  на тильному чи лицьовому боці ГКП ручним фрезером роблять потрібну кількість 
V-подібних пазів на певній відстані один від одного (при цьому треба стежити за 
тим, щоб зворотна частина ГКП залишалась непошкодженою);

  згинають заготовку так, щоб непошкоджений папір був на потрібній стороні (пазами 
всередину заготовки);

  щіткою очищають поверхню заготовки та пази від гіпсового пилу;
  шпаклюють пази у заготовці шпаклівкою «Уніфлотт» за два рази;
  ґрунтують поверхні V-подібних вирізів ґрунтовкою глибокого проникнення КНАУФ 
«Тіфенгрунд»;

  виконують склеювання заґрунтованих поверхонь за допомогою клею КНАУФ «Вайс-
сляйм» або клеєм ПВА.

Завдяки отриманню різноманітних розгорток в результаті фрезерування ГКП мож-
на формувати поверхні будь-яких видів і перерізів, створюючи ламані різнорівневі, 
коробчасті, замкнені, гофровані, ступінчасті, растрові форми тощо.

Види можливих перетворень розгорток у відповідні ламані форми наведено у 
таблиці 1.
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Таблиця 1
ЛАМАНІ ГІПСОКАРТОННІ ФОРМИ

V-подібні
вирізи

Ескіз ламаної
гіпсокартонної форми

V-подібні
вирізи

Ескіз ламаної
гіпсокартонної форми

1×45°+1×90°

2+2×90°

1×90°

2х60°+2×120°

2×90°

3+2×90°

3×90°

2+1×90°

4×90°

Створені конструктивні елементи з ламаних гіпсокартонних форм можна 
закріплювати до базових основ як за допомогою металевих каркасів, так і будівельним 
клеєм.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Як треба згинати заготовку при формуванні ламаної або замкненої поверхні 

з V-подібними вирізами?
а) Пазами всередину заготовки;
б) Пазами назовні;
в) Немає значення.

2. Яку операцію виконують після згинання заготовки й надання їй ламаної або
замкненої поверхні?

а) Ґрунтують ґрунтовкою глибокого проникнення «Тіфенгрунд»;
б) Очищують щіткою поверхню заготовки та пази від гіпсового пилу;
в) Шпаклюють пази у заготовці шпаклівкою «Уніфлотт» за один раз;
г) Шпаклюють пази у заготовці шпаклівкою «Уніфлотт» за два рази.

3. Скільки V-подібних вирізів і під яким кутом треба зробити фрезером, щоб отримати 
таку ламану гіпсокартонну форму?

а) 4×90°;
б) 2×90°;
в) 1×45°+1×90°;
г) 3×90°.

4. Яким чином закріплюють конструктивні елементи з ламаних гіпсокартонних 
форм до базових основ?

а) Тільки за допомогою металевих каркасів;
б) Будівельним клеєм «Перлфікс»;
в) Як за допомогою металевих каркасів, так і будівельним клеєм.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте формування ламаної або замкненої поверхні з V-подібними вирізами 
(обсяг – за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 5 7
Назва: УЛАШТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

З ЛАМАНИХ ГІПСОКАРТОННИХ ФОРМ 

Мета: засвоєння знань про конструктивні елементи з ламаних гіпсокартонних 
форм.

Пов’язані модульні елементи:
1. МО 1.5. Геометричні побудови;
2. МЕ 1.4.6. Побудова розгорток поверхонь геометричних тіл;
3. МЕ 3.1.3. Основні частини й конструктивні елементи будівлі;
4. МЕ 5.4.2. Креслення основних архітектурно-конструктивних елементів інтер’єру;
5. МЕ 5.6.6. Технологія формування ламаної або замкненої поверхні.

Дидактичне забезпечення: технічний лист КНАУФ D19.

Матеріально-технічне забезпечення: фрезувальне обладнання зі змінними
фрезами, ГКП.

Застосування ламаних форм при будівництві нових і реконструкції існуючих 
будівель сприяє вирішенню різних дизайнерських завдань: облицювання окремих 
архітектурно-конструктивних елементів, створення у комбінації з криволінійними фор-
мами різних радіусів або з монолітною штукатуркою – складних карнизів, капітелей 
або підвісних стель. Крім того, за допомогою ламаних форм можна вирішувати різно-
манітні інженерні питання, такі як поліпшення акустичних характеристик приміщень, 
улаштування підсвічування приміщень, приховування інженерних комунікацій тощо. 

Приклади влаштування деяких конструктивних елементів з ламаних гіпсокар-
тонних форм.

Карниз із прихованим підсвічуванням стелі (рис.1)
Конструкція складається із пластинчастих гіпсокартонних форм різного розміру, 

приклеєних одна до одної та додатково скріплених між собою скобами. У зібраному ви-
гляді карниз закріплюється дюбелями до несної стіни за допомогою металевих кутників.

Капітелі колони (рис.2)
При виготовленні капітелей колон гіпсокартонні ламані елементи можуть вико-

ристовуватися в комбінації з монолітною штукатуркою заокругленого (увігнутого або 
опуклого) перерізу, яку формують нанесенням штукатурної розчинової суміші в потріб-
ний кут ступінчастого гіпсокартонного елемента.

1

Рис.1. Карниз із ламаних
гіпсокартонних форм: 

1 – проклеєно та скріплено скобами
Рис.2. Капітель колони з ламаних

гіпсокартонних форм
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Ламані та криволінійні елементи з ГКП застосовують також при облицюванні ме-
талевих і дерев’яних колон, пілястр та інших конструктивних елементів чи інженерних 
комунікацій. 

Так, кріплення сформованої конструкції проводять за допомогою напрямного 
профілю UD 28×27 та шурупів ТN до стін. Кутове з’єднання кріплять до стельового 
профілю за допомогою шурупів TN. 

Облицювання пілястр проводять за наведеною на рис.3 схемоюи плитою КНА-
УФ з V-подібним прорізом у 90°.

Сформовану конструкцію закріплюють до пілястри за допомогою клею «Перлфікс». 
Стики між ГКП заповнюють шпаклівкою «Уніфлотт».

Установку електричних розеток проводять за допомогою двох розгорток із 
двома V-подібними прорізами у 90° на кожному (рис.4).

Кріплення до стіни проводять шляхом приклеювання конструкцій до стіни клеєм 
«Перлфікс». Стики між ГКП обробляють шпаклівкою «Уніфлотт» з використанням 
стрічки для швів.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які дизайнерські завдання можна вирішити, застосовуючи ламані форми?
а) Поліпшення акустичних характеристик приміщення;
б) Улаштування підсвічування приміщень;
в) Створення різних радіусів у комбінації з криволінійними формами;
г) Створення складних карнизів, капітелей, підвісних стель;
д) Приховування інженерних комунікацій.

2. Які матеріали використовують для кріплення сформованих конструкцій до стін?
а) Клей «Перлфікс»;
б) Дюбелі;
в) Дюбелі та металеві кутники;
г) Шурупи;
д) Шурупи й напрямні профілі.

3. Який V-подібний проріз використовують при облицюванні пілястр:
а) 90°;
б) 2×90°;
в) 3×90°.

1
2

3

4

Розгортки

1

2

3
4

Рис.3. Облицювання пілястр: 1 – «Уніфлотт»,
2 – роздільна смуга, 3 – клей «Перлфікс»,

4 – плита КНАУФ з V-подібним прорізом у 90º

Рис.4. Установка електричної розетки:
1 – «Уніфлотт» + паперова стрічка для швів,
2 – електрична розетка, 3 – клей «Перлфікс»,
4 – плита КНАУФ з V-подібним прорізом у 90º
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4. За допомогою яких розгорток виконують встановлення електричних розеток?
а) Три з трьома V-подібними прорізами у 90°;
б) Дві з двома V-подібними прорізами у 90° на кожному;
в) Дві з 4-ма V-подібними прорізами у 60° на кожному.

5. Який матеріал використовують для обробки стиків між ГКП:
а) Шпаклівка «Уніфлотт» + стрічка для швів;
б) Клей «Перлфікс»;
в) Шпаклівка «Бетоконтакт».

Самостійна робота
Письмове завдання

1. Накресліть розгортку ГКП для конструкції карниза, наведеної на кресленні (рис.5).
2. Продовжіть заповнення таблиці 1 після детального вивчення креслення карниза, 

проставте номери біля складових.
Таблиця 1

СПЕЦІФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ КАРНИЗА
Назва матеріалів, марка Інструменти для монтажу та кріплення

1. Самонарізні шурупи ТВ Шуруповерт
2. …
3. …

Письмове завдання
Виконайте влаштування конструктивного елемента з ламаних гіпсокартонних 

форм (за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе

кутовий 
з'єднувач

CD 60х27
роздільна стрічка
UD-профіль
ГКП з V-подібними 
вирізами

самонарізні шурупи
CW-профіль

самонарізні шурупи ТВ
UW-профіль
роздільна стрічка + «Уніфлотт»
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 5 8
Назва: АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЧНА

ПОСЛІДОВНІСТЬ УЛАШТУВАННЯ ЛАМАНИХ ПОВЕРХОНЬ ПІДВІСНИХ СТЕЛЬ 

Мета: засвоєння знань про конструкції, покликані вирішувати комплексні за-
вдання: отримання архітектурної виразності підвісної стелі та підвищення 
акустичних характеристик приміщення.

Пов’язані модульні елементи:
1. МО 4.6. Технологія монтажу пласких підвісних стель;
2. МЕ 3.5.3. Підготовка приміщень до опорядження;
3. МЕ 3.6.3. Основні види металевих профілів;
4. МЕ 3.6.4. Елементи дерев’яного каркаса. Вимоги до деревини;
5. МЕ 5.6.6. Технологія формування ламаної або замкненої поверхні.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно.

Підвісна стеля з вертикальними пластинами (рис.1)
Ця конструкція є рішенням комплексного завдання: отримання архітектурної 

виразності підвісної стелі та підвищення акустичних характеристик приміщення. 

Конструкцію влаштовують таким чином:
  створюють коробчасті ламані форми з ГКП потрібних розмірів і потрібної кількості;
  збирають металевий каркас з СD-профілів і закріплюють його до базової стелі за 
допомогою прямих підвісів та ноніус-підвісів;

  до металевого каркаса приклеюють звукопоглинальну тканину, потім кріплять шуру-
пами потрібної довжини сформовані гіпсокартонні елементи (рис.2).
Складний карниз із прихованим підсвічуванням стелі (рис.3)
Цей варіант улаштування карниза із прихованим підсвічуванням стелі є вдалим 

прикладом поєднання ламаних і криволінійних форм, утворених способом фрезеру-
вання, для створення архітектурно-конструктивного елемента.

Роботу з улаштування складного карниза виконують таким чином:
  готують металеві каркаси для обох елементів і закріплюють їх до базових огороджу-
вальних конструкцій – стіни та стелі;

  виготовлені фрагменти гіпсокартонних елементів закріплюють на каркасі;

1
2 3 4

5

6

7

8

Рис.1. Підвісна стеля з вертикальними пластинами: 1 – окантовувальний профіль,
2 – СD 60×27, 3 – перфорований акустичний профіль, 4 – вертикальні пластини

(з обертовим підвісом, виготовлено на заводі), 5 – КНАУФ ГКП з V-подібними прорізами, 
6 – кутовий з’єднувач, 7 – анкерний кутик, закріплений шурупом, 8 – СD 60×27
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  на стику суміжних фрагментів із тильного боку встановлюють вигнуті за шаблоном 
металеві смуги завтовшки 0,5-0,6 мм і завширшки 100 мм, які закріплюють шурупами;

  зашпакльовують шви, а потім і всю поверхню елементів конструкції. Конструкція 
готова.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яка послідовність улаштування підвісної стелі з вертикальними пластинами 

є правильною?
а) Збирають металевий каркас, до нього кріплять гіпсокартонні елементи,

монтують конструкцію до базової стелі;
б) Створюють ламані форми, збирають металевий каркас і закріплюють його 

до базової стелі, кріплять до металевого каркаса сформовані гіпсокартонні 
елементи;

в) Збирають і закріплюють металевий каркас до базової стелі, створюють
ламані форми та кріплять їх до металевого каркаса.

2. Які профілі застосовують для виготовлення металевого каркаса?
а) UD;
б) CD;
в) WD;
г) ПП.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте улаштування ламаних поверхонь підвісних стель (обсяг за вказівкою 
інструктора). Складіть алгоритм виконаної роботи та специфікацію матеріалів, які ви 
витратили.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе

1
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Рис.2. Вертикальні 
пластини з гіпсокарто-
ну як елементи підвісної 
стелі з підвищеними 
акустичними характе-

ристиками

Рис.3. Складний карниз із прихованим підсвічуванням стелі: 1 – ноніус-
підвіс, нижня частина ≤800, 2 – з’єднувальний елемент, кутик 90°, 3 – са-
морізи LN 3,5×9 мм, 4 – CD 60×27, 5 – картон лицьової сторони, 6 – уся 
поверхня, стягнута (зашпакльована) «Уніфлотт», 7 – пропили, заповне-
ні «Уніфлотт», 8 – кутова з металевим вкладишем стрічка, прокладена 
у стики плит, 9 – «Уніфлотт» + роздільна стрічка, 10 – скоби металеві 

як заклепки, 11 – 2х UD 28×27, 12 – ГКП з V-подібними вирізами
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 5 9
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ 

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 5.5 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 5.5

Письмове завдання
1. Що дає дизайнерам можливість застосовувати при утворенні інтер’єрів ламані по-

верхні з гіпсокартону? Наведіть приклади.
2. Яке обладнання використовують для фрезерування V-подібних пазів на гіпсокар-

тонних заготовках та які основні види V-подібних пазів отримують?
3. У якій послідовності здійснюють формування ламаної або замкненої поверхні?
4. Які особливості має гнуття криволінійних елементів з ГКП великого й малого радіу-

сів?
5. Які існують способи кріплення ламаних і криволінійних конструкцій до базових по-

верхонь (стін, стелі)? Зробіть креслення.
6. Чим відрізняється технологія влаштування криволінійних конструкцій великого й 

малого радіусів?
7. У якій послідовності влаштовують ламані поверхні підвісної стелі?
8. Розрахуйте довжину заготовки поверхні з ГКП завтовшки 9,5 мм, яку треба зігнути 

r=250 мм, L=1800. Намалюйте схему розмітки ГКП.
9. Намалюйте ескізи ламаних гіпсокартонних форм, вкажіть з яких розгорток вони 

отримані.

Проблемне завдання
Запропонуйте варіант конструкції, що поєднує криволінійну та ламану поверхні. 

Зробіть рисунок.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 6 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 5.6. ОСОБЛИВОСТІ ВЛАШТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ
З ВОГНЕСТІЙКИМИ ЗАХИСНИМИ ОБШИВКАМИ

Мета: засвоєння знань про вогнестійкість будівельних конструкцій із застосу-
ванням матеріалів на основі гіпсу; 
формування навичок влаштування вогнестійкого облицювання ста-
левих та дерев’яних балок і опор, підвісних стель із протипожежними 
властивостями.

До складу МО 5.6 входять такі МЕ: 
  основні відомості про протипожежний захист будівельних конструкцій матеріа-
лами КНАУФ;

  негорюча гіпсова плита КНАУФ Fireboard;
  гіпсокартонна плита КНАУФ Diamant;
  улаштування вогнестійкого облицювання сталевих балок;
  улаштування вогнестійкого облицювання сталевих опор;
  улаштування вогнестійкого облицювання дерев’яних балок та опор;
  улаштування підвісних стель із плит AMF із протипожежними властивостями.
  улаштування вогнезахисту підвісних/підшивних стель із плит КНАУФ Fireboard 
на трапецієподібному профлисті.

Переходьте до наступного елементу
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 6 2
Назва: ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ МАТЕРІАЛАМИ КНАУФ

Мета: засвоєння знань про:
  пожежну безпеку будівлі;
  фактори, що впливають на несні конструкції в умовах пожеж;
  визначення вогнестійкості конструкцій;
  роль гіпсу в протипожежному захисті будівельних конструкцій.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
2. МЕ 2.5.6. Гіпсокартонні плити звукопоглинальні й декоративні;
3. МЕ 4.1.2 Законодавчі та нормативні документи з пожежної безпеки;
4. МЕ 4.1.3 Види процесу горіння та способи його припинення;
5. МЕ 4.1.16 Знаки пожежної безпеки;
6. МЕ 4.1.17. Заходи забезпечення пожежної безпеки.

Дидактичне забезпечення: закони України: «Про охорону праці», «Про пожежну
безпеку», ДНАОП 0.01-1.01-95.

Пожежна безпека будівлі значною мірою визначається ступенем її вогнестій-
кості, що залежить від горючості і вогнестійкості основних будівельних конструкцій, 
матеріалів. Тому поряд з активною організацією захисту від пожежі (наприклад, ство-
рення пожежних команд) та застосуванням протипожежних приладів (системи опові-
щення), які постійно удосконалюються, дедалі більшого значення в будівництві набу-
ває профілактичний протипожежний захист (пасивний захист від вогню).

В умовах пожежі, крім високих температур, на конструкції впливає їх власна вага 
й експлуатаційні навантаження. Під впливом цих факторів несні конструкції деформу-
ються, втрачають міцність і руйнуються. Огороджувальні конструкції, особливо тонко-
стінні, можуть ще до руйнування прогрітися до небезпечних температур, прогоріти або 
отримати наскрізні тріщини й отвори, що призводить до поширення пожежі в суміжні 
приміщення.

На сьогодні накопичено великий досвід з оцінювання будівельних конструкцій, 
який відображено у чинних нормативних документах, тому межі вогнестійкості та класи 
пожежної небезпеки конструкцій з вогнезахисними обшивками слід визначати  згідно 
з ГОСТ 30403-96. Випробовування повинні проводити лише спеціальні випробувальні 
центри та лабораторії, що акредитовані в системі сертифікації продукції у сфері по-
жежної безпеки.

Для підвищення межі вогнестійкості будівель і конструкцій застосовують різні вог-
незахисні заходи, одним із яких є вогнезахисні облицювання будівельних конструкцій 
зі спеціальних ГКП.

Відомо, що осердям ГКП і ГВП є затверділий гіпсовий камінь (СаSO4•2H2O).
При надмірному впливі високої температури (150-160°C) двоводний гіпс 

(СаSO4•2H2O), завдяки своїй будові, переходить у напівгідрат (СаSO4•0,5H2O), вивіль-
нюючи при цьому 1,5 молекули води. Внаслідок процесу зневоднення збільшується 
пористість і знижується теплопровідність конструкцій, що уповільнює процеси тепло-
передачі, тому вироби з гіпсу на певний час затримують розповсюдження вогню. 

Вогнезахисні облицювання будівельних конструкцій з ГКП застосовують у разі 
необхідності підвищення межі вогнестійкості та зменшення пожежної небезпеки щодо 
металевих і дерев’яних балок, прогонів, колон тощо.
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На підприємствах КНАУФ випускають спеціальні вогнестійкі листові вироби, які 
є основними компонентами економічних систем сухого будівництва КНАУФ з вогне-
захисту будівельних конструкцій, зокрема: вогнестійкі облицювання стін; вогнестійкі 
каркасно-обшивні перегородки, вогнестійкі підшивні та підвісні стелі, вогнестійкі обли-
цювання шахт, балок та опор тощо.

До цих виробів відносяться:
– вогнестійкі плити ГКПО;
– вогнестійкі плити з підвищеною вологостійкістю ГКПВО;
– вогнестійкі плити КНАУФ Diamant;
– вогнестійкі плити КНАУФ Fireboard.

Крім названих протипожежних систем КНАУФ на основі листових виробів з гіпсу, 
особливий інтерес становлять багатофункціональні протипожежні системи підвісних 
стель AMF (системи F30 dual/mono i F90 dual/mono), одним із основних елементів яких 
є плити з мінеральної вати, які виробляють перевіреним вологим способом формуван-
ня, що гарантує високу якість.

Ці системи практично усувають небезпеку пожеж, яку спричиняють матеріали, роз-
міщені у міжстельовому просторі, наприклад, електрокабелі, електропроводи, пласт-
масові труби. Виготовлені з сировини без шкідливих домішок протипожежні системи 
підвісних стель AMF забезпечують у приміщенні гігієнічні й комфортні умови. Завдяки 
східчастій формі крайових кутників збірні модульні елементи систем AMF швидко й 
легко монтуються на стелях масивної та легкої конструкції, навіть при дуже великих 
прольотах.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Який показник визначає пожежну безпеку будівлі?
а) Ступень вогнестійкості будівлі;
б) Матеріали, з яких виготовлені несні конструкції;
в) Конструктивна схема будівлі.

2. З якою метою застосовують вогнезахисні облицювання будівельних
конструкцій ГКП і ГВП?

а) Підвищення межі вогнестійкості несних конструкцій;
б) Підвищення класів конструктивної та функціональної пожежної небезпеки;
в) Забезпечення естетики житлових, громадських і виробничих приміщень;
г) Запобігання деформації несних конструкцій.

3. Які чинники впливають на конструкції в умовах пожежі?
а) Висока температура;
б) Власна вага;
в) Експлуатаційні навантаження;
г) Фізико-хімічний процес перетворення горючих матеріалів у продукти горіння.

4. Які типи ГКП відносяться до вогнестійких із підвищеною вогнестійкістю і який
колір напису на зворотному боці таких плит?

а) ГКП, синій;
б) ГКПВ, синій;
в) ГКПВО, зелений;
г) ГКПВ, ГКПВО, червоний.
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5. Який чинник при використанні ГКП, ГВП впливає на затримку поширення вогню?
а) Використання вогнестійких гіпсокартонних плит;
б) При надмірному впливі високої температури на гіпсову серцевину ГКП

за рахунок хімічної реакції виділяється вода;
в) Застосування ГКП для облицювання тільки несних конструкцій;
г) Облицювання з ГКП не здатні затримувати поширення вогню.

Самостійна робота
Письмово-проблемне завдання

Напишіть хімічну формулу зміни стану гіпсового осердя при дії вогню та, користу-
ючись додатковою літературою з хімії, визначте кількість тепла, яке для цього витра-
чається для кожного 1 м² ГКП.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 6 3
Назва: НЕГОРЮЧА ГІПСОВА ПЛИТА КНАУФ FIREBOARD 

Мета: засвоєння знань про властивості та сферу застосування гіпсових плит 
КНАУФ Fireboard

Пов'язані модульні елементи:
1. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
2. МЕ 2.5.5. Будівельні властивості ГКП, ГВП;
3. МЕ 5.7.2 Основні властивості будівельних матеріалів на основі гіпсу щодо проти-

пожежного захисту будівельних конструкцій.
Матеріально-технічне забезпечення: натуральні зразки гіпсових плит

КНАУФ Fireboard.

Негорючі гіпсові плити КНАУФ Fireboard спеціально розроблені фірмою 
КНАУФ для забезпечення підвищених вимог у сфері пожежної безпеки будівель і 
споруд. Вони застосовуються як вогнезахисний облицювальний матеріал у каркасно-
обшивних конструкціях перегородок, облицюванні стін і підвісної стелі на шляхах ева-
куації і в зальних приміщеннях у будівлях різноманітного функціонального призначен-
ня, поверховості та в інших будівельних конструкціях, де вимогами пожежної безпеки 
передбачено використання негорючих будівельних матеріалів. Також гіпсові плити КНА-
УФ Fireboard можуть застосовуватися як додаткова негорюча обшивка, що кріпиться до 
вже споруджених конструкцій стін.

Плити КНАУФ Fireboard становлять собою листовий виріб, що складається з 
неспалимої гіпсової серцевини з додаванням вермикуліту і склоровінгу, облицьованої 
з усіх боків, крім торцевих кромок, негорючим скловолокном, міцно приклеєним до сер-
цевини.

Всі кромки мають прямокутну форму.
Гіпсові плити КНАУФ Fireboard як системний компонент сухого будівництва мають 

всі переваги цього способу будівництва та опорядження, а саме:
– технологічність у обробленні;
– легкість і швидкість монтажу каркасно-обшивних конструкцій;
– відсутність трудомістких «мокрих» процесів;
– мала власна вага, що дає змогу використовувати більш легкі конструкції каркасів
 підвісних стель;
– виріб не тріскається і не руйнується тривалий час після випаровування кристалі-

заційної вологи з гіпсової серцевини, що є принциповою відмінністю плит КНАУФ 
Fireboard від інших листових виробів в умовах впливу вогню. Це досягається завдя-
ки не тільки посиленню гіпсової серцевини, а й наявності негорючого скловолокна, 
яке виконує функції вогнестійкого армувального каркасу виробу. Така властивість 
плит КНАУФ Fireboard забезпечує більш високу, порівняно з іншими виробами, вог-
нестійкість конструкцій на їх основі.
Технічні характеристики плит КНАУФ Fireboard

Товщина 
плит

Ширина 
плит

Довжина 
плит Вага плити Подовжні 

кромки
Торцеві 
кромки

Клас будівельних 
матеріалів

12,5

1250 мм 2000 /
2500 мм

10,5 кг/м²

УК (АК) з 
оболонкою зі 
скловолокна

VК (ПК) А1 (НГ)
15 12,0 кг/м²
20 15,8 кг/м²
25 20,0 кг/м²
30 24,0 кг/м²
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Загальну товщину плит КНАУФ Fireboard для вогнестійкості конструкцій протягом 
30-180 хвилин під час дії вогню вибирають за допомоги таблиці.

Час дії вогню 30 хв 60 хв 90 хв 120 хв 180 хв
Загальна товщина плит

КНАУФ Fireboard 20 мм 30 мм 40 мм 60 мм 70 мм

Технічні та фізичні характеристики плит КНАУФ Fireboard дали змогу ком-
панії розробити й випробувати спеціальні протипожежні комплектні системи із застосу-
ванням плит КНАУФ Fireboard:
– вогнестійке облицювання стін (конструктивний елемент, що складається зі сталевого
 каркасу із профілю КНАУФ, обшитого плитами КНАУФ Fireboard);
– вогнестійкі каркасно-обшивні перегородки (сталевий каркас із профілю КНАУФ, об-

шитого плитами КНАУФ Fireboard з двох сторін або комбінованою обшивкою з зо-
внішнім шаром із плит КНАУФ Fireboard, а внутрішнім шаром з ГКП);

– вогнестійкі підвісні стелі (сталевий каркас підвішений до базової стелі, обшитий в 
один шар плитами КНАУФ Fireboard або з комбінованою обшивкою з зовнішнім ша-
ром із плит КНАУФ Fireboard, а внутрішнім шаром з ГКП);

– вогнестійкі облицювання сталевих балок та опор;
– вогнестійкі підшивні / підвісні стелі з плитами КНАУФ Fireboard по трапецієподібних 

профілях тощо.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке плити КНАУФ Fireboard?
а) Гіпсокартонні плити типу ГКПО;
б) Тверді гіпсоволокнисті плити типу ГКПО;
в) Плити, що витримують високі механічні навантаження;
г) Листовий виріб, що складається з неспалимої гіпсової серцевини

з додаванням вермикуліту і склоровінгу, облицьованої з усіх боків,
крім торцевих кромок, негорючим скловолокном.

2. Чи властиві плитам КНАУФ Fireboard названі нижче якості?
а) Універсальність;
б) Висока м'якість поверхні;
в) Висока твердість поверхні;
г) Гнучкість.

3. У якому форматі випускають плити КНАУФ Fireboardу форматі?
а) 1250x2000x30 мм; в) 1200x2000x15,0 мм;
б) 1200x2000x12,5 мм; г) 1250x2500x12,5 мм.

4. До якого типу належать подовжні кромки плит КНАУФ Fireboard?
а) УК (АК); в) ПЛУК (НRАК);
б) ПЛК (НPК); г) ПК (VК).

Самостійна робота
Практичне завдання

Проаналізуйте, що спільного та чим відрізняються обшивки сталевих балок К252-
UK, види Q1, Q2, Q3, Q4.

Проблемне завдання
Розгляньте уважно зразки ГКП. Виберіть з них плити КНАУФ Fireboard за відоми-

ми Вам ознаками.
Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 6 4
Назва: НЕГОРЮЧА ГІПСОВА ПЛИТА КНАУФ DIAMANT 

Мета: засвоєння знань про властивості та сферу застосування гіпсокартонних 
плит КНАУФ Diamant

Пов'язані модульні елементи:
1. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
2. МЕ 2.5.5. Будівельні властивості ГКП, ГВП.

Матеріально-технічне забезпечення: натуральні зразки гіпсових плит
КНАУФ Diamant.

Плити КНАУФ Diamant – це тверді гіпсокартонні плити типу ГКПВО. Вони скла-
даються з волостійкої серцевини зі спеціального гіпсу та картонної оболонки із висо-
коякісного картону.

Плити КНАУФ Diamant застосовуються як системний компонент сухого будівни-
цтва з високими вимогами до будівельних конструкцій, а саме:
– захист від пожежі (якість захисту відповідає якості плит ГКПВО відповідно до DIN 

18180);
– звукоізоляція (забезпечує висока маса на одиницю поверхні плити, її гнучкість при 

вигині);
– стійкість до високих механічних навантажень завдяки високий твердості та міцності 

плит);
– жорсткість (завдяки високій міцності плити та вихідній щільності);
– стійкість до дії води (завдяки спеціальному імпрегнуванню відповідно до DIN 18180).

Технічні характеристики плит КНАУФ Diamant
Товщина 

плит
Ширина 

плит
Довжина 

плит Вага плити Подовжні
кромки

Торцеві 
кромки Тип плити

12,5 1200/ 
1250 мм

2000 /
2500 мм

12,8+0,2 кг//м²
ПЛУК (НРАК) VК ГКПВО

15 15,5+0,2 кг/м²

Такі властивості плити КНАУФ Diamant, як універсальність, висока твердість 
поверхні, стійкість до підвищеного навантаження на дюбелі при кріпленні навісного 
обладнання, придатність до використання у вологих приміщеннях, чудові звукоізоля-
ційні властивості, протипожежні якості, можливість набувати потрібної форми дозволи-
ли компанії розробити й випробувати спеціальні комплектні системи із застосуванням 
плит КНАУФ Diamant.

Комплектні системи із застосуванням плит КНАУФ Diamant.
  система «Приміщення у приміщенні»;
  системи безпеки – стіни, стійкі до злому та пострілу;
  системи для перекриттів з дерев'яних балок;
  звукоізоляційні стіни КНАУФ;
  стіни КНАУФ Diamant;
  стіни на металевих стійках, обшивки для мансарди;
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке плити КНАУФ Diamant?
а) Гіпсокартонні плити типу ГКПО;
б) Тверді гіпсоволокнисті плити типу ГВПО;
в) Плити, що витримують високі механічні навантаження;
г) Тверді гіпсокартонні плити типу ГКПВО.

2. Чи властиві плитам КНАУФ Diamant названі нижче якості?
а) Універсальність;
б) Висока м'якість поверхні;
в) Висока твердість поверхні;
г) Гнучкість.

3. У якому форматі випускають плити КНАУФ Fireboard?
а) 1250x2000x12,5 мм;
б) 1200x2000x12,5 мм;
в) 1200x2500x15 мм;
г) 1250x2500x15 мм.

4. До якого типу належать подовжні кромки плит КНАУФ Diamant?
а) УК (АК);
б) ПЛК (НPК);
в) ПЛУК (НRАК);
г) ПК (VК).

Самостійна робота

Проблемне завдання
Розгляньте уважно зразки ГКП. Виберіть з них плити КНАУФ Fireboard за відоми-

ми вам ознаками.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 6 5
Назва:  УЛАШТУВАННЯ ВОГНЕСТІЙКОГО ОБЛИЦЮВАННЯ СТАЛЕВИХ БАЛОК 

Мета: засвоєння знань про варіанти влаштування вогнестійких облицювань 
сталевих балок; 
формування навичок виконання таких облицювань відповідно до наве-
дених креслень.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
2. МЕ 2.5.6. Гіпсокартонні плити звукопоглинальні й декоративні;
3. МЕ 4.1.2 Законодавчі та нормативні документи з пожежної безпеки;
4. МЕ 4.1.3 Види процесу горіння та способи його припинення;
5. МЕ 4.1.16. Знаки пожежної безпеки;
6. МЕ 4.1.17. Заходи забезпечення пожежної безпеки;
7. МЕ 5.7.2. Основні властивості будівельних матеріалів на основі гіпсу щодо

протипожежного захисту будівельних конструкцій.

Дидактичне забезпечення: детальний лист К25 КНАУФ «Вогнезахисна обшивка 
опор і балок».

Матеріально-технічне забезпечення:
1. Інструмент для виконання гіпсокартонних робіт – 1 компл.
2. Елементи кріплення – 1 компл.
3. Металевий профіль СD 60×27×06 – 1 компл.
4. Вогнестійкі плити КНАУФ (ГКПО) завтовшки 15 мм – 1 шт.
5. Вогнестійкі плити КНАУФ завтовшки 25 мм – 1 шт.

І. Загальні відомості про вогнестійке обли-
цювання опор та балок

Для підвищення вогнестійкості й декорування 
сталеві та дерев’яні опори і балки можуть бути об-
шиті вогнестійкими плитами КНАУФ (рис.1), які ста-
новлять собою негорючі гіпсові плити завтовшки 
15, 20, 25 і 30 мм, армовані скловолокном. 

Для вогнезахисної обшивки сталевих балок і 
опор використовують вогнестійкі плити відповідно 
до класу вогнестійкості F180 А, а для вогнезахис-
ної обшивки балок і опор з деревини – відповідно 
до класу вогнестійкості F180 В.

Вогнетривка обшивка сталевих опор і ста-
левих балок виконується з металевим каркасом 
й закріпленою саморізами обшивкою або каркаса 
з вогнетривкими смугами й закріпленою скобами 
обшивкою. Вогнетривка обшивка дерев’яних опор 
і дерев’яних балок використовується без каркаса. Вогнетривка обшивка дерев’яних 
балок кріпиться безпосередньо скобами на дерев’яних опорах. Вогнетривкі плити крі-
пляться скобами з торцевої сторони.

Рис.1. Варіант обшивки ГКПО
опор та балок
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ІІ. Улаштування одношарової обшивки металевої балки по каркасу виконують 
відповідно до наведених далі креслень.

Обшивку сталевих балок з нижньою металевою конструк-
цією K252 виконують на гвинтових кріпленнях. Для монтажу системи 
кутовий профіль 30x30x0,7 закріплюють стельовими цвяхами КНАУФ 
BZN65 на відстані ≤750 мм на залізобетонних стелях або на інших 
матеріалах основи кріплення з використанням дозволених і відповідних 
елементів кріплення (рис.3).

Вогнестійкі затискачі КНАУФ (з’єднувальні кліпси) вставляють на 
відстані ≤750 мм один від одного на фланці сталевої балки завтовшки 
≤16 мм (рис.4).

Профілі CD 60×27×0,6 з’єднують з опорними затискачами (рис.5).

Закріплюють вогнестійкі плити за допомогою гвинтів-
саморізів на максимальній відстані 200 мм. Для закріплення 
вогнестійких плит довжину гвинтів-саморізів TN вибирають від-
повідно до товщини обшивки та з урахуванням глибини проник-
нення на 10 мм більше за з’єднання з профілем CD (рис.6).

На рис.7 подано поперечний розріз одношарової обшивки 
сталевої балки.

Торцеві стики закривають вогнестійкими смугами за-
вширшки 180 мм. Смуги наклеюють за допомогою вогнестійкої 
шпаклівки. Вогнестійку шпаклівку готують, дотримуючись таких 
пропорцій: 25 кг сухої суміші вогнестійкої шпаклівки на 21 л води 
або 1,2 кг сухої суміші на 1 л води.

Під час шпаклювання температура в приміщенні не має 
опускатися нижче 10°С. Зашпакльовують шви плит та головки 
гвинтів, а також торці плит. Для опор використовують планки 
для захисту кутів.

Відстань між стельовими дюбелями
≤ 750

≤ 750
Відстань між затискачами

≤ 200
Відстань

між гвинтами

2

1

Рис.2. Одношарова обшивка сталевих балок з нижньою металевою конструкцією:
1, 2 – смуги з вогнетривких плит на стику плит

Рис.3. Кріплен-
ня профіля до 

стелі

≤ 750
Відстань між затискачами

1

2

Рис.4. Установка
затискачів КНАУФ

Рис.5. Схема з’єднання профілю CD з 
опорними затискачами: 1 – металева 

балка, 2 – профіль CD

Рис.6. Схема закріплен-
ня вогнестійкої
плити КНАУФ:

1 – з’єднувальний кліпс 
(фланці до 16 мм), 

2 – металева балка, 
3 – гвинт-саморіз TN, 
4 – вогнестійка плита 

КНАУФ

1 2

34
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Подальші роботи виконують лише після висихання шпаклювального матеріалу.
При влаштуванні наливних монолітних підлог вогнестійкі плити шпаклюють лише 

після заливки підлоги. При цьому покриття по всій площі вогнестійкою шпаклівкою 
КНАУФ для протипожежного захисту не потрібне.

Двошарова обшивка сталевих балок на металевому каркасі виконується 
аналогічно (рис.8).

Розглянемо варіант вогнестійкої обшивки на металевому каркасі K252-UK-Q3.
ІІІ. Обшивка сталевих балок заввишки ≤ 600 мм вогнестійкими смугами (рис.9)

Вогнестійкі смуги (ширина = 150 мм, товщина = 25 мм) закріплюють скобами на 
стики плит і для футерівки на відстані до 600 мм між фланцями сталевих балок, при-
кладаючи їх з нижнього боку балки до стику плит.

Для влаштування такої обшивки з’єднують скобами вогнестійкі плити зі смугами і з 
торцевого боку на відстані ≤120 мм, а на стиках плит – на відстані 50 мм. Довжина ста-
левих скоб має відповідати товщині обшивки + товщина вогнестійкої смуги.

1
2

3
4

5
6
7
8

9

1011

30
d

d 35

1
2

3

4

5

6

7

8
9

d 35
30

d

Рис.7. Поперечний розріз – одношарова обшивка К252-UK-Q1:
 1 – шпаклівка + роздільний шар,  2 – стельові цвяхи КНАУФ 
BZN6-5, 3 – кутовий профіль 30×30×07, 4 – вогнестійкі сму-
ги завтовшки 25 мм, завширшки 180 мм на стику панелей, 
5 – вогнестійка шпаклівка,6 – вогнестійка панель КНАУФ 
завтовшки d, 7 – сталева балка, 8 – опорний затискач 

(фланці до 16 мм), 9 – профіль CD 60×27×0,6, 10 – гвинт-
саморіз TN, 11 – вогнестійкі смуги завтовшки 25 мм, за-

вширшки 180 мм на стику панелей

Рис.8. Поперечний розріз – двошарова 
обшивка К252-UK-Q2: 1 – шпаклівка 

+ роздільний шар, 2 – стельові цвяхи 
КНАУФ BZN6-5, 3 – кутовий профіль 

30×30×07, 4 – вогнестійка панель
КНАУФ, 5 – сталева балка, 6 – опорний 
затискач (фланці до 16 мм), 7 – про-
філь CD 60×27×0,6, 8 – вогнестійка 
шпаклівка, 9 – гвинт-саморіз TN

≤ 
50

1 2

≤ 120 ≤ 600
Відстань між

скобами
Міжосьова відстань між затискачами

3

Рис.9. Обшивка сталевих балок вогнестійкими смугами K252-UK-Q3:
1, 3 – вогнестійкі смуги на стику панелей,  2 – вогнестійкі смуги як футерівка
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При одношаровій обшивці шви закривають вогнестійкими смугами завтовшки
25 мм, завширшки 150 мм. Стики плит розташовують зі зсувом (рис.10).

При двошаровій обшивці стики плит розташовують також зі зсувом (рис.11).

Шви заповнюють шпаклівкою, сталеві скоби й торцеві сторони зашпакльовують.
Слід знати, що покриття по всій площі вогнестійкою шпаклівкою КНАУФ для про-

типожежного захисту не потрібне.
Т Е С Т

Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яка має бути товщина гіпсових плит, армованих скловолокном, для вогнестійкого 

облицювання сталевих балок та опор?
а) 10 мм;
б) 15 мм;
в) 20 мм;
г) 25 мм;
д) 30 мм;
е) 40 мм.

2. Який клас вогнестійкості мають плити для вогнезахисної обшивки сталевих балок і 
опор?

а) F180A;
б) F180Б;
в) F180В;
г) F120.

3. Для обшивки яких елементів використовують тільки безкаркасну вогнетривку 
обшивку?

а) Металеві балки;
б) Дерев’яні балки;
в) Металеві опори;
г) Дерев’яні опори.

1
2

3

4

5

6

7d

d

1

2

3

4
5

6

7d

d

Рис.10. Поперечний розріз – одношарова обшивка 
К252 – Q4: 1 – шпаклівка + роздільні смуги, 2 – сте-
льові скоби (пласкі), 3 – вогнестійкі смуги завтовшки 
25 мм, завширшки 150 мм, кожні ≤ 600 мм і на стиках 
плит, 4 – сталева балка, 5 – вогнестійка плита 

КНАУФ, 6 – сталева скоба (з торця), 7 – вогнестійкі 
смуги завтовшки 25 мм, завширшки 150 мм на стику 

плит

Рис.11. Поперечний розріз – двошарова об-
шивка К252 – Q5: 1 – шпаклівка + роздільна 
смуга, 2 – стельові скоби (пласкі), 3 – вогне-
стійкі смуги завтовшки 25 мм, завширшки 

150 мм, кожні ≤600 мм і на стиках плит,  
4 – сталева балка, 5 – вогнестійка плита 

КНАУФ, 6 – сталева скоба (з торця), 7 – вог-
нестійка шпаклівка
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4. Яка максимальна відстань між стельовими цвяхами КНАУФ ВZN65 при закріпленні 
кутового профілю системи улаштування одношарової обшивки металевої балки по 
каркасу?

а) 200 мм; в) 750 мм;
б) 500 мм; г) 1000 мм.

5. Як закріплюють вогнестійкі плити?
а) Гвинтами-саморізами до профілю СD 60-27×0,6;
б) Приклеюють до профілю СD;
в) Затискачами КНАУФ;
г) Стельовими цвяхами.

6. Як обробляють торцеві стики вогнестійких плит?
а) Шпаклюють вогнестійкою шпаклівкою;
б) Закривають вогнестійкими смугами, які закріплюють гвинтами-саморізами;
в) Закривають вогнестійкими смугами завширшки 180 мм, завтовшки 25 мм, що 

наклеюють вогнестійкою шпаклівкою.
7. Які є варіанти обшивки сталевих балок?
а) Одношарова з нижньою металевою конструкцією;
б) Двошарова з нижньою металевою конструкцією;
в) Одношарова з вогнестійкими смугами;
г) Двошарова з вогнестійкими смугами;
д) Безкаркасна з вогнестійкими плитами.

8. Яка технологія закріплення вогнестійких смуг при обшивці сталевих балок?
а) Закріплюють скобами на стики плит;
б) Закріплюють скобами на стики плит і для футерівки;
в) Закріплюють скобами на стики плит і для футерівки на відстані 600 мм між 

фланцями сталевих балок, прикладаючи їх з нижнього боку балки до стику 
плит;

г) Закріплюють скобами на стики плит і для футерівки на відстані 600 мм
між фланцями сталевих балок, прикладаючи їх з верхнього боку балки.

9. При якому варіанті обшивки стики плит розташовують із зсувом?
а) Одношаровий;
б) Двошаровий;
в) Одно- і двошаровий;
г) Ні при якому.

10. Який розмір мають вогнестійкі смуги?
а) Ширина 200 мм, товщина 20 мм;
б) Ширина 150 мм, товщина 25 мм;
в) Ширина 400 мм, товщина 40 мм;
г) За розрахунком.

Самостійна робота
Письмове завдання

Проаналізуйте, що спільного та чим відрізняються обшивки сталевих балок К252-
UK, види Q1, Q2, Q3, Q4.

Проблемне завдання
Виконайте один із варіантів вогнестійкої обшивки сталевих балок (за вказівкою 

інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 6 6
Назва: УЛАШТУВАННЯ ВОГНЕСТІЙКОГО ОБЛИЦЮВАННЯ СТАЛЕВИХ ОПОР 

Мета: засвоєння знань про варіанти улаштування вогнестійких облицювань 
сталевих опор; 
формування навичок виконання таких облицювань.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
2. МЕ 2.7.3. Виготовлення металевих виробів і конструкцій;
3. МЕ 2.7.4. Сортамент прокатного металу;
4. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса;
5. МЕ 3.3.3. Комплектні системи сухого будівництва КНАУФ;
6. МЕ 5.7.3. Улаштування вогнестійкого облицювання сталевих балок.
Дидактичне забезпечення: детальний лист К25 КНАУФ «Вогнезахисна обшивка 

опор і балок».

Матеріально-технічне забезпечення:
1. Інструмент для виконання гіпсокартонних робіт – 1 компл.
2. Елементи кріплення – 1 компл.
3. Металевий профіль СD 60×27×06 – 1 компл.
4. Вогнестійкі плити КНАУФ завтовшки 15 мм – 1 шт.
5. Вогнестійкі плити КНАУФ завтовшки 25 мм – 1 шт.

Фірмою КНАУФ розроблено варіанти обшивки сталевих опор – з металевим кар-
касом (гвинтові кріплення) і без каркаса (зі скобами).
І. Улаштування обшивки сталевих опор

І.А. Улаштування обшивки сталевих опор з металевим каркасом (рис.1,2 – 
одношарова обшивка, рис.3,4 – двошарова обшивка)
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Рис.2. Горизонтальний розріз – одношарова 
обшивка К253-UK-Н1: 1 – планки захисту
кута 31×31×0,4, 2 – профіль СD 60×27×0,6,
3 – з’єднувальний кліпс (фланці до 16 мм),

4 – сталева опора, 5 – профіль СD на стику 
плит, 6 – вогнетривка плита КНАУФ, 7 – 

гвинт-саморіз TN, 8 – вогнетривка шпаклівка, 
d – товщина обшивки, залежить від вимог про-

типожежного захисту

Рис.1. Одношарова обшивка сталевої опори
з металевим каркасом: 1 – сталева опора, 2 
– вогнетривка плита КНАУФ, 3 – профіль СD 

60×27×0,6, 4 – профіль СD на стику плит
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Для влаштування обшивки слід:
  опорні затискачі КНАУФ вставити на відстані 1000 мм у фланець (товщина 16 мм) 
сталевих опор;

  з’єднати профілі CD 60×27×0,6 за допомогою затискачів;
  з’єднати вогнестійкі плит з профілями CD за допомогою гвинтів-саморізів на від-
стані до 150 мм.

Для закріплення вогнестійких плит довжину гвинтів-саморізів вибирають відповід-
но до товщини обшивки та з урахуванням глибини проникнення – на 10 мм більше від  
з’єднання із профілем CD.

Плити розташовують із зсувом. Заповнюють шви шпаклівкою, зашпакльову-
ють головки гвинтів та торцеві сторони. При цьому покриття всієї поверхні шпаклів-
кою не є необхідним. Проте у разі повного шпаклювання всієї поверхні завтовшки
3 мм з використанням планок захисту кромок товщину обшивки може бути зменшено 
на 5 мм.

Аналогічно виконується двошарова обшивка.

ІІ.Б. Улаштування обшивки сталевих опор безкаркасним способом на ско-
бах (рис.5,6 – одношарова обшивка, рис.7,8 – двошарова обшивка ).

Плити розташовують врозгін.
Довжину скоб вибирають відповідно до товщини плит згідно з таблицею.
Відстань між сталевими скобами ≤100 мм.
Заповнюють шпаклівкою шви, зашпакльовують скоби та торцеві сторони. 
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Рис.4.Горизонтальний розріз –
 двошарова обшивка К253-UK-Н2:

1 – планки захисту кутів 31×31×0,4
(за необхідності), 2 – профіль СD 60×27×0,6,

3 –з’єднувальний кліпс (фланці до 16 мм),
4 – сталева опора, 5 – профіль СD на стику 

плит, 6 – вогнетривка плита КНАУФ,
7 – гвинт-саморіз TN,

8 – вогнетривка шпаклівка

Рис.3.Двошарова обшивка сталевої опори
з металевою нижньою конструкцією: 1 – сталева 
опора, 2 – вогнетривка плита КНАУФ, 3 – профіль 

СD 60×27×0,6, 4 – профіль СD на стику плит

Товщина плити Довжина скоби Товщина плити Довжина скоби

15 мм 40 мм 25 мм 64 мм
20 мм 50 мм 30 мм 64 мм
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У цьому випадку покриття всієї поверхні шпаклівкою також не є необхідним. Про-
те в разі повного шпаклювання всієї поверхні завтовшки 3 мм з використанням планок 
захисту кромок товщину обшивки може бути зменшено на 5 мм.

Аналогічно виконується двошарова обшивка.
Покриття всієї поверхні шпаклівкою для протипожежного захисту не є необхідним.
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Рис.8. Горизонтальний розріз – двошарова
обшивка К253-UK-Н4: 1 – планки захисту кутів 
31×31×0,4 (за необхідності), 2 – сталева скоба 

(з торця) відповідно до DIN 18182, 3 – вогне-
тривка плита КНАУФ, 4 – сталева опора,

5 – вогнетривка шпаклівка

Рис.7. Двошарова обшивка сталевої опори
без каркаса  зі скобами: 1 – сталева опора,

2 – вогнетривка плита КНАУФ
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Рис.6. Горизонтальний розріз – одношарова 

обшивка К253-UK-Н3: 1 – планки захисту кутів 
31×31×0,4 (за необхідності), 2 – сталева скоба 

(з торця) відповідно до DIN 18182, 3 – вогне-
тривка плита КНАУФ, 4 – сталева опора,

5 – вогнетривка шпаклівка

Рис.5. Одношарова обшивка сталевої опори
без каркаса зі скобами: 1 – сталева опора, 

2 – вогнетривка плита КНАУФ
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яка технологічна послідовність влаштування одношарової обшивки сталевої 

опори?
а) З’єднати профілі СD; вставити у фланець сталевих опор опорні затискачі

КНАУФ з кроком ≤1000 мм; з’єднати вогнестійкі плити з профілями СD 
гвинтами-саморізами;

б) Вставити у фланець сталевих опор опорні затискачі КНАУФ; з’єднати профі-
лі СD; з’єднати вогнестійкі плити з профілями СD гвинтами-саморізами;

в) З’єднати вогнестійкі плити з профілями СD; вставити у фланець сталевих 
опор опорні затискачі, з’єднати профілі СD.

2. Від чого залежить товщина обшивки?
а) Протипожежний захист;
б) Конструктивні особливості вогнестійких плит;
в) Довжина гвинтів-саморізів;
г) Спосіб обшивки.

3. Що треба враховувати при виборі довжини гвинтів-саморізів для закріплення 
вогнестійких плит?

а) Товщина обшивки;
б) Глибина проникнення в профіль СD;
в) Схема розташування вогнестійких плит.

4. Якою має бути довжина скоби при безкаркасному способі влаштування обшивки, 
якщо товщина плити 25 мм?

а) 40 мм;
б) 50 мм;
в) 64 мм.

5. Якою має бути відстань між сталевими скобами?
а) 50 мм;
б) 100 мм;
в) 150 мм;
г) 250 мм;
д) ≤ 300 мм.

Самостійна робота
Письмове завдання

Складіть алгоритм улаштування двошарової обшивки сталевої опори з метале-
вим каркасом.

Проблемне завдання
Виконайте одношарову обшивку сталевої опори за кресленням детального лис-

та К25 КНАУФ (обсяг – за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 6 7
Назва: УЛАШТУВАННЯ ВОГНЕСТІЙКОГО ОБЛИЦЮВАННЯ

ДЕРЕВ’ЯНИХ БАЛОК ТА ОПОР 

Мета: засвоєння знань про особливості влаштування обшивки дерев’яних ба-
лок та опор; 
формування навичок виконання облицювань відповідно до наведених 
креслень.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 3.3.3. Комплектні системи сухого будівництва КНАУФ;
2. МЕ 3.5.4. Технологія приклеювання листів до рівних поверхонь;
3. МЕ 5.7.4. Улаштування вогнестійкого облицювання сталевих опор.

Дидактичне забезпечення: детальний лист К25 КНАУФ «Вогнезахисна обшивка 
опор і балок».

Матеріально-технічне забезпечення:
1. Дерев’яна балка перерізом 100×160 мм.
2. Вогнестійка плит КНАУФ.
3. Сталеві скоби.
4. Сталеві шпильки.
5. Вогнестійка шпаклівка.
6. Стрічки для швів зі скловолокна.
7. Планки для захисту кутів.
8. Комплект інструменту для виконання гіпсокартонних робіт.

Вогнетривка обшивка дерев’яних опор і дерев’яних балок виконується без каркаса.
При влаштуванні обшивки дерев’яних балок К252-Q1 з’єднання вогнестій-

кої плити з дерев’яною балкою виконують скобами з кроком 120 мм, на стиках плит 
– з кроком 50 мм (рис.1,2).

≤ 50

≤ 120
Відстань між скобами

Дерев'яна балка
Вогнестійка
панель КНАУФ

Дерев'яна балка
Ш х В : 100 х 160
Деревина класу I або II d

d

Шпаклівка +
розд. смуги

Дерев'яна балка
Ш х В : 100 х 160

Сталеві скоби

Вогнестійка 
шпаклівка

Рис.1.Обшивка дерев’яної балки Рис.2. Переріз горизонтальний К252-Q1

Примітка: Ш×В – ширина х висота.

За
потребою
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При улаштуванні обшивки дерев’яних опор К255-Н-1 кріплення плит вико-
нують сталевими скобами на відстані 120 мм у торці плит. На стиках плит – на відстані 
50 мм (рис.3,4).

Товщина обшивки (d) залежить від вимог протипожежного захисту. Шви слід запо-
внити шпаклівкою, сталеві скоби та торцеві сторони зашпаклювати. Покриття всієї по-
верхні вогнестійкою шпаклівкою КНАУФ для протипожежного захисту не вимагається.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яка технологічна послідовність влаштування одношарової обшивки сталевої 

опори?
а) Сталевими скобами з кроком 120 мм;
б) Сталевими шпильками з кроком 100 мм;
в) Самонарізними гвинтами з кроком 120 мм.

2. Як улаштовують обшивку дерев’яних опор вогнестійкими плитами?
а) Сталевими скобами з кроком 120 мм;
б) Сталевими шпильками з кроком 100 мм;
в) Самонарізними гвинтами з кроком 120 мм;
г) Сталевими скобами з кроком 120 мм у торці плит.

3. На якій відстані встановлюють сталеві скоби на стиках плит?
а) 20 мм
б) 50 мм;
в) 100 мм;
г) 120 мм.
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Рис.4. Горизонтальний переріз К255-Н1:
1 – планка захисту кута 31×31×0,4
(за необхідності), 2 – сталеві скоби,

3 – дерев’яна опора Ш×В 120×120 мм,
4 – вогнестійка панель КНАУФ,

5 – вогнестійка шпаклівка

Рис.3. Обшивка дерев’яної опори:
1 – вогнестійка плита КНАУФ,

2 – дерев’яна опора
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Самостійна робота
Письмове завдання

1. Складіть алгоритм улаштування вогнестійкого облицювання дерев’яної балки або 
опори (за вказівкою інструктора).

2. Згідно з алгоритмом виконайте роботу з улаштування вогнестійкого облицювання 
(обсяг – за вказівкою інструктора).

3. Визначте потребу в матеріалах для роботи на необхідний обсяг. Дані занесіть у
таблицю 1.

Таблиця 1

ВИТРАТА МАТЕРІАЛІВ НА ВОГНЕСТІЙКЕ ОБЛИЦЮВАННЯ БАЛКИ (ОПОРИ)
Назва матеріалів Витрата матеріалів на 1 м² поверхні

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 6 8
Назва: УЛАШТУВАННЯ ПІДВІСНИХ СТЕЛЬ ІЗ ПЛИТ AMF

 ІЗ ПРОТИПОЖЕЖНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

Мета: засвоєння знань про конструктивні особливості підвісних стель системи 
F30/F90; формування навичок монтування підвісних стель з протипожежни-
ми властивостями.

Пов’язані модульні елементи:
1. МО 4.6. Технологія монтажу пласких підвісних стель;
2. МЕ 3.3.3. Комплектні системи сухого будівництва КНАУФ.

Дидактичне забезпечення: визначте самостійно, вивчивши МЕ.

І. Конструктивні особливості улаштування підвісних стель AMF із про-
типожежними властивостями

Чудові протипожежні характеристики мають усі стелі з плит АМF. Серед них – ав-
тономні вогнестійкі стелі AMF cиcтeми F30/F90.

Автономні вогнестійкі стелі AMF cиcтeми F30/F90 – це легкі підвісні стелі, які сприй-
мають вогневе навантаження як згори, тобто з міжстельового простору, так і знизу.

Вбудовані елементи: освітлювальні прилади, технічні отвори, диктофони, пікто-
грами тощо, а також усі сполучення підвісної стелі з гіпсокартонними перегородками 
мають бути також випробувані та класифіковані згідно з вимогами вогнестійкості.

Потреба у виготовленні автономних вогнестійких стель виникає, якщо в міжсте-
льовому просторі передбачено розміщення горючих матеріалів, наприклад, ізоляції 
кабелів.

При пожежі в міжстельовому просторі стелі з АМF витримують дію вогню від 30 
до 90 хвилин. Цього часу достатньо для того, щоб евакуювати людей із приміщення. 

Якщо пожежа виникне в приміщенні, то комунікації в міжстельовому просторі за-
лишаться захищеними.

Вогнестійкі стелі АМF систем F30/F90 Dual відповідають усім вимогам вогнестій-
кості, що висуваються до будівельних конструкцій за DIN 4102.

Системи F30 dual + Metall / F90 dual + Metall з автономним растровим еле-
ментом у виконанні «метал» у неперфорованому чи перфорованому вигляді, 
наведені далі, є на сьогодні еталонними.

Схеми улаштування конструктивних елементів систем та їх сполучення з 
суміжними огороджувальними елементами наведено на рис.1-4.

Відкидний елемент Знімний елемент

Рис.1. Регульований ступінчатий
 кут. Ущільнення стіни за допо-

могою мінеральної вати

Рис.2. Ступінчатий
крайовий кут

Рис.3. ST-RWL-AK регульований 
ступінчатий кут
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Всі варіанти конструкцій 
систем F30 dual та F30 
dual + Metall передбачають 
можливість інтеграції вбудова-
них освітлювальних приладів на 
основі офіційних сертифікатів 
випробувань (рис.5).

Повноцінною альтер-
нативою в плані вогнестій-
кості системі AMF F30 dual 
є система AMF F30 mono.

Розглянемо її комплектуючі та монтаж.
ІІ. Монтаж комплектної системи АМF F30 mono
Система AMF F30 mono виконується з видимим металокаркасом, плити знімні 

(рис.1,2). Підвішування виконується за допомогою дротяних підвісів завтовшки 2 мм або 
підвісів завтовшки 4 мм з подвійними скобами без додаткової протипожежної обшивки.

Максимальна відстань між підвісами 750 мм. Мінімальна відстань до перекриття 
або до вбудованих елементів 400 мм.

При пожежному навантаженні тільки згори, відстань між головними профілями 
становить1250 мм, в інших випадках – згідно з актом випробувань. При пожежному 
навантаженні тільки знизу або знизу й згори відстань між головними профілями стано-
вить 625 мм, в інших випадках – згідно з актом випробувань.

Для пожежозахисної стелі згідно з актами випробувань доцільним є растровий 
освітлювач (рис.8) формату 600 х 600 мм / 625 х 625 мм.

Товщина плити: 40 мм
Висота зсередини: 100 мм
Інші формати виконують на замовлення.

67
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Рис.4. Конструктивне рішення: 1 – модульні елементи, що складаються з мінеральних плит 
знизу та згори, товщина 39 мм; 2 – смуга з гіпсу; 3 – профіль зі сталевого листа; 4 – еле-
мент заповнення, торцева сторона; 5 – елемент  світильника; 6 – смуга з мінеральної 

вати; 7 – покриття світильника (мінеральне); 8 – вбудований світильник; 9 – розпірна смуга 
(мінеральна); 10 – вогнестійкий крайовий фриз; 11 – вогнестійка смуга; 12 – прокладка стіни 

зі спеціальною пороутворюючою речовиною

1

23

Виїмка для світильника
Ширина елемента

~1
08

Рис.5. Вбудований освітлювач в елементі:
1 – растровий елемент AMF F30 dual; 2 – поздовжній профіль; 

3 – вбудований світильник AMF
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Деталі вбудованого світильника для стелі з видимою конструкцією (рис.9) 
(система С; кромка SK).

1

2

3

4
5 Растровий формат

м
ак

с.
 5

 м
м

Рис.8. Растровий освітлювач: 1 – захисна плита 
40 мм, 2 – бокові захисні смуги, 3 – вбудований 
світильник, 4 – фаски для захисної конструкції,

5 – бокові площини плит, покриті гіпсовим розчином

Рис.9. Деталі вбудованого світильника для 
стелі з видимою конструкцією

Для вбудованих елементів, таких як світильники, вентиляційні системи, протипо-
жежні системи тощо, бокова кромка не повинна перевищувати 5 мм.

Плити у приміщенні мають встановлюватися тільки тоді, коли воно просушене; 
закінчені всі мокрі процеси, включаючи укладку чистої підлоги; установлені й засклені 
двері та вікна. Для забезпечення нормальних робочих температур 15-30°С має працю-
вати система опалення.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Яке вогневе навантаження сприймають автономні вогнестійкі стелі АМF

системи F30/ F90?
а) Згори;
б) Знизу;
в) Згори та знизу.

Рис.6. Комплектні системи AMF F30 mono:  1 – панелі 
mono, 2 – захисні смуги (змонтовані на заводі), 3 – по-
перечний профіль, 4 – кутик 24×24×0,6 мм, 5 – підвіска, 

6 – растровий формат 625 мм, 7 – растровий фор-
мат 625 мм, 8 – відстань між підвісками поперечно 

750 і 500 мм, 9 – максимальна відстань між головними 
профілями 625 мм, 10 – головний профіль

Рис.7. Знімні плити
системи AMF F30 mono: 

1 – системна плита
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2. Коли виникає потреба у виготовленні автономної вогнестійкої стелі?
а) Є вбудовані освітлювальні прилади;
б) У міжстельовому просторі передбачено розміщення горючих

ізолювальних матеріалів;
в) Передбачаються технічні отвори.

3. Який час витримує дію вогню стеля з АМF при пожежі?
а) До 15 хв.;
б) Від 30 до 90 хв.;
в) Понад 2 години;
г) Не витримує взагалі.

4. Що становить собою комплектна система АМF F30 mono?
а) Видимий металокаркас зі знімними плитами;
б) Невидимий металокаркас із захисними плитами;
в) Видимий металокаркас з незнімними плитами.

5. Якою є мінімальна відстань до перекриття підвісної стелі системи АМF F30 mono?
а) 200 мм;
б) 400 мм;
в) 500 мм;
г) 1000 мм.

Самостійна робота
Письмове завдання

1. Складіть алгоритм монтажу системи АМF F30 mono.
2. Виконайте монтаж системи АМF F30 mono (за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 6 9
Назва: УЛАШТУВАННЯ ВОГНЕЗАХИСТУ СТЕЛЬ НА ТРАПЕЦІЄПОДІБНОМУ 

ПРОФЛИСТІ ПЛИТАМИ КНАУФ FIREBOARD 

Мета: засвоєння знань про технологію улаштування вогнезахисту стель на тра-
пецієподібному профлисті плитами КНАУФ Fireboard; 
формування навичок виконання монтажу цих стель.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 5.7.2. Основні відомості про протипожежний захист будівельних конструкцій 

матеріалами КНАУФ;
2. МЕ 3.3.3. Негорючі гіпсові плити КНАУФ Fireboard.

Матеріально-технічне забезпечення: натуральні зразки гіпсових плит КНАУФ 
Fireboard, трапецієподібний профлист,
елементи кріплення.

Конструкції стель із протипожежними плитами КНАУФ Fireboard улашто-
вують у декількох варіантах:
– плити КНАУФ Fireboard кріпляться до системи підвісної стелі, яка складається з ме-

талевого каркасу з профілів КНАУФ, підвішеного до базової стелі з трапецієподібно-
го профілю (рис.1);

– плити КНАУФ Fireboard кріпляться безпосередньо до покриття з трапецієподібного 
профілю (рис.2);
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Рис.1. Кріплення плит обшивки до системи підвісної стелі

Рис.2 Кріплення плит обшивки безпосередньо до покриття (підшивна стеля)

Розмір кроку гофра
трапецієвидного профлиста
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Товщина шару плит КНАУФ Fireboard залежно від класу вогнезахисту наведена в 
таблиці 1.

Таблиця 1

Конструкція
протипожежної системи

Клас
вогне-

захисту

Товщина
обшивки,

мм

Розмір
кроку гофри, 

мм

Осьова відстань 
між несними 

профілями, мм

Надбудовні 
конструкції

Кріплення плит
обшивки безпосередньо 
до покриття (рис.1)

F30 15 350 400 Вимоги відсутні

Кріплення плит
обшивки до системи 
підвісної стелі (рис.2)

F60

2х12,5

350 400
Потрібен монтаж

25
2х15

Вимоги відсутні
30

F90
20+15

350 400
Потрібен монтаж

2х20 Вимоги відсутні

Загальна висота конструкції підшивної стелі складається з товщини плити / плит 
плюс розмір висоти хвилі гофри плюс (за потреби) товщина надбудовної конструкції.

Загальна висота конструкції підвісної стелі складається з товщини плити / плит 
плюс висота підвісу, каркасу (з одного чи двох профілів), плюс розмір висоти хвилі гоф-
ри плюс (за потреби) товщина надбудованої конструкції.

Як надбудовна конструкція може застосовуватися плита з мінеральної вати кла-
су не нижче, ніж B1, щільністю 100 кг/м³, або пінополістирол класу не нижче, ніж В2, 
щільністю 100 кг/м³, або бетон завтовшки 60 мм. Деформаційні шви несної конструкції 
переносяться на конструкцію стелі з плит КНАУФ Fireboard й улаштовуються через 
кожних 15 мм стелі та в місцях, що передбачають значні деформації поверхні базової 
стелі.
I. Улаштування протипожежної підвісної 
стелі з плит КНАУФ Fireboard по метале-
вому (одно-/дворівневому) каркасу з нес-
них профілів КНАУФ по трапецієподібно-
му профнастилу

Монтаж каркасу (схема 1) виконується 
за допомогою оцинкованих сталевих профілів 
CD 60х27 відповідно стандарту DIN 18168-1.

Розглянемо схему конструкції протипо-
жежної підвісної стелі з плит КНАУФ Fireboard 
по металевому (одно-/дворівневому) каркасу з 
несних профілів КНАУФ та наведемо приклад 
розрахунку витрат матеріалів на 100 м² стелі.

Необхідну кількість несних профілів в шт. та п.м, наприклад, з S приміщення = 
10х10 м² вирахуємо за формулою:

10 м / в + 1 шт. = 10 / 0,4 + 1 = 26 шт.
26 шт. (нес. проф.) х 10 м = 260 м

Необхідну кількість підвісів вираховуємо за формулою:
9,7 м / а + 1 шт. = 9,7 м / 0,75 + 1 шт. = 14 шт.

26 шт. (нес. проф.) х 14 шт. = 364 шт.
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Схема 1. Конструктивна схема розташуван-
ня несних профілів та елементів кріплення
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Кріплення підвісів на трапецієподібний профлист виконується за допомогою уні-
версальних шурупів FN 4,4 х 35 за товщини профлиста 2,0 мм. За більших товщин 
плит використовуються спеціальні елементи кріплення. Крайні профілі UD 28 х 27, що 
кріпляться по периметру до стін, необхідно закріпити кроком 625 мм – при з'єднанні з 
ненесною стіною.

Несний профіль або основний профіль монтується на прямий підвіс або ноніус-
підвіс, кріпиться на трапецієподібний профлист і вирівнюється на рівні потрібної висо-
ти. Щоб запобігти ковзанню, ноніус-шплінт закріплюємо саморізами до профілю. При 
улаштуванні підвісної стелі на подвійному каркасі основний та несний профілі скріплю-
ються дворівневим з'єднувачем або анкерним кутиком.

Окремі вузли кріплення підвісної стелі в місцях примикання до стін та зрізів тор-
цевої / подовжньої кромки наведено на схемах 2-5.

Профіль КНАУФ
UD 28х27

Несний профіль CD 60х27
Закріпити прямий підвіс для 
CD 60х27 на несний профіль 
гвинтами LN 3,5х9 мм

а~ 150 мм

~ 100 мм

Надбудова поверх трапецієвидного профлиста

Трапецієвидний
профлист t ≥ 0,7 мм
напр. кронштейн
t ≥ 0,7 мм

Надбудова поверх трапецієвидного профлиста

Трапецієвидний профлист t ≥ 0,7 мм
Універсальний шуруп FN 4,3х35

Прямий підвіс для
профілю CD 60х27
напр. КНАУФ Fireboard 15 мм

Шуруп КНАУФ TN
Шпаклівка КНАУФ Fireboard + Trenn-Fix

Кріплення відповідно до типу поверхні, крок до 1 м

Несний профіль CD 60х27

~ 100 мм

Схема 2. Примикання до стіни K217-D2 Схема 3. Примикання до стіни K217-A2

Надбудова поверх трапецієвидного профлиста

Трапецієвидний профлист t ≥ 0,7 мм
Універсальний шуруп
FN 4,3х35

Прямий підвіс закріпити
гвинтами LN 3,5х9 мм
на несний профіль

напр. КНАУФ Fireboard
20+15 мм

Шуруп КНАУФ TN
Шуруп КНАУФ TN Несний профіль CD 60х27

Надбудова поверх трапецієвидного профлиста

Трапецієвидний
профлист t ≥ 0,7 мм

Універсальний шуруп 
FN 4,3х35

Прямий підвіс для
профілю CD 60х27

Саморіз КНАУФ
LN 3,5х9 мм
Несний профіль

КНАУФ CD 60х27
Шуруп КНАУФ TN

Шпаклівка КНАУФ
Fireboard + скловолоконна 
стрічка для швів

напр. КНАУФ
Fireboard 15 мм

Схема 4. Розріз по повздовжній кромці K217-C2 Схема 5. Розріз по торцевій кромці K217-B2

II. Обшивання з плит КНАУФ Fireboard GM – F виконується відповідно до стан-
дарту DIN EN 15283-1.

Кріплення плит обшивки до каркасу / профлистів виконується за допомогою са-
монарізних гвинтів, тип яких вибирається залежно від товщини обшивки (табл.2).
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Таблиця 2
Товщина

обшивки, мм
Каркас із сталевого профілю,

товщина сталі 0,7 мм
Трапецієподібний профлист,

товщина сталі від 0,7 мм до 2,25 мм
15 TN 3,5 х 25 TB 3,5 х 35
25 TN 3,5 х 35 TN 3,5 х 45
30 TN 3,5 х 45 TN 3,5 х 45

2х12,5 TN 3,5 х 25 + TN 3,5 х 35 TN 3,5 х 25 + TN 3,5 х 45
2х15 TN 3,5 х 25 + TN 3,5 х 45 TN 3,5 х 35 + TN 3,5 х 45

20х15 TN 3,5 х 35 + TN 3,5 х 45 TN 3,5 х 35 + TN 3,5 х 35
2х20 TN 3,5 х 35 + TN 3,5 х 55 TN 3,5 х 35 + TN 3,5 х 55

Під час обшивки виконується поперечна укладка плит КНАУФ Fireboard на несний 
профіль або на гофру трапецієвидного профлиста. При обшивці в декілька шарів окремі 
шари плит монтують, з'єднуючи їх від-
повідно до схеми 6 зі зміщенням стиків.

При встановленні першого шару 
плит відстань між точками кріплення 
збільшується до 500 мм, якщо другий 
шар кріпиться одразу після першо-
го. Зріз торцевої кромки зміщують не 
менш ніж на 400 мм і розташовують 
на профілі / гофрі. Дозволяється роз-
ташування торцевих кромок над про-
різами.

Щоб уникнути деформацій кріплення плит КНАУФ Fireboard, потрібно починати 
укладання від центру або кута плити. Перш ніж прикріпити негорючу плиту, необхідно 
щільно притиснути її до каркасу.

III. Улаштування протипожежної підшивної стелі з плит КНАУФ Fireboard по 
трапецієподібному профнастилу передбачає безпосередню обшивку гофр про-
флистів негорючими плитами КНАУФ Fireboard в один або два шари.

Плити кріпляться в поперечному розташуванні відносно осі гофри через кожних 
350 мм в місцях нижньої частини гофри.

Окремі вузли кріплення підшивної стелі в місцях примикання до стін та зрізів тор-
цевої / продовжньої кромки наведено на схемах 7-10.
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Схема 6. Обшивка плитами КНАУФ Fireboard каркасу / 
трапецієподібних профлистів у два шари 

Трапецієвидний
профлист t ≥ 0,7 мм
напр. кронштейн
t ≥ 0,7 мм

напр. КНАУФ Fireboard 20+15 мм
Шпаклівка КНАУФ Fireboard + Trenn-Fix

Надбудова поверх трапецієвидного профлиста

~ 100 мм

Надбудова поверх трапецієвидного профлиста

Трапецієвидний
профлист t ≥ 0,7 мм

напр. кронштейн
t ≥ 0,7 мм

Шуруп КНАУФ TВ
Шуруп КНАУФ TВ

напр. КНАУФ Fireboard 2х20 м

~ 100 мм

Схема 7. Примикання до стіни K217-D1 Схема 8. Примикання до стіни K217-A1
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Який розмір має крок гофри?
а) 400; в) 500;
б) 350; г) 750.

2. Скільки міліметрів становить осьова відстань між несними профілями?
а) 400; в) 500;
б) 350; г) 750.

3. На якій відстані влаштовуються деформаційні шви стелі з плит КНАУФ Fireboard?
а) Через кожних 15 м;
б) Через кожних 25 м;
в) Через кожних 35 м;
г) В місцях, що передбачають значні деформації поверхні базової стелі.

4. За допомогою чого виконується кріплення підвісів на трапецієподібний профлист 
за його товщини 2,0 мм?

а) Універсальні шурупи FN 4,4 х 35;
б) Саморізи TN 3,5 х 45;
в) Саморізи TN 3,5 х 55.

5. За допомогою чого кріпляться плити безпосередньо до гофри?
а) В поперечному розташуванні відносно осі гофри через кожних 350 мм в місцях 

нижньої частини гофри;
б) В поперечному розташуванні відносно осі гофри через кожних 750 мм в місцях 

нижньої частини гофри;
в) В поздовжньому розташуванні відносно осі гофри через кожних 350 мм

в місцях нижньої частини гофри;
г) В поздовжньому розташуванні відносно осі гофри через кожних 350 мм

в місцях верхньої частини гофри.

Самостійна робота
Письмове завдання

Виконайте вузол кріплення плити КНАУФ Fireboard безпосередньо до трапецієпо-
дібного профлиста.\

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе

Трапецієподібний
профлист t ≥ 0,7 мм

Надбудова поверх трапецієподібного профлиста

напр. КНАУФ Fireboard 25 мм

Шпаклівка КНАУФ Fireboard +
скловолоконна стрічка для швів

Шуруп КНАУФ TB

Надбудова поверх трапецієподібного профлиста

Трапецієподібий
профлист t ≥ 0,7 мм

Шуруп КНАУФ TB
Шуруп КНАУФ TB

напр. КНАУФ
Fireboard 2х20 м

Шпаклівка КНАУФ Fireboard +
скловолоконна стрічка для швів

Схема 9. Розріз по торцевій кромці K217-C1 Схема 10. Розріз по поздовжній кромці K217-B1
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 6 10
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ 

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 5.7 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 5.6

Письмове завдання
1. У яких випадках застосовують вогнезахисні облицювання будівельних конструкцій

з ГКП, ГВП?
2. Чому вироби з гіпсу затримують на певний час поширення вогню?
3. Як підвищують вогнестійкість сталевих та дерев’яних опор і балок?
4. Назвіть варіанти улаштування обшивки сталевих балок та опор. У чому конструк-

тивна відмінність між ними?
5. Складіть алгоритм улаштування одношарової обшивки металевої балки по каркасу.
6. Що таке вогнестійка шпаклівка? Як її готують і де використовують?
7. Складіть інструкційно-технологічну карту влаштування вогнестійкого облицювання 

дерев’яної балки.

Таблиця 1
ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Назва операції Матеріали Інструменти,
пристосування

Вимоги пожежної
безпеки

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 7 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 5.7. АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ
СКЛАДНИХ ГІПСОКАРТОННИХ КРИВОЛІНІЙНИХ

ПІДВІСНИХ СТЕЛЬ

Мета: засвоєння знань про можливі архітектурно-конструктивні рішення гіпсо-
картонних підвісних стель, 
формування навичок монтажу систем криволінійних підвісних стель 
складних дизайнерських рішень, використовуючи креслення, розробле-
ні КНАУФ, архітекторами та конструкторами будівельних організацій.

До складу МО 5.7 входять такі МЕ: 
  проектування підвісних стель складних дизайнерських рішень. Загальні положення;
  архітектурно-конструктивне рішення підвісної стелі «Дунайські хвилі»;
  архітектурно-конструктивні рішення підвісної стелі пилоподібної з вітрилом і 
«Летючі вітрила»;

  архітектурно-конструктивне рішення підвісної стелі півциркульної аркової;
  багаторівневі стелі;
  види та способи монтажу освітлювальних приладів.

Переходьте до наступного елементу

Хоч праця і насолода різні за своєю суттю,
усе ж між ними є певний природний зв’язок.

Лівій
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 7 2
Назва: ПРОЕКТУВАННЯ ПІДВІСНИХ СТЕЛЬ СКЛАДНИХ

ДИЗАЙНЕРСЬКИХ РІШЕНЬ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета: засвоєння знань про особливості дизайну й оформлення підвісних стель.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 4.6.8. Улаштування акустичних підвісних стель «Cleaneo Akustik»;
2. МЕ 5.4.6. Креслення складних дизайнерських рішень підвісних стель;
3. МЕ 5.6.8. Архітектурно-конструктивні рішення та технологічна послідовність ула-

штування ламаних поверхонь підвісних стель.

Дидактичне забезпечення: детальний лист D19 КНАУФ «Дизайн стель».

Дизайн та оформлення стель суттєво впливають на мікроклімат і освітлення у 
приміщенні. Крім того, поверхня стелі кваліфікується в сучасній архітектурі як багато-
функціональний носій, у якому можна ефективно поєднувати вимоги до протипожеж-
ного захисту, акустики, мікроклімату приміщення.

Використання гіпсокартонних плит дає можливість створювати стелі будь-якої 
конфігурації та з різними властивостями. Так, стельові системи можуть мати різні клі-
матичні, акустичні, оптичні, звукопоглинальні, енергозбережні, вогнезахисні характе-
ристики, а також виконувати інші функції, необхідні для певного приміщення. Декора-
тивні виступи на стелі не дають утворюватися луні, у них можна сховати світильники, 
інженерні комунікації, витяжки, короби та інше (рис.1).

Новаторські конструкції стель КНАУФ: 
  акустична плита зі змінною кількістю отворів і різноманітними їх візерунками;
  термопанель із підвищеною теплопровідністю; 
  нова розробка КНАУФ «Cleaneo» з ефектом очищення повітря.

Дизайн стелі КНАУФ розуміє як відкритий системний параметр, що створює без-
межні можливості для творчості архітекторів. При цьому попередня консультація зі спе-
ціалістами КНАУФ забезпечує цілеспрямовану передачу ноу-хау, що дає змогу опти-
мально реалізувати індивідуальні ідеї на практиці. Завдяки сучасним новаторським 
стельовим системам КНАУФ можна створити приємну атмосферу у приміщенні. Проте 
в основу кожної системи під час проектування закладено чіткий розрахунок, і це дає 
змогу вирішити будь-яке будівельне завдання.

Рис.1. Варіанти дизайнерських рішень стелі
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які функції виконує підвісна стеля в складних дизайнерських рішеннях?
а) Протипожежний захист;
б) Дизайн приміщення;
в) Акустичні;
г) Мікроклімат приміщення;
д) Звукопоглинальні;
е) Енергозбереження;
ж) Оптичні;
з) Усі вищезазначені.

2. Які інновації застосувала КНАУФ у стельових системах?
а) Акустичні панелі з різними візерунками отворів;
б) Гнуті гіпсокартонні листи;
в) Термопанель із підвищеною теплопровідністю;
г) Панель «Cleaneo» з ефектом очищення повітря;
д) Короби для інженерних комунікацій.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Ознайомтесь із дизайном стелі в адміністративних і культурно-побутових будівлях 
вашого регіону. Які дизайнерські рішення застосовано при проектуванні підвісної 
стелі?

2. Оформіть звіт про екскурсію, доповнивши його фотографіями, ескізами підвісної 
стелі.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 7 3
Назва: АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ

ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ «ДУНАЙСЬКІ ХВИЛІ»

Мета: засвоєння знань про технологію монтажу підвісної стелі «Дунайські хви-
лі»; формування навичок з монтажу криволінійних підвісних стель.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.5.7. Знаходження центрів кіл і дуг;
2. МЕ 1.6.2. Спряження прямої лінії з дугою та двох дуг;
3. МЕ 1.6.3. Спряження двох дуг за допомогою третьої дуги;
4. МЕ 1.7.3. Побудова параболи, гіперболи, синусоїди;
5. МЕ.5.6.2. Складні криволінійні поверхні й об’ємні елементи з гіпсокартону та їх роль 

у створенні інтер’єрів приміщень;
6. МЕ 5.6.6. Технологія формування ламаної або замкненої поверхні;
7. МЕ 5.6.8. Архітектурно-конструктивні рішення та технологічна послідовність улаш-

тування ламаних поверхонь підвісних стель.

Дидактичне забезпечення: детальний лист D19 КНАУФ «Дизайн стель».

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ та 
виконання практичного завдання.

Для влаштування хвилеподібної стелі (рис.1) використовують типові схеми КНАУФ. 
S-подібні елементи з гіпсокартону, схожі на хвилі, закріплюють так, щоб кінці су-

міжних підвісок перекривали один одного. Для монтажу підвісок виготовляють спе-
ціальні шпангоути, що закривають торцеву частину стельової конструкції. Крім того, 
шпангоути потрібні ще й для надання конструкції потрібної жорсткості, а також для 
гасіння коливань при виникненні повітряних потоків у приміщенні. Радіальний виріз на 
шпангоутах має збігатися з радіусом кривизни хвилеподібної частини стелі.
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Рис.1. Хвилеподібна стеля, виконана арковими профілями CD 60×27: 1 – прямий підвіс; 2 – дюбель-
цвях; 3, 13 – металева пластина завтовшки 0,6 мм (із зворотного боку); 4,12 – гіпсокартонний 
лист КНАУФ (шпангоут); 5, 14 – арковий профіль CD 60×27; 6,10,16 – шуруп TN, 7 – світильник;
8, 15 – зігнутий гіпсокартонний лист КНАУФ; 9 – шпаклівка «Фугенфюллер»; 11, 17 – анкерний 

підвіс без затискача для профілів CD 60×27

Така стеля в контрасті з раціональністю та прямолінійністю інших огороджуваль-
них конструкцій приміщення та завдяки підсвічуванню з тильного боку посилює за-
гальний ефект дизайнерського рішення й розставляє візуальні акценти обмеженого 
простору.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що таке шпангоути?
а) Гіпсокартонні листи КНАУФ;
б) Аркові профілі;
в) S-подібні елементи з гіпсокартону;
г) Підвіски.

2. Яке призначення шпангоутів?
а) Надати конструкції стелі необхідної жорсткості;
б) Закрити торцеву частину стельової конструкції;
в) Гасити коливання конструкції стелі при виникненні повітряних потоків у 

приміщенні;
г) Надати стелі хвилеподібності.

3. Які вимоги висуваються до радіального вирізу на шпангоуті?
а) Має повторювати кривизну хвилеподібної частини стелі;
б) Не повинен збігатися з радіусом кривизни хвилеподібної частини стелі;
в) Має збігатися з радіусом кривизни хвилеподібної частини стелі;
г) Спеціальних вимог немає.
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Самостійна робота
Практичне завдання

Накресліть вузли А і Б зігнутої хвилеподібної конструкції стелі (рис.2) і складіть 
специфікацію застосовуваних матеріалів. Дані занесіть у таблицю 1.

Рис.2. Конструкція підвісної стелі «Дунайські хвилі»

СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ХВИЛЕПОДІБНОЇ СТЕЛІ
Таблиця 1

№ Назва матеріалу Для вузлів
1. І Вузол А
2. …
3. … ІІ Вузол Б
4.

Практичне завдання
Виконайте монтаж підвісної стелі «Дунайські хвилі».

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе

А Б
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 7 4
Назва: АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ

ПИЛОПОДІБНОЇ З ВІТРИЛОМ І «ЛЕТЮЧІ ВІТРИЛА»

Мета: засвоєння знань про технологію монтажу підвісної стелі пилоподібної з 
вітрилом і «Летючі вітрила»; 
формування навичок з монтажу криволінійних підвісних стель.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.5.3. Поділ і побудова ліній і кутів;
2. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса;
3. МЕ 4.6.3. Розмітка проектного положення підвісної стелі;
4. МЕ 5.6.5. Ламані поверхні з гіпсокартону. Види пазів.

Дидактичне забезпечення: детальний лист D19 КНАУФ «Дизайн стель».

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

Пилоподібна стеля з вітрилом надає приміщенню «родзинку» (рис.1). Технологія 
монтажу такої стелі основана на з’єднанні несних профілів і гіпсокартонних листів під 
різними кутами. Закруглені підвіски у вигляді вітрила з гіпсокартону під стелею посилю-
ють декоративні якості всієї конструкції.

А
В

С

Деталь А

Деталь В

Деталь С

2

1

Рис.1. Пилоподібна стеля з вітрилом:
1 – пилоподібна (зубчаста) стеля, 2 – вітрило
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Елемент з гіпсокартону у вигляді вітрила становить собою закруглену підвіску, що 
надає стелі додаткового декоративного вигляду. Розміри вітрила й радіус його закру-
глення залежить від бажання замовника. Як правило, для цього використовують еле-
менти заводського виготовлення, що значно знижує трудомісткість монтажних робіт.

На рис.2 показано конструкцію зубчастої стелі.

Самостійна робота
Графічне завдання

На рис.1 показано деталі «А», «В», «С» підвісної стелі «Летючі вітрила». Вам 
необхідно зробити креслення цих деталей та скласти специфікацію використаних ма-
теріалів і виробів.

Дані занесіть у таблицю 1.

Таблиця 1
СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ «ЛЕТЮЧІ ВІТРИЛА»

Назва Марка
1. …
2. …
….

Письмове завдання
Зробіть алгоритм улаштування підвісної стелі «Летючі вітрила».

Практичне завдання
Виконайте монтаж підвісної стелі «Летючі вітрила».

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе

1

2

3
4

5

6

7

8

9

1011
Рис.2.Конструкция зубчастої стелі: 1 – кутовий з’єднувач 135, 2 – прямий підвіс,
3 – профіль CD 60×27, 4 – шуруп LN, 5 – шуруп ТN, 6 – односторонній з’єднувач

для CD-профілів, 7 – металева смуга завтовшки 0,6 мм, 8 – гіпсокартонна плита КНАУФ,
9 – шпаклівка, 10 – армувальна стрічка, 11 – шпаклівка «Фугенфюллер»
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 7 5
Назва: АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ ПІДВІСНОЇ СТЕЛІ

ПІВЦИРКУЛЬНОЇ АРКОВОЇ

Мета: засвоєння знань про технологію монтажу підвісної стелі півциркульної ар-
кової; формування навичок монтажу підвісної стелі півциркульної аркової.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.5.7. Знаходження центрів кіл і дуг;
2. МЕ 4.5.5. Технологія монтажу перегородки середньої складності W116;
3. МЕ 4.6.2. Загальні відомості про підвісні стелі середньої складності;
4. МЕ 4.12.4. Способи та технологія гнуття криволінійних елементів з ГКП великого 

радіуса;
5. МЕ 4.12.5. Кріплення криволінійних елементів ГКП великого радіуса до каркаса.

Дидактичне забезпечення: детальний лист D19 КНАУФ «Дизайн стель».

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

Куполи з гіпсокартону є найбільш складною частиною конструктивної схеми. Вони  
монтуються здебільшого з елементів заводського виготовлення, оскільки виготовити сег-
менти для купола в умовах будівельного майданчика дуже складно (рис.1). 

Конкав – мінімальний радіус згину 500 мм Конвекс – мінімальний радіус згину 1000 мм

  
Стандартна довжина зігнутого СD-профілю для вигину: 2600/3100/4000 мм
Початкова й кінцева ділянки профілю завдовжки 150 мм не вигинаються

Для формування купола в гіпсо-
картонних сегментних листах вирізу-
ють пази, які променями розходяться 
від центра купола, що можливо лише 
за наявності спеціального обладнання.

Каркас для купола виготовляють 
із гнутих стельових профілів, розта-
шованих радіально. Точки для під-
вішування купола підбирають таким 
чином, щоб навантаження на підвіси 
було рівномірним, а сам купол не мав 
перекосів.

Довжину дуги лицьової сторони 
плит КНАУФ (обшивки) можна визна-
чити за формулою:

Радіус вигину CD-профілю ви-
значається за формулою:

r – радіус вигину обшивки з ГКП; d – товщина плит КНАУФ.
Відстань між осями несних профілів (В) у мм залежить від радіуса вигину обшив-

ки у мм.

1

2

3

4

б)

а)

Рис.1. Підвісна стеля півциркульна аркова:
а – вигляд згори, б – розріз купола,

1 – точки кріплення підвісок, 2 – радіус обшивки (r),
3 – діаметр обшивки (b), 4 – висота обшивки (h)
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ІІ. Підвісна стеля у вигляді опуклого вітрила
У деяких випадках знаходять застосування гіпсокартонні елементи підвісних 

стель, вигнуті у формі вітрила (рис.2). Ця конструкція, вигнута у вертикальній і гори-
зонтальній площинах, демонструє багатогранну техніку застосування та вигину плас-
ких плит, які закріплюються до металевої конструкції зі стельових профілів. Крім де-
коративного призначення, їх застосовують для цілеспрямованого звуковідбивання у 
великих приміщеннях з рівномірним розподіленням звуку на всіх його ділянках. Кромки 
таких вітрил оброблені спеціальною стрічкою КНАУФ. Для підвішування вітрил вико-
ристовують металеві профілі та підвіси із затискачами й тягою. 

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. З яких елементів формують купол підвісної півциркульної аркової стелі?
а) Вигнуті листи гіпсокартону;
б) Сегментні променеподібні листи гіпсокартону;
в) Сегментні променеподібні листи гіпсокартону з пазами.

2. Що становить собою каркас підвісної півциркульної аркової стелі?
а) Стельові профілі на підвісах, прикріплених до плит перекриття;
б) Гнуті стельові профілі;
в) Гнуті стельові профілі, розташовані радіально на підвісах.

3. На чому базується технологія влаштування пилоподібної стелі з вітрилом?
а) На з’єднанні несних профілів і гіпсокартонних листів під різними кутами;
б) На застосуванні закруглених підвісок з гіпсокартону;
в) На з’єднанні несних профілів і гіпсокартонних листів під різними кутами й ула-

штуванні підвісок у вигляді вітрила.
4. Від чого залежить розмір вітрила й радіус його закруглення?
а) Бажання замовника;
б) Конструктивні особливості гіпсокартону;
в) Розміри підвісної стелі;
г) Типи вбудованих світильників.

5. Як знизити трудомісткість монтажних робіт при влаштуванні підвісної стелі?
а) Використовувати елементи заводського виготовлення;
б) Проводити складання елементів стелі на монтажних столах;
в) Застосовувати засоби малої механізації для монтажу конструкцій.

Рис.2. Гіпсокартонні елементи
підвісних стель, вигнуті

у формі вітрила
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6. У якій площині вигинається конструкція опуклого вітрила в підвісній стелі?
а) Вертикальна;
б) Горизонтальна;
в) Вертикальна і горизонтальна.

7. Чим обробляють кромки опуклого вітрила?
а) Шпаклівка «Уніфлотт»;
б) Спеціальна смуга КНАУФ;
в) Ґрунтовка «Тіфенгрунд».

8. Які елементи використовують для підвішування опуклого вітрила?
а) Підвіси;
б) Металеві профілі;
в) Металеві профілі, підвіси із затискачами й тягою;
г) Підвіси із затискачами й тягою.

Практичне завдання
Виконайте монтаж підвісної стелі півциркульної аркової.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 7 6
Назва: БАГАТОРІВНЕВІ СТЕЛІ

Мета: засвоєння знань про функціональне призначення багаторівневих стель; 
формування навичок виконувати конструкцію таких стель, використову-
ючи матеріали КНАУФ.

Пов’язані модульні елементи:
1. МО 4.6. Технологія монтажу плоских підвісних стель;
2. МЕ 4.12.3. Виготовлення шаблонів для гнуття гіпсокартонних виробів;
3. МЕ 4.12.5. Кріплення криволінійних елементів великого радіуса з ГКП до каркаса.

Дидактичне забезпечення: детальний лист КНАУФ D19, каталог продукції КНАУФ.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

I. Функціональне призначення багаторівневих стель
1. Зонування житлового приміщення

Різнорівневі стелі з’явились, коли виникла ідея створення в житловому приміщен-
ні великих просторів, з’єднання кількох кімнат в єдине ціле. Саме багаторівневі стелі 
виконують цю задачу. Спускаючись або піднімаючись, стеля дає зрозуміти, що зона 
вітальні переходить в зону їдальні, передпокою або кухні.

Сучасні помешкання нового типу зроблені у вигляді відкритих просторів, що пере-
тікають один в одного і складають єдину структуру, яка для зручності проживання по-
требує правильної організації. У сучасній системі зонування виокремлюють дві основні 
частини будинку або квартири: громадська й приватна зони. Вони можуть поєднувати в 
собі міні-зони – місця для приймання їжі, відпочинку, роботи. У приміщенні, де практич-
но немає стін, функціональні зони підкреслюють опорядженням підлоги, стін, освітлен-
ням і, звичайно, додатковими рівнями стелі. Наприклад, на фальшстелі з гіпсокартону 
створюється овал, що повторює овал обіднього стола в зоні їдальні. Певні дизайнерські 
знахідки дозволяють зробити акцент на ванні, ліжку, барній стійці тощо. Організація різ-
норівневих стель відповідає опорядженню підлоги (наявність подіумів у певних місцях, 
застосування різних за кольором і фактурою матеріалів для підлогового покриття). Фор-
ми конструкцій стелі можуть бути найрізноманітніші: класична геометрія, гнуті, фантас-
тичні форми, поєднання кривої лінії й трикутника, перепади рівнів щодо базового – три, 
чотири, п´ять. Це можуть бути: ліпнина, карнизні системи, просто абстрактні композиції. 
Інтер’єри в стилі сучасного модерна прикрашають розмальованими стелями, заглибле-
ними всередину у вигляді овала або окресленими ліпниною.
2. Можливість приховування конструкцій

При ремонті старих квартир виникає необхідність приховати вентиляційні канали, 
несні конструкції, які не можна демонтувати.
3. Створення оригінального дизайну

Податливість матеріалу дозволяє створювати стелі з криволінійними й тривимір-
ними формами, тобто склепіння й куполи, зігнені фризи, заглиблені й опуклі ділянки 
складної форми, а також монтувати в стелю будь-які елементи підсвічування й навіть 
сполучати його з іншими матеріалами й стельовими системами.

А у створенні інтер’єрів у сучасному стилі хайтек багаторівнева стеля може імі-
тувати, наприклад, купол зоряного неба з яскравими зірками-лампочками в центрі
великого й прозорого овала. Таке оформлення стелі надає інтер’єру загадковості й пев-
ної таємничості. У стелі можна створити «вікно», заскливши його частину у вигляді ві-
конної рами з розсіяним світлом, що створює ілюзію сонячного денного світла. Така 
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стеля, незалежно від реальності, буде здаватися дуже висо-
кою (рис.1).

Якщо висота приміщення не перевищує рівня 2,5-2,6 м, 
краще не робити дуже складну багаторівневу стелю. Доціль-
ніше обмежитися невеликою підвісною стелею по периметру 
приміщення, з прямою або криволінійною боковою поверх-
нею, з овальною або круглою нішею в центрі стелі.

Не останню роль в дизайні багаторівневих стель віді-
грає світло: м’яке, що заливає всю стелю, воно «працює» на 
інтер’єр в цілому. Точкові світильники, вмонтовані в гіпсокар-
тон, висвічують елементи декору. А якщо при облицюванні 
стін кімнати гіпсокартонними листами влаштувати вверху не-
широкий «карман» у 10-15 см з лампами денного освітлення 
для підсвічування, у людини втрачається відчуття висоти. На 
додаток, висока відбивна здатність стельового 
покриття (зовсім не обов’язково білого) дозволяє 
суттєво заощадити на електроенергії, що витра-
чається на освітлення приміщення (рис.2).
II. Конструкція трирівневої стелі

Багаторівневі стелі з гіпсокартону збирають-
ся (складаються) з напрямних і стоякових профі-
лів, що закріплюються на бетонній стелі кварти-
ри. При цьому необхідно забезпечити достатню 
жорсткість конструкції.

На рис.3 зображено влаштування підвісної 
стелі розташованої в трьох рівнях. 

Рис.3. Фрагмент двосхідчастого карниза: 1 – напрямний профіль для CD 60x27, 2 – шуру-
пи по металу LN 3,5 мм, 3 – CD 60x27. Збірний профіль з CD 60x27 з кутовим з’єднувачем 
(відстань між підвісами 400 мм), 4 – ноніус-підвіс, відстань ≤ 800 мм, 5 – під час монтажу 
захищає від зсуву, 6 – кутовий з’єднувач прикріплений до профілю CD 60х27 шурупами по 
металу LN 3,5x9 мм, 7 – плита КНАУФ з V-подібними вирізами 90°, 8 – самонарізні шурупи 

TN, 9 – «Уніфлотт» + роздільна стрічка

Рис.1. Приклад багаторів-
невої стелі 

Рис.2. Варіант багаторівневої стелі
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Гіпсокартонні листи з V-подібними пазами встановлюють на каркасі з профі-
лів CD 60x27, які кріпляться між собою в місцях зміни рівня за допомогою кутових 
з’єднувачів, а до перекриття – за допомогою прямих підвісів.

При влаштуванні підвісних стель при значних відстанях від перекриття інвентарні 
підвіси не завжди придатні. У цьому випадку використовують різноманітні саморобні 
підвіси, найчастіше з металевих профілів CW, CD тощо.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які основні функціональні призначення багаторівневих стель?
а) Зонування площі;
б) Зменшення висоти приміщення;
в) Створення оригінального дизайну;
г) Можливість приховати конструкції, які не можна демонтувати;
д) Улаштування точкових джерел освітлення.

2. Які зони можна виокремити в сучасних помешканнях?
а) Громадську;
б) Приватну;
в) Приймання їжі;
г) Сантехнічну.

3. При якій висоті приміщення недоцільно виконувати багаторівневу стелю?
а) 2,5-2,6 м;
б) 3 м;
в) 3-4 м;
г) Понад 4.

4. Які елементи кріплення до перекриття застосовують для конструкції
багаторівневої стелі?

а) Кутові з’єднувачі;
б) Прямі підвіси;
в) Напрямні профілі;
г) Стоякові профілі.

Самостійна робота
Практичне завдання

Розробіть конструкцію трирівневої стелі у приміщенні вашого навчального закла-
ду (за вказівкою інструктора), накресливши план приміщення із зазначенням розмірів 
у М 1:100.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 7 7
Назва: ВИДИ ТА СПОСОБИ МОНТАЖУ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

Мета: засвоєння знань про варіанти вбудовування освітлювальних приладів в 
підвісну стелю; технологію вогнезахисної обшивки для вбудованих світиль-
ників; формування навичок монтажу освітлювальних приладів.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.7.5. Елементи металевого каркаса;
2. МЕ 4.11.6. Улаштування пожежобезпечної обшивки;
3. МЕ 5.7.6. Улаштування підвісних стель із протипожежними властивостями.

Дидактичне забезпечення: детальний лист КНАУФ D16.

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

Усі варіанти конструкцій систем F30 dual i F30 dual+Metall передбачають можли-
вість інтеграції вбудованих (рис.1) і надбудованих (рис.2) освітлювальних приладів на 
основі офіційних сертифікатів випробувань.
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Рис.1. Вбудований світильник в елементі:
1 – растровий елемент AMF 30 dual,
2 – подовжній профіль, 3 – вбудований

світильник AMF, 4 – виїмка для світильника,
5 – ширина елемента

Рис.2. Надбудований світильник:
1 – растровий елемент AMF 30 dual+metal, 

2 – траверса, 3 – L-подібний кутик,
4 – надбудований світильник AMF,

5 – ширина елемента

Кріплення світильників здійснюється в попередньо змонтованому на заводі комп-
лекті кріплення (рис.3,4).

Для вбудованих світильників застосовують вогнезахисну обшивку (рис.5).

Рис.3. Кріплення вбу-
дованого світильника 
в попередньо змон-
тованому на заводі 
комплекті кріплення

Рис.4. Кріплення надбу-
дованого світильника в 
попередньо змонтовано-
му на заводі комплекті 

кріплення
Рис.5. Вогнезахисна обшивка
для вбудованих світильників

Вогнезахисні обшивки складаються з каркаса на металевих профілях і обшивки, 
що відповідає матеріалу підвісної стелі. Вбудовані світильники кріпляться безпосеред-
ньо до металевого каркаса.
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Монтаж каркаса
Монтаж здійснюється одночасно з монтажем каркаса для підвісної стелі, яка в 

районі вогнестійкої обшивки має виріз. Навколо отвору по периметру розташовують 
профілі CD 60/27, які з’єднуються однорівневими або дворівневими з’єднувачами з 
каркасом підвісної стелі. Підвішування здійснюється не менше ніж на 4 різьбових 
штангах М6 до однорівневих або дворівневих з’єднувачів.

Обшивка 
При ширині вирізу < 400 мм закріпити обшивку й вбудовані світильники до двох 

скоб із профілів CD 60/27. При ширині вирізу > 400 мм розташувати в подовжньому на-
прямку по одній скобі на відстані 400 мм.

Товщина обшивки відповідає товщині облицювання стелі (наприклад, плити
ГКПВ 25+18 мм або дві плити завтовшки 12,5-18 мм).

Попередньо підготувати вогнезахисну обшивку, вкласти у верхніх кутах між обома 
шарами плит кутовий профіль 50×35×0,7 мм і закріпити плити саморізами на відстані 
170 мм. Вставити вогнезахисну обшивку й закріпити до профілів CD 60/27 по периме-
тру, а також до скоб на відстані 170 мм.

З метою підвищення пожежобезпечності конструкцій з вбудованими освітлюваль-
ними приладами рекомендується застосовувати гофротруби.

Гофротруба із сірого самозатухально-
го ПВХ-пластику призначена для одиноч-
ної прокладки електричних, телефонних, 
комп’ютерних, телевізійних мереж, що працю-
ють при електричній напрузі постійного або 
змінного струму, величиною не більше ніж 
1000 В і виконаних ізольованими проводами, 
шнурами, кабелями негорючими або слабого-
рючими (рис.6).

Труба гофрована гнучка й може згинатися під кутом. Труба має пристосування 
для втягування в неї в процесі виконання електромонтажних робіт проводів і (або) 
кабелів.

Гофротруби мають зовнішній діаметр від 16 мм до 63 мм, а внутрішній – відповід-
но від 10,7 мм до 50,06 мм.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які можуть бути варіанти конструкцій освітлювальних приладів, вмонтованих 

у підвісну стелю?
а) Тільки вбудовані;
б) Тільки надбудовані;
в) Вбудовані й надбудовані.

2. Як здійснюють кріплення світильників?
а) На місці;
б) У попередньо змонтованому на робочому місці комплекті кріплення;
в) У попередньо змонтованому на заводі комплекті кріплення.

3. З яких елементів складається вогнезахисна обшивка?
а) Каркаса на металевих профілях і обшивки з матеріалу стелі;
б) Металевого каркаса й обшивки зі спеціального вогнезахисного матеріалу.

D d

Рис.6. Гофротруба: D – зовнішній діаметр,
d – внутрішній діаметр
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4. Коли монтують каркас вогнезахисної обшивки для вбудованих у стелю світильників?
а) До монтажу каркаса підвісної стелі;
б) Одночасно з монтажем каркаса підвісної стелі;
в) Після монтажу каркаса підвісної стелі.

5. Якою має бути товщина вогнезахисної обшивки?
а) Відповідати товщині облицювання підвісної стелі;
б) Визначатися за розрахунком;
в) До 12,5 мм.

6. Яка максимальна напруга постійного або змінного струму допускається при про-
кладанні електричних мереж у гофротрубі?

а) 127 В;
б) 220 В;
в) 380 В;
г) 1000 В.

7. Який мінімальний зовнішній діаметр гофрованої ПВХ труби?
а) 10 мм;
б) 16 мм;
в) 40 мм;
г) 65 мм.

8. Що полегшує роботу з гофротрубою при виконанні електромонтажних робіт?
а) Наявність протяжки монтажних робіт;
б) Змінюваний діаметр труби;
в) Гнучкість труби.

Самостійна робота
Практичне завдання

Складіть алгоритм монтажу вогнезахисної обшивки для вбудованих світильників 
для підвісних стель. 

Виконайте монтаж надбудованого та вбудованого світильників.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 5 7 8
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ 

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 5.7 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 5.7

Письмове завдання
1. Які функції виконують підвісні стелі складних дизайнерських рішень?
2. Чому використання гіпсокартонних панелей у конструкціях підвісних стель дає мож-

ливість створювати будь-які конфігурації? Відповідь обґрунтуйте.
3. Які архітектурно-конструктивні рішення підвісних стель складних дизайнерських рі-

шень пропонує КНАУФ? Обґрунтуйте раціональність їх використання для конкрет-
них приміщень.

4. Проаналізуйте, що спільного і в чому різниця між технологіями улаштування підві-
сних стель «Дунайська хвиля» та «Летючі вітрила».

5. Чому підвісну стелю у вигляді опуклого вітрила застосовують у випадках цілеспря-
мованого звуковідбивання у великих приміщеннях? Відповідь обґрунтуйте, спираю-
чись на закони фізики.

6. Чому купол з гіпсокартону монтують в основному з елементів заводського виготов-
лення? Відповідь обґрунтуйте.

7. Вам необхідно виконати аркову підвісну стелю r = 2000 мм, B = 4000 мм, h = 1000 мм,
товщина плит КНАУФ – 12,5 мм. Розрахуйте необхідну кількість заводського
СD-профілю, ГКП для обшивки. Накресліть підвісну стелю з такими розмірами
в М 1:50 із зазначенням місць установки несних профілів.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ ДМ 5

Самостійно-проблемне завдання 
Учнівський проект

Заможний замовник запросив вас до співпраці та запропонував вам розглянути 
представлений на рис.1 заміський будинок з гаражем. Він лаконічний за архітектурним 
рішенням і простий – планувальним. На першому поверсі запроектовано простий вес-
тибюль з виходом у вітальню, ванну кімнату й у велику кухню-їдальню. Додатковим 
оздобленням інтер’єру кухні-їдальні служать дерев’яні сходи на другому поверсі. На 
другому поверсі розташовані три спальні з виходом з однієї на лоджію.

Вам необхідно запропонувати комплектні системи КНАУФ із застосуванням ГКП, 
ГВП та плит Аквапанель при влаштуванні різних конструкцій під час спорудження цього 
будинку.

Виконайте цей проект у такій послідовності:
1. Дайте назву рисункам 2-5.
2. Проставте на рис.2-7 усі необхідні відсутні розміри відповідно до вимог

ГОСТ 21.105-79, ГОСТ 21.106-79, ГОСТ 2.307-68.
3. Складіть експлікацію приміщень для заміського будинку.
4. Для кожного приміщення запропонуйте вид комплектної системи КНАУФ з обґрун-

туванням та урахуванням дизайнерських вимог.
5. Зробіть необхідні креслення для влаштування відповідної комплектної системи.
6. Розрахуйте орієнтовну кількість матеріалів. Узгодьте свої пропозиції із замовником.
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Рис.1. Заміський будинок з гаражем

Рис.2 Рис.3

Рис.4 Рис.5
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Рис.6. План 1-го поверху: 1 – кухня-їдальня, 
2 – ванна, 3 – вітальня, 4 – хол, 5 – нежиле 

приміщення, 6 – гараж

Рис.7. План 2-го поверху: 7,9,10 – спальня,
8 – хол, 11 – господарське горище,

12 – балкон

Переходьте до наступного ДМ
Повторіть ДМ й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 1 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

ДМ-6. ВИКОНАННЯ РОБІТ З УЛАШТУВАННЯ
СУЧАСНИХ ФАСАДІВ

Мета: формування навичок виконання роботи з улаштування фасадів будівель з 
використанням сучасних матеріалів та технологій виконання робіт.

ДМ включає такі МО:
  МО 6.1. Матеріали для влаштування фасадів;
  МО 6.2. Технологія монтажу конструкцій фасаду із застосуванням плит 
Аквапанель;

  МО 6.3. Сучасна технологія легкого домобудівництва «Сталдом» з використан-
ням плит Аквапанель.

МО 6.1. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ФАСАДІВ

Мета: засвоєння знань про матеріали, які застосовуються при влаштуванні
сучасних фасадів з використанням технології сухого будівництва.

До складу МО входять такі МЕ:
  номенклатура елементів для влаштування сталевого каркаса;
  матеріали для влаштування зовнішніх стін по сталевому каркасу;
  кріпильні вироби для кріплення плит Аквапанель до сталевого каркаса;
  матеріали для влаштування стін з плит Аквапанель.

ВІДОМІСТЬ
обліку навчальних досягнень учня_________________________

під час вивчення ДМ-6

№ МО № МЕ Назва модульних елементів, вивчення
яких підлягає оцінюванню

Само-
контроль

Контроль
засвоєння

МО 
6.1 МЕ 6.1.2 Номенклатура елементів для влаштування 

сталевого каркаса

МЕ 6.1.3 Матеріали для влаштування зовнішніх 
стін по сталевому каркасу

МЕ 6.1.4 Кріпильні вироби для кріплення плит
Аквапанель до сталевого каркаса

МЕ 6.1.5 Матеріали для влаштування стін
з плит Аквапанель

МЕ 6.1.6 Системно-узагальнюючий
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№ МО № МЕ Назва модульних елементів, вивчення
яких підлягає оцінюванню

Само-
контроль

Контроль
засвоєння

МО 
6.2 МЕ 6.2.2 Технологія монтажу системи

вентильованого фасаду

МЕ 6.2.3 Технологія монтажу системи фасаду з 
безпосередньою обшивкою

МЕ 6.2.4 Зовнішні стелі й звиси даху з обшивкою 
плитами

МЕ 6.2.5 Системно-узагальнюючий
МО 6.3

МЕ 6.3.2
Загальні відомості сучасної 
технології альтернативного легкого 
домобудівництва «Сталдом»

МЕ 6.3.3 Технічне рішення стін системи «Сталдом»
МЕ 6.3.4 Технологія монтажу стін системи «Сталдом»

МЕ 6.3.5 Технологія виконання зовнішньої обшивки 
стін плитами Аквапанель Зовнішня

МЕ 6.3.6
Улаштування гідровітрозахисного і 
теплозвукоізоляційного шару в системі 
«Сталдом»

МЕ 6.3.7 Опорядження зовнішніх поверхонь стін 
системи «Сталдом»

МЕ 6.3.8 Системно-узагальнюючий
РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Переходьте до наступного елементу

Не тільки майстерність: руки й очі… 
Мозок – найважливіший.

І. Гете
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 1 2
Назва: НОМЕНКЛАТУРА ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ СТАЛЕВОГО КАРКАСА

Мета: засвоєння знань про характеристику та призначення сталевих оцинко-
ваних холодногнутих профілів і з’єднувальних елементів для влашту-
вання каркаса.

Пов’язані модульні одиниці:
1. МЕ 2.7.3 Виготовлення металевих виробів і конструкцій;
2. МЕ 2.7.4 Сортамент прокатного металу;
3. МЕ 2.7.5 Елементи металевого каркаса;
4. МЕ 3.6.3 Основні види металевих профілів;

Матеріально-технічне й дидактичне забезпечення: зразки профілів для влашту-
вання сталевого каркаса.

Для влаштування сталевого каркаса з термопрофілів «Сталдом» застосовують 
сталеві оцинковані холодногнуті профілі, виготовлені з оцинкованої сталі першого класу 
цинкового покриття згідно з ГОСТ 14918-80. Номенклатуру виробів подано в таблиці 1.

Таблиця 1
НОМЕНКЛАТУРА СТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ СТАЛЕВОГО КАРКАСА
Назва,

загальний вигляд Марка Товщина 
сталі, мм Довжина, мм Маса

1 п.м., кг Призначення

Профіль
напрямний

100 Т60Р

0,7

500-8000

1,25

Напрямні
профілі
каркаса стін

1,0 1,74
1,2 2,06
1,5 2,53

150 Т60Р

0,7 1,53
1,0 2,14
1,2 2,54
1,5 3,13

200 Т60Р

0,7 1,83
1,0 2,56
1,2 3,03
1,5 3,74

Профіль
стояковий

100 S P

0,7

500-8000

1,25

Стояки
каркаса стін

1,0 1,74
1,2 2,06
1,5 2,53

150 S P

0,7 1,53
1,0 2,14
1,2 2,54
1,5 3,13

200 S P

0,7 1,83
1,0 2,56
1,2 3,03
1,5 3,74
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Назва,
загальний вигляд Марка Товщина 

сталі, мм Довжина, мм Маса
1 п.м., кг Призначення

Профіль напрямний 
з вирізом

100 S P W

0,7

500-8000

1,25

Напрямні профілі
каркаса стін

1,0 1,74
1,2 2,06
1,5 2,53

150 S P W

0,7 1,53
1,0 2,14
1,2 2,54
1,5 3,13

200 S P W

0,7 1,83
1,0 2,56
1,2 3,03
1,5 3,74

Профіль
стояковий

70 S 1,2 500-4000 1,76
Профіль
посилення 
прорізів 

Кутовий елемент
HW 50

1,2 1000-4000

0,75
Профіль для 
стикування листів 
обшивки

HW 150 1,70

Профіль для 
перемичок

HW 200 2,17
HW 250 2,64
HW 300 3,11
HW 350 3,58

Профіль
балковий 100 S

1,2

500-8000

2,06

Профіль для 
перемичок

1,5 2,53

150 S
1,2 2,54
1,5 3,13

200 S
1,2 3,03
1,5 3,58

Профіль для лат

F 25-7 0,7 1000-7000 0,78

Горизонтальні й 
вертикальні лати 
для зовнішньої 
обшивки

Z-профіль

WZ 25 0,7 1000-4000 0,42
Лати для 
зовнішньої
обшивки
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Назва,
загальний вигляд Марка Товщина 

сталі, мм Довжина, мм Маса
1 п.м., кг Призначення

Вентиляційний 
профіль

WLP 50/50/30 0,7 1000-4000 0,72
Лати для 
зовнішньої
обшивки

Пластина В 100

1,5 1000-4000

1,8
Пластина для 
перемичокВ 200 2,36

В 300 3,54

Опорне ребро 
жорсткості WА 100

0,7

95 0,04

Опорний елемент 
для стояківWА 150 145 0,06

WА 200 195 0,09

Кутовий 
з’єднувальний
елемент

LW 50/100

1,2

95 0,09

З’єднувальний 
елемент LW 50/150 145 0,14

LW 50/200 195 0,19

Кутовий стояк

LW 60 0,7 1000-4000 0,82
Опорний
кутик для листів 
обшивки

Опорна пластина

ВР 50 2,5 50 0,05 Опорна
пластина

Кутовий 
з’єднувальний
елемент

LВ60/100

2,5

95 0,23

З’єднувальний 
елементLВ60/150 145 0,34

LВ60/200 195 0,46

Сталева стрічка

RW40/0.7 0,7 25 м 5,50 Зв'язувальна 
стрічка

Складана стрічка із 
сталевого листа RВW 100/0.7

0,7 25 м
13,74

З’єднувальна 
стрічка

RВW 200/0.7 27,48
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які стоякові профілі застосовуються для зміцнення прорізів?
а) 100 SP;
б) 200 SP;
в) 70 SP;
г) 100 Т60Р.

2. Яка максимальна довжина напрямних і стоякових профілів?
а) 500 мм;
б) 1000-3000 мм;
в) 4000-6000 мм;
г) 8000 мм.

3. Яке призначення кутового елемента марки HW 350?
а) Стикування листів обшивки;
б) Зміцнення прорізів;
в) Для перемичок;
г) Для захисту кутів обшивки.

4. Яку масу має 1 п.м. стоякового профілю марки 100 SP з товщиною сталі 1,00 мм?
а) 1,25 кг;
б) 1,74 кг;
в) 2,06 кг;
г) 2,53 кг.

5. Які профілі застосовуються як лати для зовнішньої обшивки?
а) Z-профіль WZ 25;
б) Вентиляційний профіль WLP 50/50/30;
в) Кутовий стояк LW 60;
г) Профіль F 25-7.

6. Чому при влаштуванні сталевого каркаса з термопрофілів «Сталдом»
застосовують сталеві оцинковані профілі?

а) Підвищується корозійна стійкість каркаса;
б) Забезпечується довговічність конструкції;
в) Зменшується вартість конструкції;
г) Підвищуються експлуатаційні якості;
д) Підвищується продуктивність праці при монтажі.

Самостійна робота
Практичне завдання

Розгляньте зразки сталевих елементів для влаштування сталевого каркаса.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 1 3
Назва: МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ СТІН

ПО СТАЛЕВОМУ КАРКАСУ

Мета: засвоєння знань про різновиди матеріалів, що застосовуються при вла-
штуванні зовнішніх стін по сталевому каркасу.

Пов’язані модульні елементи:
1. МО 2.8 Ізоляційні матеріали;
2. МЕ 4.3.4 Клейові суміші для систем зовнішнього утеплення фасаду

«КНАУФ-Тепла стіна».

Дидактичне забезпечення:
Зразки матеріалів для влаштування зовнішніх стін по сталевому каркасу:

  тепло-, звуко-, паро-, гідроізоляційні матеріали;
  ущільнювачі;
  стрічки;
  сітки.

При влаштуванні зовнішніх стін із зовнішньою обшивкою з плит Аквапанель Зо-
внішня застосовуються такі матеріали:

  теплозвукоізоляційні;
  гідровітрозахисні;
  пароізоляційні;
  ущільнювачі, стрічки, сітки.

1. Теплозвукоізоляційні матеріали
Для теплозвукоізоляції зовнішніх каркасно-обшивних стін застосовують негорючі 

(НГ) мінераловатні плити щільністю 30-60 кг/м³. Їх характеристику подано в таблиці 1.

Таблиця 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПЛИТ

Назва характеристики
Значення залежно від марки

«Лайт
Баттс™»

«Флексі
Баттс™»

«Акустик
Баттс™»

Довжина, мм 1000
Ширина, мм 600
Товщина, мм 50-200
Щільність, кг/м³ 37 40 40
Коефіцієнт теплопровідності, λ10, Вт/мК 0,034 0,034 0,0326
Коефіцієнт теплопровідності, λ25, Вт/мК 0,036 0,036 0,0347
Водопоглинання при повному зануренні, %,
за об’ємом 1,5

Паропроникність, μ, мг/м ч Па 0,30 0,35 0,35
Група горючості НГ

2. Гідровітрозахисні й пароізоляційні матеріали
Для захисту теплоізоляційного шару від кліматичних впливів застосовуються гід-

ровітрозахисні матеріали, що мають низьку водо- й повітропроникність, але проникні 
для водяної пари (мембрани). Характеристику гідровітрозахисних матеріалів подано в 
таблиці 2.
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Таблиця 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ГІДРОВІТРОЗАХИСНИХ МАТЕРІАЛІВ

Назва Загальний
вигляд Марка 

То
вщ

ин
а,

 
м

м

М
ас

а,
 г/

м
²

Д
ов

жи
на

, м

Призначення 

Рулонний матеріал
«Тайвек ХаусРеп»

«Тайвек
ХаусРеп»
(1060В)

0,16 60

50 Паропроникний
гідровітрозахисний 
шар для систем з
повітряним зазором100

Рулонний матеріал 
«Аквапанель

Тайвек СтуккоРеп»

«Аквапанель 
Тайвек

СтуккоРеп»
0,18 70 75

Паропроникний
гідровітрозахисний 
шар для систем без 
повітряного зазору

Для склеювання рулонів гідровітрозахисного матеріалу застосовується плівка 
липка двостороння ПЛД на основі поліетилентерефталатної плівки завтовшки 35 мкм 
або інша двостороння самоклейка стрічка на бутилкаучуковій або акриловій основі. 
Товщина плівки 35 мкм. Довжина рулону 50 м.

Для влаштування пароізоляційного шару в зовнішніх каркасних стінах з боку при-
міщення застосовується пароізоляційна плівка, яка розміщується між листами внутріш-
ньої обшивки. Як паробар'єр рекомендується застосовувати рулонний матеріал «Юта-
фол Н Спеціал» завтовшки 0,16 мм або інші матеріали з аналогічними властивостями.

Для проклеювання швів застосовується двостороння самоклейка з’єднувальна 
стрічка «Ютафол СП1» або інші стрічки на бутилкаучуковій або акриловій основі.
3. Ущільнювачі, стрічки, сітки

Для гідроізоляції й ущільнення вузла сполучення нижньої обв’язки каркаса сті-
нової панелі й фундаменту рекомендується застосовувати ущільнювальну прокладку 
з пінополіетилену «Лінотерм-П» завтовшки 4 мм або інші матеріали з аналогічними 
властивостями.

Таблиця 3
ХАРАКТЕРИСТИКА УЩІЛЬНЮВАЛЬНОЇ ПРОКЛАДКИ

Назва
Загальний

вигляд
Марка 

Товщина,
мм

Довжина,
м

Призначення 

Ущільнювальна
прокладка 

«Лінотерм-П»

PR 10/50
10

10,30
Для ущільнення

вузлів сполучення
PR 10/100

PR 4/50
4

PR 4/100

У вузлі сполучення віконного блока з ПВХ, алюмінію, деревини зі стіною для захис-
ту теплоізоляційного шару з пінного утеплювача від кліматичних впливів рекомендуєть-
ся застосовувати гідровітрозахисну стрічку «Абрис С-ЛТдіф» з нащілинником або інші 
матеріали, що мають низьку водо- й повітропроникність, але проникні для водяної пари.

У вузлі сполучення віконного блока з ПВХ, алюмінію, деревини зі стіною для за-
хисту теплоізоляційного шару з пінного утеплювача від впливів зсередини приміщення 
рекомендується застосовувати стрічку «Абрис С-ЛТ дуб» або інші матеріали з аналогіч-
ними властивостями (табл.4).
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Таблиця 4
ХАРАКТЕРИСТИКА ГІДРОВІТРОЗАХИСНИХ СТРІЧОК

Назва Загальний
вигляд Опис і призначення

«Абрис С-
ЛТдіф»

(ТУ 5772-003-
43008408-99)

Дифузійна (паропроникна) стрічка з міцної поліпропіленової тканини 
з двома кріпильними смугами по краях з бутилкаучуку високої клей-
кості; коефіцієнт паропроникності μ=0,2 мг/(м ч Па).
Встановлюють під зливник вікна й по периметру прорізу із зовніш-
ньої сторони; рекомендується захищати від дії ультрафіолетових 
променів.

«Абрис С-
ЛТ дуб»

(ТУ 5772-003-
43008408-99)

Самоклейка ущільнювальна бутилкаучукова пароізоляційна стрічка, 
дубльована нетканим полотном, має самоклейку додаткову смугу 
для кріплення стрічки в схованому місці.
Для паронепроникного ущільнення місць сполучення віконних рам, 
дверних коробок з конструкціями будівлі при будь-яких (сухих і мо-
крих) способах опорядження укосів до заповнення шва теплоізоля-
цією.

Для армування стиків між плитами Аквапанель Зовнішня застосовується скло-
тканинна лугостійка армувальна стрічка. При підготовці поверхні під декоративну штука-
турку або облицювання плитковими матеріалами застосовується стрічка завширшки 100 
мм, при підготовці поверхні під фарбування – стрічка завширшки 300 мм.

Для армування базового штукатурного шару застосовується лугостійка склосітка.
Для армування стиків між гіпсокартонними й гіпсоволокнистими листами рекомен-

дується застосовувати паперову армувальну стрічку.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які матеріали застосовують для теплозвукоізоляції при влаштуванні зовнішніх 

стін по сталевому каркасу?
а) Шлаковата;
б) Мінераловатні плити;
в) Пінополістирол;
г) Пінопласт.

2. Що захищають гідровітрозахисні матеріали?
а) Плити Аквапанель Зовнішня;
б) Теплоізоляційний шар від кліматичних впливів;
в) Будівельного майданчика від вітру та вологи;
г) Внутрішню поверхню приміщення від дії водяної пари.

3. Яким матеріалом склеюють рулони гідровітрозахисного матеріалу?
а) Клей ПВА;
б) Плівка липка двостороння на основі поліетилентерефталатної плівки;
в) Двостороння самоклейка стрічка на бутилкаучуковій або акриловій основі;
г) Гумовий клей марки ГК.

4. Для чого застосовують ущільнювальну прокладку «Лінотерм-П»?
а) Ущільнення вузла сполучення нижньої обв’язки каркаса стінової панелі;
б) Гідроізоляція й ущільнення фундаменту;
в) Ущільнення вертикальних швів між плитами Аквапанель Зовнішня;
г) Гідроізоляція й ущільнення вузла сполучення нижньої обв’язки каркаса 

стінової панелі й фундаменту.
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5. Який матеріал застосовують для армування стиків між плитами
Аквапанель Зовнішня?

а) Паперова армувальна стрічка;
б) Склотканинна лугостійка армувальна стрічка;
в) Лугостійка склосітка;
г) Самоклейка стрічка.

Самостійна робота
Практичне завдання

Вивчіть зразки матеріалів для влаштування зовнішніх стін по сталевому каркасу.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 1 4
Назва: КРІПИЛЬНІ ВИРОБИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ 

ДО СТАЛЕВОГО КАРКАСА

Мета: засвоєння знань про номенклатуру кріпильних виробів для кріплення 
плит Аквапанель до сталевого каркаса, кріплення елементів сталевого 
каркаса до бетонного фундаменту й для скріплення елементів сталевого 
каркаса між собою.

Пов’язані модульні елементи:
МЕ 3.7.3 Різновиди шурупів-саморізів, вибір цвяхів. Техніка кріплення.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки кріпильних виробів.

Для кріплення плит Аквапанель Зовнішня до сталевого каркаса рекомендується 
застосовувати самонарізні гвинти (шурупи) з фрезерною головкою потайної форми, 
хрестоподібним шліцом і гострим або висвердлювальним кінцем, які виготовляються 
зі сталі марок 10, 10 кп, 15, 15 кп, 20 і 20 кп згідно з ГОСТ 10702-78. Номенклатура за-
стосовуваних гвинтів наведена в таблиці 1.

Таблиця 1

НОМЕНКЛАТУРА ГВИНТІВ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ

Тип Загальний 
вигляд 

Розміри гвинтів
Маркування Призначеннядовжина,

мм
діаметр,

мм

Гвинт
самонарізний з 
гострим
кінцем
(тип SN)

25

4,2

SN 4,2×25

Кріплення першого шару
плит до сталевого каркаса 
при товщині сталі профілю
до 0,7 мм

39 SN 4,2×39

Кріплення першого та другого 
шарів плит до сталевого
каркаса при товщині сталі 
профілю до 0,7 мм

Гвинт
самонарізний з 
висвердлюваль-
ним
кінцем
(тип SВ)

25

3,9

SВ 3,9×25

Кріплення першого шару
плит до сталевого каркаса 
при товщині сталі профілю 
0,7 - 2,0 мм

39 SВ 3,9×39

Кріплення першого та другого 
шарів плит до сталевого
каркаса при товщині сталі 
профілю 0,7-2,0 мм

Для кріплення елементів сталевого каркаса до бетонного фундаменту застосо-
вуються сталеві розпірні анкер-болти «Мунго» типу m3 з покриттям «Дакромет». Для 
скріплення елементів сталевого каркаса між собою рекомендовано використовува-
ти оцинковані самонарізні гвинти (шурупи) з вуглецевої сталі виробництва компанії 
«СФСінтек». Номенклатуру гвинтів і дюбелів наведено в таблиці 2.
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Таблиця 2

НОМЕНКЛАТУРА ГВИНТІВ І ДЮБЕЛІВ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ПРОФІЛІВ КАРКАСА
ДО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТУ Й ДЛЯ СКРІПЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

СТАЛЕВОГО КАРКАСА МІЖ СОБОЮ

Тип Загальний 
вигляд 

Розміри 
гвинтів 

Маркування Призначення

до
вж

ин
а,

мм

ді
ам

ет
р,

мм
Анкер-болт ста-
левий розпірний 80 8,0 «Мунго»

m3

Кріплення профілів каркаса до
фундаменту (посилення вириву
з бетону класу В 20-25 – 5 кН)

Гвинт самона-
різний само-
свердлувальний 
(тип SL)

15 4,2 SL3-F

Скріплення елементів каркса в місцях, 
де буде кріпитися внутрішня або 
зовнішня обшивка при товщині
сталевих елементів 1,4-3,0 мм

16 4,8 SL4-F

Скріплення елементів каркаса
в місцях, де буде кріпитися внутрішня 
або зовнішня обшивка при товщині 
сталевих елементів 2,7-4,0 мм

Гвинт самона-
різний само-
свердлувальний 
(тип SТ)

16 4,2 SТ

Скріплення двох елементів латів один 
з одним або з каркасом при товщині 
сталевих елементів 0,63-1,0 ммГвинт самона-

різний само-
свердлувальний 
(тип SD)

20 4,8 SL2

Гвинт самона-
різний само-
свердлувальний 
(тип SD)

19
4,8 SD3

Кріплення елементів каркаса до
несної підконструкції каркаса
завтовшки 1,5-3,0 мм38

32
5,5 SD5

Кріплення елементів каркаса до
несної підконструкції каркаса
завтовшки 2,0-5,0 мм

38

Гвинт самона-
різний само-
свердлувальний 
(тип SD)

22 5,5

Для кріплення гіпсокартонних і гіпсоволокнистих листів при виконанні внутріш-
ньої обшивки до сталевого каркаса рекомендовано застосовувати самонарізні гвинти 
(шурупи) з головкою потайної форми, хрестоподібним шліцом і гострим або висверд-
лювальним кінцем, які виготовляються зі сталі марок 10, 10 кп, 15, 15 кп, 20 і 20 кп за 
ГОСТ 10702-78 типу TN, TB, MN, MB. Самонарізні гвинти для гіпсоволокнистих листів 
мають фрезерну головку.
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Таблиця 3

НОМЕНКЛАТУРА ВИРОБІВ І МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОНТАЖУ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ
Назва,

загальний вигляд
Опис і сфера
застосування

Витрата
й упаковка

Гвинти «Аквапанель 
Максі» / Гвинти
«Аквапанель Максі» 
з буровим вістрям

Гвинти «Аквапанель Максі» розроблені спеціально 
для кріплення плит Аквапанель Зовнішня на метале-
вих і дерев’яних кріпильних конструкціях. Ефективна 
довжина гвинтів 39 мм (L=40 мм) – достатня для об-
шивки на металевій конструкції. Гвинти мають анти-
корозійне покриття «Клімат-X», що забезпечує 1500 
годин захисту від корозії при проведенні тесту в каме-
рі з сольовим туманом.
Гвинти «Аквапанель Максі» з вістрям-свердлом
можуть використовуватися для металевих профілів 
завтовшки до 2,0 мм.

15 штук/м²,
відстань між стояками 
600/625 мм;
«Аквапанель Максі»: 
500 штук/упаковка.
«Аквапанель Максі» з 
вістрям-буром:
250 штук/упаковка

Фасадні саморізи 
«Аквапанель»

Саморізи «Аквапанель» розроблені спеціально для 
кріплення плит Аквапанель Зовнішня на дерев’яних 
кріпильних конструкціях. Довжина гвинтів становить 
L=39 мм. 
Гвинти виготовлені з нержавіючої сталі й розроблені 
спеціально для відповідності національним нормам у 
Німеччині, Швейцарії й Австрії.

15 штук/м²,
відстань між стояками 
600/625 мм.
Фасадні саморізи
«Аквапанель»:
250 штук/упаковка

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що позначає маркування SN 4,2×25?
а) Гвинт самонарізний з гострим кінцем діаметром 4,2 мм, завдовжки 25 мм;
б) Гвинт самонарізний з висвердлювальним кінцем;
в) Гвинт самонарізний самосвердлувальний;
г) Анкер-болт сталевий розпірний.

2. Які кріпильні матеріали застосовують для кріплення першого шару плит Аквапа-
нель Зовнішня до сталевого каркаса при товщині сталі профілю 0,7-2,0 мм?

а) SN 4,2×25;
б) SN 4,2×39;
в) SВ 3,9×25;
г) SВ 3,9×39.

3. Для яких монтажних робіт застосовують сталеві розпірні анкер-болти «Мунго»
типу m3?

а) Скріплення елементів каркаса;
б) Кріплення елементів сталевого каркаса до бетонного фундаменту;
в) Кріплення елементів каркаса до несної підконструкції каркаса;
г) Скріплення елементів лат один з одним.

4. За допомогою яких кріпильних матеріалів кріплять гіпсокартонні й гіпсоволокнисті 
листи до сталевого каркаса?

а) Самонарізні гвинти з головкою потайної форми типу TN, TB;
б) Анкер-болти;
в) Самонарізні гвинти типу SB, SN.
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5. Які кріпильні вироби застосовують для кріплення плит Аквапанель Зовнішня на 
дерев’яних кріпильних конструкціях?

а) Фасадні саморізи «Аквапанель»;
б) Гвинти «Аквапанель Максі»;
в) Гвинти «Аквапанель Максі» з буровим вістрям;
г) Цвяхи будівельні.

6. Якою буде витрата гвинтів «Аквапанель Максі» для кріплення 1 м² панелей,
якщо відстань між стояками 600 мм?

а) 6 шт.;
б) 10 шт.;
в) 15 шт.;
д) 25 шт.

Самостійна робота
Письмове завдання

1. Розгляньте зразки кріпильних виробів і визначте їх призначення.
2. З’ясуйте в будівельних супермаркетах вашого регіону наявність у продажу 

кріпильних виробів для кріплення плит Аквапанель до сталевого каркаса та їх 
вартість.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 1 5
Назва: МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ СТІН З ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ

Мета: засвоєння знань про номенклатуру виробів і матеріалів, що застосову-
ються в технологіях сухого будівництва з плитами Аквапанель, 
формування навичок застосовувати їх за призначенням.

Пов’язані модульні елементи:
1. МО 2.9. Ґрунтувальні та шпаклювальні суміші;
2. МЕ 2.5.8. Плити Аквапанель з осердям на основі портландцементу.

Матеріально-технічне забезпечення: зразки матеріалів і виробів, поданих у табл.1.

Таблиця 1
НОМЕНКЛАТУРА ВИРОБІВ І МАТЕРІАЛІВ 

ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ СТІН З ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ

Назва Загальний
вигляд Опис і сфера застосування Витрата й

упаковка
1 2 3 4

Шпаклівка для 
швів (сіра)

Шпаклівка на цементній основі для 
укладання зовнішньої стрічки для 
швів.

0,7 кг/м²;
мішок 10 кг

Клейкий та 
армувальний 
розчин

Армувальний розчин на основі 
цементу з додаванням синтетичних 
матеріалів. Клейкий і армувальний 
розчин «Аквапанель» служить 
для шпаклювання поверхні з плит 
Аквапанель Зовнішня.

7,8 кг/м² при товщині
шару 5 мм;
мішок 25 кг

Акриловий
розчин

Акриловий розчин «Аквапанель» 
становить собою акрилово-полімерну 
суміш, яка після змішування з 
портландцементом використовується 
як армувальний розчин.

Як армувальний 
розчин при змішуванні 
з портландцементом в 
об’ємному співвідношенні 
1:1, приблизно 13-17 м²
на 15 кг; відро 15 кг

Ґрунтовка
зовнішня

Ґрунтовка зовнішня «Аквапанель» –
це готова до використання 
синтетична дисперсія з високою 
стійкістю до лугів для використання 
на нижньому шарі штукатурки, 
на який слід нанести зовнішню 
штукатурку «Аквапанель». Вона 
регулює вбирну здатність основи.

Близько
100-150 г/м²;
відро 15 л
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1 2 3 4
Штукатурка 
на основі 
силіконової 
смоли 
«Аквапанель» 
(біла)
Дисперсійна 
штукатурка 
«Аквапанель» 
(біла)

Зовнішні штукатурки «Аквапанель» є 
погодостійкими. Обидва продукти є 
гнучкими в застосуванні й сприймають
усі зміни довжини.

3,1 кг/м²;
відро 25 кг

Стрічка для 
швів зовнішня 
«Аквапанель»

Стрічка для швів зовнішня «Аквапанель» 
(завширшки 10 см) – це лугостійка 
сітчаста склотканина для зміцнення 
швів при зовнішньому використанні. 
Вона укладається в шпаклівку для швів 
«Аквапанель» – сіру.

Близько 2,1 м/м²;
коробка – 12 рулонів
(рулон:
завширшки 10 см, 
завдовжки  50 м)

Армувальна 
стрічка
«Аквапанель»

Армувальна стрічка «Аквапанель» (33 см) –
це великопористе скловолокно. 
Армувальна стрічка «Аквапанель» 
застосовується при зовнішніх роботах 
для зміцнення швів, якщо на клейкий і 
армувальний розчин «Аквапанель» слід 
накласти шар фарби. Вона укладається в 
шпаклівку для швів «Аквапанель» – сіру.

Близько 2,1 м/м²;
коробка – 12 рулонів 
(рулон:
завширшки –33 см, 
завдовжки  50 м)

«Аквапанель 
Тайвек Стукко 
Реп» (для 
систем з 
безпосереднім 
облицюванням)

«Аквапанель Тайвек Стукко Реп» – це 
водонепроникний поліетиленовий 
нетканий матеріал, що пропускає водяну 
пару, з дуже тонкими волокнами й грубою 
гофрованою структурою.
Розроблений для використання як
гідробар’єр у системах з безпосереднім 
облицюванням. Установлюється за шаром 
плит Аквапанель.

1,1 м/м²;
коробка – 16 рулонів 
(рулон:
завширшки 150 см, 
завдовжки  75 м)

Склосітка
зовнішня 
«Аквапанель»

Склосітка зовнішня «Аквапанель» – це 
блакитна великопориста склотканина для 
армування по всій поверхні клейкого й 
армувального розчину «Аквапанель».

1,1 м/м²;
коробка – 25 рулонів 
(рулон:
завширшки 100 см, 
завдовжки 50 м)

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Для чого призначений акриловий розчин «Аквапанель»?
а) Вирівнювання поверхонь;
б) Закладання швів;
в) Укладання зовнішньої стрічки;
г) Закріплення склосітки;
д) Армування.

2. Який колір має штукатурка «Аквапанель» на основі силіконової смоли?
а) Сірий;
б) Білий;
в) Рожевий;
г) Бежевий.
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3. Що становить собою готовий до використання акриловий розчин «Аквапанель»?
а) Суміш акрилової смоли і портландцементу (1:1);
б) Акрило-полімерна суміш;
в) Акрило-полімерна суміш і портландцемент (1:2);
г) Акрило-полімерна суміш і портландцемент (1:1).

4. Який матеріал застосовують для армування по всій поверхні клейкого й
армувального розчину «Аквапанель»?

а) Армувальна стрічка;
б) Склосітка зовнішня «Аквапанель»;
в) «Аквапанель Тайвек Стукко Реп»;
г) Склотканину.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Розгляньте зразки матеріалів для монтажу аквапанелей.
2. Розрахуйте витрату матеріалів на влаштування покриття поверхні аквапанелями 

(обсяг – за вказівкою інструктора). Дані занесіть у таблицю 2.
Таблиця 2

№ Назва матеріалів Обсяг робіт Витрата матеріалів
1. на 1 м² на весь обсяг
2.
…
…

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 1 6
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ 

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 6.1 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 6.1

Письмове завдання
1. Намалюйте в розрізі:
а) конструкцію суцільної зовнішньої каркасно-обшивної стіни по сталевому каркасу;
б) конструкцію зовнішньої каркасно-обшивної стіни по сталевому каркасу з віконним 

блоком із застосуванням тепло-, звуко-, гідро-, вітро-, пароізоляції.
2. Зробіть порівняльний аналіз матеріалів, що застосовуються при виконанні робіт з 

монтажу гіпсокартонних конструкцій та при влаштуванні фасадів з використанням 
плит Аквапанель. Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1

Назва матеріалу
Характеристики Додатковий

асортиментОднакові вимоги Різниця

1. Елементи для влаштування
сталевого каркаса

Назви профілів ... Марка ... Профіль для ….

2. …

3. З’ясуйте в супермаркетах вашого регіону наявність і вартість матеріалів для вла-
штування фасадів, купівельний попит на них.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 2 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 6.2. ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ КОНСТРУКЦІЙ ФАСАДУ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ

Мета: формування навичок влаштування фасадів та їх елементів різних конструк-
цій із застосуванням плит Аквапанель.

До складу МО входять такі МЕ:
  технологія монтажу системи вентильованого фасаду;
  технологія монтажу системи фасаду з безпосередньою обшивкою;
  зовнішні стелі та звиси даху з обшивкою плитами.

Переходьте до наступного елементу

Шлях до розвитку і, врешті-решт, до щастя 
людини пролягає через її працю.

Д. І. Менделєєв
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 2 2
Назва: ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЬОВАНОГО ФАСАДУ

Мета: засвоєння знань про алгоритм монтажу системи вентильованого фасаду, 
формування навичок монтажу такого фасаду.

Пов’язані модульні елементи:
1. МО 6.1. Матеріали для влаштування фасадів;
2. МЕ 2.5.3 Гіпсокартонні плити (ГКП);
3. МЕ 2.5.8 Плити Аквапанель з осердям на основі портландцементу.

Матеріально-технічне й дидактичне забезпечення: визначте самостійно після 
вивчення МЕ.

Система вентильованого фасаду може мати дерев’яну рамну конструкцію, обши-
ту зовні плитами Аквапанель, а всередині – легкими деревноволокнистими, гіпсокар-
тонними або іншими плитами (рис.1).

Технологія монтажу системи вентильованого фасаду подана в таблиці 1.
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Рис.1 Конструкція системи вентильованого фасаду: 1 – плита Аквапанель Зовнішня;
2 – клейкий і армувальний розчин «Аквапанель»; 3 – армувальна сітка зовнішня «Аквапанель»;

4 – силіконово-синтетична смоляна штукатурка біла або дисперсійна штукатурка «Аквапанель»;
5 – шпаклівка для швів «Аквапанель» – сіра, стрічка для швів – зовнішня; 6 – несні лати;

7 – базові лати; 8 – дерев’яний несний каркас; 9 – ізоляційний матеріал;
10 – гіпсокартонна плита КНАУФ; 11 – паробар´єр
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Таблиця 1
ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЬОВАНОГО ФАСАДУ

Технологічна
операція

Ескіз виконання
технологічної операції Технологія виконання операції

1 2 3
1. Монтаж
горизонтальних 
дерев’яних лат

Планки горизонтальних базових лат закріплюються 
на несному каркасі. Планки повинні мати
мінімальний поперечний переріз 24×60 мм.
Щоб збільшити теплоізоляцію, простір між планками 
можна заповнити водостійким ізоляційним
матеріалом.

У кутах планки накладаються одна на одну й
прикручуються гвинтами.

Базовий каркас проходить над і під будівельними 
прорізами – уздовж; для кріплення цементних
плит планки закріплюються навколо всього
прорізу (наприклад вікна).

2. Монтаж
несних планок 
(вертикальних 
лат)

Планки монтуються на відстані 60 см (62,5 см). 
Щоб забезпечити надійне кріплення гвинтів, слід 
використовувати дерев’яний брусок з поперечним 
перерізом 24×80 мм.

Навколо прорізів монтують додаткові планки
як доповнення до несних лат.

Зверху та знизу на несних латах монтується
вентиляційний профіль, щоб запобігти
проникненню шкідників.
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3. Монтаж
плит Аквапанель
Зовнішня

Плита Аквапанель Зовнішня кріпиться до каркаса 
гвинтами «Аквапанель Максі». Гвинти закручуються 
спочатку всередині цементної плити, потім робота 
проводиться до кінців і кромок. При монтажі 
цементну плиту слід притиснути до кріпильної 
конструкції. Відстань між гвинтами ≤250 мм. 
Відстань від кромок ≥15 мм.

Не допускається
перекручування гвинтів!

Плити Аквапанель Зовнішня встановлюються 
горизонтально на несний каркас. Між плитами 
слід залишати відстань 3-5 мм. Для цього 
використовується відповідна розпірка.

При монтажі наступних рядів плит слід стежити за 
тим, щоб вертикальні шви розташовувались із
зсувом не менше ніж на одну відстань між стояками.

У плитах вирізуються віконні перемички й 
підвіконня. Не допускається утворення суцільних 
швів. Такі шви можуть призвести до нещільності та 
виникнення тріщин.
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4. Шпаклювання 
швів плит і голо-
вок гвинтів

Каркас облицювання необхідно захистити від 
кліматичних впливів. З цією метою здійснюється 
закриття всіх швів після монтажу плит шпаклівкою 
для швів «Аквапанель» – сірою.

Стрічку для швів зовнішню «Аквапанель» 
(завширшки 10 см) слід зразу ж установити на всіх 
швах.

 

Якщо зверху клейкого й армувального
розчину «Аквапанель» передбачено тільки шар 
фарбування, використовується армувальна стрічка 
«Аквапанель» (завширшки 33 см).

Головки гвинтів зашпакльовують шпаклівкою для 
швів «Аквапанель» – сірою.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. У якому напрямку розташовують планки базових лат системи вентильованого 

фасаду?
а) Тільки вертикальний;
б) Тільки горизонтальний;
в) Вертикальний й горизонтальний;
г) Немає значення.

2. Як з’єднуються планки лат у кутах?
а) На косий «вус»;
б) Накладаються одна на одну і прикручуються гвинтами;
в) На клей;
г) Відкритим шипом «ластівчин хвіст».

3. На якій відстані рекомендується монтувати дерев’яні планки вертикальних лат?
а) 40 см;
б) 60 см;
в) 80 см;
г) 100 см.

4. Яким має бути переріз дерев’яного бруска для лат, щоб забезпечити
скріплення гвинтами?

а) 20×40 мм;
б) 24×80 мм;
в) 40×80 мм;
г) 50×70 мм.
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5. Для чого вгорі та знизу на несних латах монтують вентиляційний профіль?
а) Для доступу повітря;
б) Щоб запобігти проникненню шкідників;
в) Для покращання повітрообміну;
г) Для підвищеної теплоізоляції.

6. Якою має бути відстань між гвинтами при монтажі цементної плити
«Аквапанель Зовнішня»?

а) 50-75 мм;
б) 100 мм;
в) 200-250 мм;
г) 300 мм.

7. Яку відстань між плитами слід залишати при монтажі зовнішнього облицювання?
а) 1 мм;
б) 2-3 мм;
в) 3-5 мм;
г) 10 мм.

8. Яким має бути мінімальний розмір зсуву вертикальних швів при монтажі
рядів плит Аквапанель?

а) 20 см;
б) 40 см;
в) 60 см;
г) 80 см.

9. При якому виді подальшого зовнішнього облицювання використовують
армувальну стрічку для швів «Аквапанель» завширшки 33 см?

а) Фарбування в один шар;
б) Облицювання;
в) Оштукатурювання.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте монтаж системи вентильованого фасаду (обсяг робіт – за вказівкою ін-
структора).

2. Виконайте розрахунок витрати матеріалів для влаштування стін для виконаного об-
сягу робіт. Дані занесіть у таблицю 2.

Таблиця 2
ВИТРАТА МАТЕРІАЛІВ

№ Назва матеріалів
Одиниці

вимірювання
Витрата матеріалів

на 1 м² стіни на виконаний обсяг (…м²)
1.
2.
3.
…

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 2 3
Назва: ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ СИСТЕМИ ФАСАДУ

З БЕЗПОСЕРЕДНЬОЮ ОБШИВКОЮ

Мета: засвоєння знань про технологію монтажу системи фасаду з безпосеред-
ньою обшивкою по металевих та дерев’яних каркасах, формування нави-
чок монтажу системи.

Пов’язані модульні одиниці та елементи:
1. МО 6.1. Матеріали для влаштування фасадів;
2. МЕ 2.5.3. Гіпсокартонні плити (ГКП);
3. МЕ 2.5.8. Плити Аквапанель з осердям на основі портландцементу;
4. МЕ 6.2.2. Технологія монтажу системи вентильованого фасаду.

Матеріально-технічне й дидактичне забезпечення: визначте самостійно після 
вивчення МЕ.

Система з безпосередньою обшивкою може бути виконана у двох варіантах крі-
пильної конструкції: з металевих стояків (рис.1) та дерев’яних стояків (рис.2).
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Рис.1. Конструкція системи з безпосередньою 
обшивкою по металевому каркасу: 1 – плита 
Аквапанель Зовнішня; 2 – «Аквапанель Тайвек 
Стукко Реп»; 3 – система штукатурки «Ак-
вапанель»; 4 – клейкий і армувальний розчин 
«Аквапанель»; 5 – шпаклівка для швів «Аква-
панель» – сіра й стрічка для швів – зовнішня; 
6 – конструкція з металевих стояків; 7 – ізо-
ляційний матеріал; 8 – внутрішня обшивка, 

гіпсокартонні плити КНАУФ; 9 – загородження 
для пари / вітронепроникний шар

Рис.2. Конструкція системи з безпосередньою об-
шивкою по дерев’яному каркасу: 1 – плита Аква-
панель Зовнішня; 2 – «Аквапанель Тайвек Стукко 
Реп»; 3 – клейкий та армувальний розчин «Аква-
панель» ; 4 – армувальна сітка «Аквапанель»; 5 – 
декоративна штукатурка; 6 – шпаклівка для швів 
«Аквапанель» – сіра, стрічка для швів - зовнішня; 7 
– конструкція з дерев’яних стояків; 8 – ізоляційний 
матеріал; 9 – внутрішня обшивка, гіпсокартонні 
плити КНАУФ; 10 – загородження для пари / вітро-

непроникний шар

При спорудженні кріпильної конструкції відстань між стояками конструкції не по-
винна перевищувати 600/625 мм.

Технологія монтажу системи з безпосередньою обшивкою подана в таблиці 1.
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Таблиця 1
ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ СИСТЕМИ З БЕЗПОСЕРЕДНЬОЮ ОБШИВКОЮ

Технологічні
операції

Ескіз виконання
технологічної операції

Технологія
виконання операції

1. Встановлення 
мембрани
«Аквапанель
Тайвек Стукко 
Реп»

У цьому типі конструкції потрібен гідробар´єр, 
для чого використовується мембрана 
«Аквапанель Тайвек Стукко Реп». Монтаж 
починається внизу стіни й потім мембрана 
встановлюється внапуск (як при укладанні 
покрівлі).

Мембрана кріпиться за допомогою клейкої
стрічки або клею до стояків конструкції.

2. Кріплення
плити Аквапанель
Зовнішня до
металевої
або дерев’яної 
стоякової
конструкції,
розташування 
плит на
конструкції

Плити Аквапанель Зовнішня закріплюються на 
металевій або дерев’яній стояковій конструкції 
за допомогою гвинтів «Аквапанель Максі». 
Якщо необхідно, можна використовувати 
для кріплення плит на дерев’яній конструкції 
фасадні гвинти «Аквапанель».
Гвинти закручуються спочатку всередині 
цементної плити, потім робота проводиться 
до кінців та кромок. При монтажі цементна 
плита має прилягати до стоякової конструкції. 
Відстань між гвинтами ≤ 250 мм. Відстань від 
кромок ≥15 мм.

Не допускається
перекручування гвинтів!

Плити Аквапанель Зовнішня встановлюються 
горизонтально на несному каркасі. Між плитами 
слід залишати відстань 3-5 мм. Для цього 
використовується відповідна розпірка. При 
монтажі подальших рядів плит слід стежити за 
тим, щоб вертикальні шви розташовувалися 
із зсувом не менше ніж на одну відстань між 
стояками.

Шпаклювання швів плит й головок гвинтів виконується за технологією, представ-
леною в МЕ 6.2.2.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які існують варіанти кріпильної конструкції для системи з безпосередньою

обшивкою?
а) Тільки несний металевий каркас;
б) Дерев’яні лати;
в) Два варіанти: металеві стояки, дерев’яні стояки.

2. Якою має бути мінімальна відстань між стояками кріпильної конструкції?
а) 500 мм;
б) 600-625 мм;
в) до 700 мм;
г) до 1000 мм.

3. Що становить собою «Аквапанель Тайвек Стукко Реп»?
а) Облицювальна плита;
б) Мембрана для гідробар’єра;
в) Плита для внутрішньої обшивки;
д) Ізоляційний матеріал.

4. Який матеріал застосовують для кріплення мембрани?
а) Самонарізні гвинти;
б) Клейка стрічка;
в) Клей;
г) Фасадні гвинти.

5. Якою має бути мінімальна відстань від кромок при кріпленні гвинтами
плит Аквапанель зовнішня до стоякових конструкцій?

а) 10 мм;
б) ≥ 15 мм;
в) 20 мм;
д) 35-40 мм.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Розробіть інструктивно-технологічну карту (табл.2) для монтажу системи з безпо-
середньою обшивкою (варіант конструкції каркаса – за вказівкою інструктора).

Таблиця 2
ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА З МОНТАЖУ СИСТЕМИ 

З БЕЗПОСЕРЕДНЬОЮ ОБШИВКОЮ ПО _______________ КАРКАСУ

Назва
технологічної 

операції

Матеріали Одиниці вимірювання Технологія
виконання 
операційНазва

Кількість на
1 м² обшивки

Робочий
Контрольно-

вимірювальний
1.
2.
…

2. Виконайте монтаж системи з безпосередньою обшивкою (обсяг робіт – за вказівкою 
інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 2 4
Назва: ЗОВНІШНІ СТЕЛІ Й ЗВИСИ ДАХУ З ОБШИВКОЮ ПЛИТАМИ 

Мета:  засвоєння знань про технологію влаштування зовнішніх стель і звисів 
даху з обшивкою плитами, 
формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 4.6.2 Загальні відомості про підвісні стелі середньої складності.
2. МЕ 4.6.6 Монтаж стелі із закритим однорівневим металевим каркасом D113.
Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно після вивчення МЕ.

Зовнішні стелі з обшивкою плитами можна виконувати на основі різних кріпильних 
конструкцій (рис.1-рис.3).

Рис.1. Конструкція зовнішньої стелі з дерев’яною кріпильною конструкцією
на ноніус-підвісах: а – відстань між підвісами; b – відстані між несними планками 40×60; 

с – відстані між базовими планками 40×60; 1 – плити Аквапанель Зовнішня; 2 – ноніус-підвіс із запо-
біжними скобами (або прямий підвіс); 3 – несні й базові лати 40×60 мм

40 x 60

Рис.2. Вузол підвішування
на прямому підвісі дерев'яного каркаса

Рис.3. Вузол підвішування на прямому 
підвісі металевого каркаса
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Рис.4. Конструкція зовнішньої стелі з металевою кріпильною конструкцією на ноніус-підвісах
а – відстань між ноніус-підвісами або прямими підвісами; b – відстань між базовими профілями 

СD 60×27×0,6; с – відстань між основними профілями СD 60×27×0,6;
1 – плити Аквапанель Зовнішня; 2 – ноніус-підвіс із запобіжними скобами (або прямий підвіс);

3 – профіль СD; 4 – хрестовий з’єднувач

Відстані між базовими й несними латами й точками підвісу для різних кріпильних 
конструкцій зовнішніх стель подано в таблиці 1.

Таблиця 1
ВІДСТАНІ МІЖ ЕЛЕМЕНТАМИ КРІПИЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Вид кріпильної 
конструкції Варіант підвішування Обшивка Вага стелі

кг/м²
Підвіс
(kN)

Рекомендовані
відстані (мм)

Дерев’яна

на ноніус-підвісі із запобіжними 
скобами (рис.1)

Плита 
Аквапанель 
Зовнішня
(12,5 мм)

20 0,4

а: 600;
b: 312,5 (300);
с: 600

на прямому підвісі (рис.2) b: 312,5 (300);
с: 600

Металева
на ноніус-підвісі із запобіжними 

скобами (рис.4) або на
прямому підвісі (рис.3)

а: 750;
b: 312,5 (300);
с: 1000

Деталь звису даху з обшивкою з плит Аквапанель Зовнішня подано на рис.5.

Рис.5. Звис даху: 1 – плита Аквапанель Зовнішня; 2 – «Аквапанель Тайвек Стукко Реп»;
3 – система штукатурки «Аквапанель»;  4 – покривні смужки; 5 – ізоляційний матеріал;

6 – внутрішня обшивка – гіпсокартонні плити КНАУФ; 7 – загородження для пари / вітронепроник-
ний шар; 8 – ущільнювач швів із тривалою еластичністю

2
3

4
5
6
78

1
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які кріпильні конструкції зовнішньої стелі застосовують при обшиванні 

плитами Аквапанель?
а) Тільки дерев’яні;
б) Тільки металеві;
в) Дерев’яні й металеві на ноніус-підвісі;
г) Дерев’яні й металеві на ноніус- або прямому підвісі.

2. Яка відстань однакова для різних варіантів кріпильної конструкції стелі?
а) Прямих підвісів;
б) Несних планок;
в) Базових профілів;
г) Базових планок;
д) Основних профілів?

3. Чому дорівнює вага (кг) 1 м² стелі з обшивкою плитами Аквапанель?
а) До 10;
б) 20;
в) 35-40;
д) 50.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте обшивку зовнішньої стелі плитами Аквапанель по конструкції підвісної 
стелі (обсяг робіт – за вказівкою інструктора).

2. Складіть таблицю матеріально-технічного забезпечення процесу монтажу. Дані за-
несіть у таблицю 2.

Таблиця 2
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБШИВКИ ЗОВНІШНЬОЇ СТЕЛІ

Інструменти, пристосування Кількість №
Матеріали

Назва Кількість
на 1 м² стелі

1. 1
2. 2.
3.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 2 6
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ 

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 6.2 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 6.2

Письмове завдання
1. Розкрийте сутність технологій монтажу систем вентильованого фасаду.
2. Проаналізуйте, що спільного і в чому різниця між технологіями монтажу систем вен-

тильованого фасаду та фасаду з безпосередньою обшивкою.
3. Порівняйте технології улаштування підвісних стель із застосуванням ГКП та плит 

Аквапанель. Зробіть висновки.
4. Зробіть рисунок деталі звису даху з обшивкою плитами Аквапанель Зовнішня».
5. Користуючись додатковою літературою, визначте вимоги правил безпечного вико-

нання робіт при монтажі фасадів із застосуванням технології сухого будівництва, 
враховуючи, що роботи проводяться на висоті з використанням ручного електрич-
ного інструменту.

Переходьте до наступної одиниці
Повторіть одиницю й перевірте себе

Праця породжує мудрість і чистоту; лінь 
породжує невігластво і чутливість.

Г. Торо
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 3 1
Назва: НАСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИЙ

МО 6.3. СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ЛЕГКОГО ДОМОБУДУВАННЯ
«СТАЛДОМ» З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ

Мета: засвоєння знань про новітню технологію легкого домобудування, її мож-
ливості та переваги порівняно з традиційними домобудівельними техно-
логіями.

До складу МО входять такі МЕ:
  загальні відомості про сучасну технологію альтернативного легкого домобуду-
вання «Сталдом»;

  технічне рішення стін системи «Сталдом»;
  технологія монтажу стін системи «Сталдом»;
  технологія виконання зовнішньої обшивки стін плитами Аквапанель Зовнішня;
  улаштування гідровітрозахисного й теплозвукоізоляційного шару в системі 
«Сталдом»;

  опорядження зовнішніх поверхонь стін системи «Сталдом».

Переходьте до наступного елементу
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 3 2
Назва: ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ СУЧАСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АЛЬТЕРНАТИВНОГО

ЛЕГКОГО ДОМОБУДУВАННЯ «СТАЛДОМ»

Мета: засвоєння знань про сферу застосування, характеристики, переваги сис-
теми «Сталдом».

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 1.10.2. Будівельні креслення;
2. МЕ 1.10.7. Креслення розрізів будівлі;
3. МЕ 1.10.8. Креслення фасадів будівлі;
4. МЕ 2.5.8. Плити Аквапанель з осердям на основі портландцементу;
5. МЕ 6.1.2. Номенклатура елементів для влаштування сталевого каркаса;
6. МЕ 6.1.4. Кріпильні вироби для кріплення плит Аквапанель до сталевого каркаса.

«Сталдом» – принципово нова в Україні система будівництва. Основою цієї тех-
нології є легкі сталеві тонкостінні конструкції (ЛСТК) – сталеві оцинковані профілі різної 
конфігурації, що з’єднуються між собою за допомогою самосвердлувальних гвинтів.

Зовнішня обшивка із плит є основою для систем з тонким зовнішнім штукатурним 
шаром. Внутрішня обшивка може виконуватися з гіпсокартонних, гіпсоволокнистих 
листів або із плит Аквапанель Внутрішня. На рис.1 наведено схематичне зображення 
типової будівлі на сталевому каркасі.
Сфера застосування системи
«Сталдом»:

  малоповерхові (до 3-х поверхів), швидко-
споруджувані малобюджетні будівлі, ко-
теджі;

  міні-магазини та підприємства торгів-
лі для малого бізнесу;

  невеликі промислові цехи;
  громадські будівлі.

Основні характеристики системи
«Сталдом»:

  довговічність і міцність;
  високі теплотехнічні показники;
  екологічна чистота;
  простота, точність і швидкість скла-
дання;

  економічність;
  багатоваріантність використання 
конструкцій.

Переваги використання нової техноло-
гії будівництва:
1. Немає необхідності влаштовувати фун-

даменти глибиною 1,5-2,0 м. Для системи 
«Сталдом» цілком достатньо фундамен-
ту дрібного закладення (монолітна плита) 
або фундаменту на буронабивних палях. 
Для такої будівельної системи доречне 
використання системи «тепла підлога» 
як системи обігрівання приміщень через
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Рис.1.Схематичне зображення типової будівлі 
на сталевому каркасі: 1 – ребро жорсткості 
стінки балки, 2 – стельова балка, 3 – елемент 
гребеня даху, 4 – каркас даху, 5 – покриття 

(суцільна обшивка), 6 – кроквяна ферма,
7 – облицювання, 8 – з’єднання опорного стоя-
ка, 9 – зовнішній  опорний стояк, 10 –зовнішня 
обшивка стіни, 11 – проміжний опорний сто-
як і головний опорний стояк, 12 – перемичка, 
13 –з’єднання з фундаментом, 14 – розпірка 
зв'язуюча,15 – улаштування рам в одній пло-
щині, 16 – розпір, 17 – зовнішня несна стіна, 

18 – каркас перекриття, 19 – внутрішня несна 
стіна, 20 – балка перекриття, 21 – напрямний 

профіль, 22 – внутрішня ненесна стіна,
23 – настил підлоги, 24 – елемент рами кута
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малу витрату енергії для підтримання заданої температури завдяки чудовим тепло-
фізичним параметрам стін і стелі. 

2. Завдяки легкості кожного елемента, точному розміру, маркуванню та продуманим 
кресленням складання каркаса на будівельному майданчику нагадує складання ди-
тячого конструктора, але з «недитячими» розмірами й навантаженнями. Бригада з 
3-4-х осіб може повністю скласти каркас будинку площею 150-200 м² за 2-3 тижні. 
Для складання всіх елементів будівлі необхідно мати тільки електродриль (шурупо-
верт). Усі елементи з’єднуються за допомогою самосвердлувальних шурупів. 

3. Економія на етапі монтажу будівлі – повна відсутність кранів або будь-яких вантажо-
підйомних механізмів на всьому етапі встановлення каркасів стін, покрівлі, перегоро-
док. 

4. Можливість застосування легких ефективних стін із системою «вентильованого за-
зору» – це не примха, а вимога часу. Після того як вимоги СНиП з теплотехніки стали 
більш суворими, застосування технології «Сталдом» дає змогу заощадити на вар-
тості будівельних матеріалів для огороджувальних конструкцій. Так, наприклад, сті-
нова панель завтовшки 150 мм може замінити цегляну стіну завтовшки 1000 мм. 

5. Конструкція стін системи «Сталдом» дає змогу влаштувати з огороджувальних кон-
струкцій «термос», який у закритому стані може зберігати тепло до 2-3 діб, не потре-
буючи додаткового опалення. 

6. Багатоваріантність опорядження фасадів (або систем зовнішнього опорядження 
стін будівлі). Усі фасадні рішення в технології «Сталдом» базуються на принципі 
«вентильованого фасаду» – між «сендвічем» зовнішньої стіни й зовнішнім «екра-
ном» існує повітряний зазор, який дає змогу провітрювати утеплювач, санує повітря 
всередині приміщення. Конструктивні особливості термопрофілів дають змогу запо-
бігти виникненню «містків холоду» (рис.2).

7. Абсолютна точність внутрішніх стін, перегородок і стель. Використання технології 
«Сталдом» не потребує затрат часу й матеріалів на додаткові опоряджувальні 
роботи.

8. Вільне планування внутрішнього простору будинку. Конструкції в технології «Стал-
дом» дають змогу влаштовувати горищне перекриття легкими фермами (балками) 
прогоном до 9-12 м. Крім того, завдяки вільному плануванню внутрішнього простору 
приміщення можна розташувати так, щоб зменшити тепловитрати та скоротити за-
трати на енергоносії. 

9. Економія часу на кожному етапі будівництва.

t -
30

°C

t +
20

°C

Рис.2. Схема «містка холоду»
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що є основою технології «Сталдом»?
а) Застосування нових матеріалів;
б) Легкі сталеві тонкостінні конструкції;
в) Зовнішня обшивка плитами Аквапанель Зовнішня;
г) З’єднання конструкції самосвердлувальними гвинтами.

2. Які основні характеристики системи «Сталдом» привабливі для малого бізнесу:
а) Екологічна чистота;
б) Швидкість складання;
в) Економічність;
г) Багатоваріантність використання конструкцій;
д) Мала витрата енергії для підтримування заданої температури.

3. Які фундаменти краще використовувати для системи «Сталдом»?
а) Стрічковий глибиною 1,5-2,0 м;
б) Монолітна плита;
в) Пальовий (буронабивний);
г) Бутовий.

4. Який принцип покладено в основу фасадних рішень в технології «Сталдом»?
а) Багатоваріантність опорядження;
б) «Вентильований фасад»;
в) Економічність на етапі опорядження;
г) Екологічність.

5. Який спосіб з’єднання елементів каркаса застосовується в системі «Сталдом»?
а) Зварювання;
б) Болтами;
в) Самосвердлувальними шурупами;
г) Заклепками.

6. Які фактори забезпечують економічність системи «Сталдом» при будівництві?
а) Застосування фундаменту дрібного закладання;
б) Висока продуктивність праці бригади будівельників;
в) Відсутність будь-яких вантажопідйомних механізмів;
г) Абсолютна точність внутрішніх стін, перегородок і стель не потребує

додаткових опоряджувальних робіт;
д) Усі вищевказані.

7. Що забезпечує екологічну чистоту при застосуванні системи «Сталдом»?
а) Відсутність «мокрих» процесів під час будівництва; 
б) Застосування екологічно чистих матеріалів та конструкцій;
в) Багатоваріантність використання конструкцій;
г) Відсутність необхідності заглиблювати на 1,5-2 м в землю фундаменти.

Самостійна робота
Проблемне завдання

Дослідіть конструктивні схеми будівель і споруд у вашому регіоні. Чи зустрічають-
ся серед них системи «Сталдом»?

Які будівлі та споруди збудовано із застосуванням цієї системи? Якщо таких не-
має, то які будівлі, на ваш погляд, слід було б будувати за системою «Сталдом»?

Складіть письмовий звіт.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 3 3
Назва: ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ СТІН СИСТЕМИ «СТАЛДОМ» 

Мета: засвоєння знань про типи конструкцій стін системи «Сталдом», конструк-
тивні вимоги до стін цієї системи.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 6.1.3. Матеріали для влаштування зовнішніх стін по сталевому каркасу;
2. МЕ 6.1.4. Кріпильні вироби для кріплення плит Аквапанель до сталевого каркаса.

Дидактичне забезпечення: альбоми КС 10.03/2008-ПЗ, КС 10.03/2008-1,
КС 10.03/2008-2; конструкції стін системи «Сталдом».

Залежно від способу кріплення зовнішньої обшивки розрізняють два типи кон-
струкції стін (таблиця 1).

Таблиця 1
КОНСТРУКЦІЯ СТІН СИСТЕМИ «СТАЛДОМ»

Тип Ескіз Опис конструкції

Тип 1

Каркасно-обшивна стіна з 
повітряним зазором із кріпленням 
плит зовнішньої обшивки до 
додаткових лат, установлених
на несному каркасі

Тип 2

Каркасно-обшивна зовнішня стіна 
без повітряного зазору з кріплен-
ням плит зовнішньої обшивки без-
посередньо до елементів несного 
каркаса

Конструктивні вимоги до стін системи «Сталдом»
1. Для забезпечення несної здатності стін вибирають перерізи сталевих профілів,

які залежать від висоти поверху, снігового, вітрового навантаження району
(за СНиП 2.01.07-85), навантаження на перекриття.

Мінімальна ширина каркаса стіни визначається з розрахунку мінімальної тов-
щини теплозвукоізоляційного матеріалу, що забезпечує необхідний згідно з нормами 
проектування термічний опір і звукоізоляцію стіни. Розрахунок каркаса проводиться 
з огляду на те, що зсередини каркас обшитий гіпсокартонними (гіпсоволокнистими) 
листами або плитами Аквапанель Внутрішня, а зовні – плитами Аквапанель Зовнішня, 
прикріпленими до додаткових лат (тип 1) або безпосередньо до стояків каркаса (тип 2) 
з кроком кріплення шурупів 200 мм.

У таблиці 2 подано можливі товщини зовнішніх стін для різних конструктивних 
схем.
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Таблиця 2
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНІХ НЕСНИХ СТІН СИСТЕМИ «СТАЛДОМ»

Конструктивна 
схема

Загальна 
товщина 
стіни, мм

Розміри елементів стіни, мм Характеристики 
мінераловатних плит

Товщина (матеріал) обшивки, мм Ширина
каркаса, мм

Щільність,
кг/м³

Товщина,
ммзовнішньої внутрішньої

Тип 1

≥195
≥245
≥295

12,5 (плити 
«Аквапанель 
Зовнішня»)

+ 5-7 мм
базовий шар
+ фінішний

Близько 20 мм

12,5x2 
(гіпсокартонні

плити)

100+50
150+50
200+50

≥37

100
150
200

≥195
≥245
≥295

12,5x2
(гіпсоволокнисті

листи)

100+50
150+50
200+50

100
150
200

≥195
≥245
≥295

12,5x2 (плити
«Аквапанель
Внутрішня»)

100+50
150+50
200+50

100
150
200

Тип 2

≥145
≥195
≥225

12,5x2
(гіпсокартонні

плити)

100
150
200

100
150
200

≥145
≥195
≥225

12,5x2 
(гіпсоволокнисті

листи)

100
150
200

100
150
200

≥145
≥195
≥225

12,5x2 (плити
Аквапанель
Внутрішня)

100
150
200

100
150
200

2. Вертикальні стояки каркаса стін встановлюють на опорі в нижньому ригелі й закри-
вають згори верхнім ригелем. Несні елементи перемичок встановлюють між вер-
тикальними стояками. У легких сталевих тонкостінних конструкціях (ЛСТК) несна 
конструкція складається з двовимірних будівельних елементів, які водночас вико-
нують несну й огороджувальну функції.

Торці стояків зміцнюються елементами жорсткості, що утворюють прокладку між 
торцем стояка й горизонтальною обв’язкою панелі.

Кріплення нижньої напрямної до фундаменту здійснюється через ущільнювальну 
стрічку з пінополіетилену «Лінотерм-П» завтовшки 10 мм сталевими розпірними анкер-
болтами, через шайбу з оцинкованої пластини ВР50 з розмірами 50x50x2,5 мм. Анкери 
встановлюються біля кутів та біля стояків каркаса з кроком 600 мм на відстані 50 мм 
від найближчого стояка.

З’єднання сталевих елементів каркаса здійснюється самонарізними самосверд-
лувальними гвинтами. Можливе застосування інших самонарізних гвинтів з аналогіч-
ними характеристиками.

Стояки каркаса розташовують із кроком 600 мм. Торцеві стояки стін розташову-
ються із кроком 596 мм або 598 мм для створення ущільнювального шва завширшки 
4 мм між суміжними стояками сусідніх стін. Ущільнювання здійснюється за допомогою 
стрічки з пінополіетилену «Лінотерм-П»завтовшки 4 мм, яка наклеюється на профілі.

Горизонтальні й вертикальні лати для стін типу 1 виконують із профілів Р 25-7 з 
кроком 600 мм. Горизонтальні лати кріплять до стояків каркаса, фіксуючи гідровітроза-
хисний матеріал. Вертикальні лати кріплять до горизонтальних із кроком 600 мм.

На рис.1 показано вузол з’єднання стіни з підлогою (1-й поверх).
Віконні та дверні прорізи рекомендовано брати завширшки до 1,2 м, бо в такому разі 

не потрібне додаткове посилення конструкції перемички, виконаної з профілю А.Т60Р. 
На рис. 2,3 показано вузли влаштування віконного блоку в стінах системи «Сталдом».

Для забезпечення стійкості елементів кожної панелі на зовнішній площині карка-
са в його глухих ділянках (завширшки 1,8 м) встановлюють пов’язі зі сталевих оцинко-
ваних смуг розміром 0,7×40 мм, які закріплюють до всіх стояків сполучуваної ділянки 
панелі самосвердлувальними гвинтами SТ.
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Примітка: декоративне опорядження умовно не показано

Рис.2. Встановлення верхньої частини вікон-
ного блока: 1 – віконний блок, 

2 – плита Аквапанель Зовнішня, 3 – внутрішня 
обшивка, 4 – профіль стояковий, 5 – профіль 
напрямний, 6 – теплоізоляційний матеріал, 

7 – гідровітрозахисний матеріал, 8 – пароізо-
ляційний матеріал, 9 – стрічка самоклейка за-
хисна,  10 – гвинт самонарізний типу SN (SB),
11 – гвинт самонарізний типу ST, 12 – стрічка 
дифузійна з нащільнником, 13 – профіль опо-

рний, 14 – навісний профіль-крапельник

Рис.1. Улаштування зовнішньої стіни (тип ІІ) на І 
поверсі: 1 – цементна плита Аквапанель Зовніш-
ня, 2 – внутрішня обшивка, 3 – профіль стояко-
вий, 4 – теплоізоляційний матеріал, 5 – гідро-

вітрозахисний матеріал, 6 – гвинт самонарізний 
типу SN (SB), 7 – профіль опорний, 8 – навісний 
профіль-крапельник, 9 – добірний елемент (злив), 
оцинкована сталь 0,7 мм, 10 – позначка цоколя, 11 
– позначка чистої підлоги, 12 – рівень планування 

площадки

Рис.3. Встановлення нижньої частини віконного блока: 1 – плита Аквапанель Зовнішня; 2 – внутрішня 
обшивка, 3 – профіль напрямний, 4 – профіль стояковий 70 S, 5 – теплоізоляційний матеріал, 6 – гідро-
вітрозахисний матеріал, 6* – дод. гідровітрозахисний матеріал, 7 – віконний блок, 8 – підвіконна дошка, 
9 – пароізоляційний матеріал, 10 – стрічка дифузійна з нащілинником, 11 – стрічка самоклейка ущільню-

вальна, 12 – базовий штукатурний шар + фінішний декоративно-опоряджувальний шар
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Чим відрізняються конструкції стін системи «Сталдом»?
а) Способом кріплення зовнішньої обшивки;
б) Шириною каркаса;
в) Наявністю повітряного зазору;
г) Теплозвукоізоляційним матеріалом;
д) Всім вищезазначеним.

2. Що визначає ширину каркаса стіни системи «Сталдом»?
а) Переріз сталевих профілів;
б) Товщина теплозвукоізоляційного матеріалу;
в) Величина повітряного зазору;
г) Товщина плит обшивки.

3. Яка мінімальна загальна товщина стіни системи «Сталдом» для конструктивної 
схеми типу 2?

а) 145 мм; в) 245 мм;
б) 195 мм; г) 300 мм.

4. Що становить собою несна конструкція ЛСТК (легка сталева тонкостінна
конструкція)?

а) Двовимірні будівельні елементи, що виконують водночас несну й
огороджувальну функції;

б) Вертикальні стояки каркаса на опорі;
в) Вертикальні стояки каркаса на опорі, закриті зверху верхнім ригелем;
г) Стояки каркаса на опорі в нижньому ригелі й закриті зверху верхнім ригелем.

5. Як здійснюється кріплення нижньої напрямної до фундаменту?
а) Анкер-болтами через шайбу з оцинкованої пластини;
б) Через ущільнювальну стрічку з пінополіетилену сталевими розпірними 

анкер-болтами, через шайбу з оцинкованої пластини;
в) Самонарізними самосвердлувальними гвинтами;
г) Анкер-болтами з кроком 600 мм.

6. З яким кроком розташовують стояки каркаса?
а) 596 мм; в) 650 мм;
б) 600 мм; г) Визначають розрахунком.

7. Чому віконні та дверні прорізи рекомендовано брати завширшки до 1,2 м?
а) Так забезпечується стійкість елементів каркаса;
б) Не потрібне додаткове посилення конструкції перемички;
в) Не потрібна установка перемички над прорізами.

8. Де встановлюють пов’язі для забезпечення стійкості елементів панелі в її площині?
а) На внутрішній площині каркаса на ділянках із прорізами;
б) На зовнішній площині каркаса в його глухих ділянках (завширшки 1,8 м);
в) На зовнішній і внутрішній площинах глухих ділянок.

Самостійна робота
Практичне завдання

Виконайте креслення стін системи «Сталдом» або окремих вузлів у М 1:10 (тех-
нічна характеристика стін, види вузлів – за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 3 4
Назва: ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ СТІН СИСТЕМИ «СТАЛДОМ» 

Мета: засвоєння знань про особливості монтажу зовнішніх стін з каркасом із 
термопрофілів «Сталдом» із зовнішньою обшивкою плитами Аквапанель 
Зовнішня; формування навичок виконання відповідних робіт.

Пов’язані модульні елементи:
1. МЕ 2.5.8 Плити Аквапанель з осердям на основі портландцементу;
2. МЕ 2.7.5 Елементи металевого каркаса;
3. МЕ 6.3.2 Загальні відомості сучасної технології альтернативного легкого

домобудівництва «Сталдом»;
4. МЕ 6.3.3 Технологія монтажу стін системи «Сталдом».

Матеріально-технічне забезпечення: визначте самостійно.

І. Умови монтажу каркаса
1. Перед монтажем необхідно перевірити:

  наявність необхідного для монтажу матеріалу на будівельному майданчику й за-
безпечити безперебійність його надходження при проведенні робіт;

  стан профілів, які мають бути прямими, без згинів, вибоїн та інших дефектів;
  точність розмірів, прямолінійність, рівність поверхні фундаменту, до якого будуть 
кріпитися профілі.

2. Монтаж металевих конструкцій слід проводити спеціалізованою монтажною орга-
нізацією, що має ліцензію на виконання даного виду робіт, згідно із кресленнями 
проекту і проектом виконання робіт (ПВР). Роботи слід виконувати за розробленою 
технологією складання і з дотриманням заходів з безпеки праці згідно з вимогами 
СНиП 12-03-2001 і СНиП 12-04-2002.

3. Перед початком складання рекомендовано підготувати монтажний стіл за розміром 
найбільшої панелі. Складання панелі необхідно проводити на рівній горизонтальній 
поверхні.

4. До моменту прикладення снігового навантаження (або дії будь-яких інших випадко-
вих навантажень) каркас із зовнішньої сторони має бути обшитий плитою Аквапа-
нель Зовнішня.

ІІ. Монтаж каркаса зовнішніх стін системи «Сталдом»
Зовнішні стіни можна складати поелементно безпосередньо на відповідно вико-

наному фундаменті або попередньо виготовляти у вигляді панелей певної готовності 
(наприклад, на будмайданчику на ділянці попереднього складання), а потім монтува-
ти з подальшим доробленням. Технологія «Сталдом» передбачає саме такий варіант, 
коли стіни монтують із панелей, що включають сталевий каркас. Із зовнішньої сторо-
ни на каркасі кріпляться полотна гідровітрозахисного матеріалу, після чого усередині 
встановлюється теплоізоляційний матеріал і необхідні додаткові елементи, наприклад, 
для з’єднання панелей з балками горищного перекриття. У конструкціях стін типу 1 з 
повітряним зазором із зовнішньої сторони по шару гідровітрозахисного матеріалу вста-
новлюються додаткові лати. Після цього виконують зовнішню та внутрішню обшивку 
каркаса.

Складання панелей каркаса слід виконувати в такій послідовності:
  на стоякові профілі A.SP встановлюють торцеві елементи WA відповідного розміру;
  на монтажному столі розкладають елементи панелі (профілю) відповідно до креслен-
ня внутрішньою стороною панелі вгору;
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  елементи каркаса скріплюють відповідними са-
монарізними самосвердлувальними гвинтами. 
Після повороту панелі на 180° елементи каркаса 
скріплюються зі зворотної сторони самонарізни-
ми гвинтами;

  виконується перевірка точності геометричних роз-
мірів панелі на діагоналі (рис.1.);

  здійснюється кріплення пов’язі Пв1 (RW 40/0.7) 
за допомогою відповідних гвинтів до кожного сто-
яка каркаса. Кінці, пов’язі Пв1, розташовані на ку-
тах панелі, з’єднуються двома гвинтами;

  закріплюються зовнішні горизонтальні й верти-
кальні лати для стін типу 1;

  якщо панель має віконні або дверні прорізи, то пов’язі Пв1 (RW 40/0.7) встановлю-
ються в простінках;

  для зміцнення віконних або дверних прорізів (за необхіднос-
ті установки ґрат, жалюзі або металевих дверей) усередину 
зовнішнього стояка (A.SP) встановлюється посилювальний 
профіль (70S) і прикріплюється до основного стояка само-
нарізними самосвердлувальними гвинтами SL3-F (SFS) з 
кроком 300 мм;

  у разі, якщо стінова панель важча за 100 кг, вона виготовля-
ється складеною, з розривом за напрямними. Після встанов-
лення панелей у проектне положення напрямні з’єднуються 
за допомогою «вставок» з елементів A.SP (рис.2), що прикріплюються до напрямних, 
які стикуються, самонарізними самосвердлувальними гвинтами SL3-F (SFS);

  коробчасті елементи каркаса слід заповнювати теплоізоляційним матеріалом у про-
цесі складання каркаса панелі стіни (рис.3);

  при навішуванні на стіни обладнання масою до 150 кг/м встановлюються закладні 
вироби, траверси й рами, які закріплюються до стояків каркаса на гвинтах;

  монтаж зовнішніх лат для стін типу 1 проводиться разом із встановленням поло-
тен гідровітрозахисного матеріалу. Крок лат визначається відповідно до геометрії 
каркаса панелі (рис.4), але не більше ніж 600 мм. Горизонтальні лати кріпляться 
до кожного стояка двома самонарізними самосвердлувальними гвинтами на вузол. 
Стикування елементів лат виконують на стояку з напуском 100 мм;

Рис.1. Каркас панелі стіни.
Перевірка точності геометричних 

розмірів по діагоналі

Рис.2. З’єднання
елементів за допомогою 

«вставок»

1
Рис.3. Утеплення коробчастих елементів у
процесі складання каркаса панелі стіни: 

1 – коробчасті елементи каркаса

Рис.4. Монтажна схема
горизонтальних лат

для стін типу 1
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  кріплення вертикальних лат до горизонтальних проводиться за допомогою двох са-
монарізних гвинтів на вузол. Крок лат має становити до 600 мм. Стикування еле-
ментів лат виконують на горизонтальних латах з напуском 100 мм;

  згори і знизу каркаса панелі й над прорізами встановлюються вентиляційні профілі 
марки WLP 50/50/30, які запобігають прониканню шкідників;

  перед монтажем каркаса стін на напрямні профілі, що примикають до фундамен-
ту, до нижньої площини приклеюється ущільнювальна стрічка з пінополіетилену 
«Лінотерм-П» завтовшки 10 мм. Крім того, ущільнювальна стрічка з пінополіетиле-
ну «Лінотерм-П» завтовшки 4 мм приклеюється до поверхні одного з крайніх стояків 
каркаса;

  монтаж стінового каркаса з попередньо складених стінових панелей починається з 
кутових панелей. Панелі встановлюються вертикально й фіксуються тимчасовими 
розкосами;

  напрямні профілі кріплять до фундаменту анкер-болтами із кроком 600 мм;
  при криволінійному обрисі стін перед встановленням напрямних профілів ножицями 
по металу виконують паралельні розрізи однієї полиці та стінки профілю;

  крайні стояки суміжних панелей скріплюються 
між собою через прокладку з пінополіетилену 
«Лінотерм-П» завтовшки 4 мм самонарізними са-
мосвердлувальними гвинтами із кроком 200 мм;

  стикування стінових панелей під довільним кутом 
виконується з використанням складаної стрічки 
RBW зі сталевого листа завширшки 100 і 200 мм. 
Прикріплення сталевого листа виконується само-
нарізними самосвердлувальними гвинтами, уста-
новленими із кроком 300 мм. Кутова зона заповню-
ється утеплювачем (рис.5).

ІІ. А. Особливості скріплення елементів каркаса:
  відстань між центрами гвинтів у будь-якому напрямку має становити не менше ніж 
два діаметри прес-шайби гвинтів, а відстань від центра гвинта до краю елемента – 
не менше ніж 1,5 діаметра прес-шайби гвинта;

  у разі відмови при кріпленні гвинта його можна замінити на самосвердлувальний 
самонарізний гвинт великого діаметра з прес-шайбою;

  зазор між поверхнею приєднуваного елемента й прес-шайбою самонарізного гвин-
та після його встановлення не допускається;

  скріплення гвинтами проводиться тільки після обтиснення з’єднуваних граней про-
філів за допомогою спеціальних струбцин;

  мінімальний крутний момент установлюється на шуруповерті залежно від діаметра 
гвинта й береться від 4,5 до 14 Нм для гвинтів діаметром від 4,2 до 5,5 мм;

  гвинт слід встановлювати строго перпендикулярно з’єднуваним граням, він має ви-
ходити із пакета, що скріплюється, не менше ніж на два кроки гвинтової різьби;

  при з’єднанні елементів зі сталі різної товщини за допомогою самосвердлувальних 
гвинтів рекомендується встановлювати гвинт з боку більш тонкого елемента.

Рис.5. З´єднання стінових
панелей під довільним кутом:

1 – теплоізоляційний матеріал,
2 – складана стрічка RBW

1

20,
70 b

RBW
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Що необхідно перевірити перед монтажем стін системи «Сталдом»?
а) Наявність необхідного для монтажу матеріалу;
б) Стан фундаменту (рівність, прямолінійність);
в) Наявність ліцензії на виконання робіт;
г) Стан профілів каркаса;
д) Усе вищезазначене.

2. Який розмір повинен мати монтажний стіл?
а) Більший від розміру найбільшої панелі, що монтується;
б) Дорівнювати розміру найбільшої панелі, що монтується;
в) 1000×2000 мм.

3. Який варіант виготовлення каркаса зовнішніх стін передбачає технологія «Сталдом»?
а) Поелементне складання на відповідному фундаменті;
б) Виготовлення панелей певної готовності в умовах будмайданчика з

подальшим монтажем на фундаменті;
в) Виготовлення панелей у промислових умовах, доставка їх на об’єкт і монтаж 

на фундаменті.
4. Який порядок складання панелей каркаса?
а) На стоякові профілі встановлюють торцеві елементи, розкладають на мон-

тажному столі елементи панелі відповідно до креслення внутрішньою сто-
роною вгору і скріплюють елементи каркаса самонарізними гвинтами, по-
вертають на 180° і також скріплюють гвинтами елементи каркаса;

б) Відповідно до складального креслення монтують каркас на монтажному 
столі поелементно;

в) З’єднують стоякові й торцеві елементи спочатку зовнішньої сторони панелі, 
потім повертають і з’єднують ці ж елементи з внутрішньої сторони.

5. У яких випадках стінова панель виконується складеною, з розривом по напрямних?
а) Якщо її вага перевищує 50 кг;
б) Якщо її вага перевищує 100 кг;
в) Якщо висота панелі перевищує 3 м;
г) Якщо на стіну навішується обладнання.

6. Який порядок монтажу стінового каркаса з попередньо складених стінових панелей?
а) Починають монтаж з кутових панелей, потім по периметру;
б) Спочатку складають торцеві стіни;
в) З будь-якої встановленої й зафіксованої панелі.

7. Якою має бути відстань між центрами гвинтів у будь-якому напрямку при
скріпленні елементів каркаса?

а) Більше ніж 4 діаметри прес-шайби гвинтів;
б) Не менше ніж 2 діаметри прес-шайби гвинтів;
в) Визначається розрахунком;
г) 600 мм.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте монтаж каркаса стінової панелі на монтажному столі згідно з порядком 
монтажу (розмір стінової панелі – за вказівкою інструктора).

2. Перевірте точність геометричних розмірів панелі по діагоналі.
3. Складіть таблицю витрати матеріалів на одну стінову панель вказаного розміру. 

Дані занесіть у таблицю 1.
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Таблиця 1
ВИТРАТА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ КАРКАСА СТІНОВОЇ ПАНЕЛІ

Назва матеріалу Одиниця вимірювання Витрата на 1 панель
Елементи несного сталевого каркаса

4. Виконайте монтаж стінового каркаса (обсяг – за вказівкою інструктора).

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 3 5
Назва: ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ОБШИВКИ СТІН

ПЛИТАМИ АКВАПАНЕЛЬ ЗОВНІШНЯ 

Мета: засвоєння знань про особливості виконання зовнішньої обшивки стін пли-
тами Аквапанель Зовнішня; формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні одиниці:
МО 6.3. Сучасна технологія легкого домобудування «Сталдом» з використанням плит 

Аквапанель.

Матеріально-технічне забезпечення: 
  плити Аквапанель Зовнішня;
  самонарізні гвинти;
  армувальна стрічка для швів;
  елементи каркаса;
  шпаклівка;
  шуруповерт – 1 шт.

Зовнішня обшивка виконується із плит
Аквапанель Зовнішня, які кріпляться горизон-
тально поперек стояків каркаса. Вертикальні 
(торцеві) стики мають бути зміщені по горизонта-
лі на крок стояків (рис.1).
 Перед монтажем зовнішньої обшивки 

плити мають акліматизуватися до умов 
навколишнього середовища. Температу-
ра матеріалу й навколишнього середо-
вища при виконанні зовнішньої обшивки 
має становити від +5°С.

Особливості монтажу плит обшивки
Монтаж плит слід проводити в напрямку 

від стінки профілю, щоб при кріпленні наступної 
плити гвинт не відгинав усередину полицю про-
філю.

Плити кріпляться до несного каркаса або додаткових лат самонарізними гвинта-
ми із кроком до 200 мм. Попереднє свердлення плит не потрібне. Віддалення від краю 
плити має становити не менше 15 мм. Гвинти не повинні провертатися. Рекомендова-
но спочатку закріпити шуруп по центру плити, після цього по кутах і вздовж кромок. При 
монтажі плита має щільно прилягати до каркаса. При монтажі плит можливе зменшен-
ня відступу місця кріплення шурупа від кромки плит до 12 мм. При цьому біля кромки 
плит недопустимі великі розриви сітки.

Між плитами слід залишати зазор 3-5 мм. Для цього застосовують монтажні роз-
пірки.

У місці віконного або дверного прорізів за можливості слід виключити наскрізні го-
ризонтальні шви. Вертикальні стики розташовують над прорізом на проміжному стояку.

Вертикальні деформаційні шви в зовнішній обшивці, що компенсують темпера-
турні деформації конструкції, влаштовуються через кожних 15 м стіни.

При обшиванні виникає потреба в добірних елементах із плит. Грубе різання здій-
снюється за допомогою ножа. Для цього по розмітці роблять надріз із одного боку та-
ким чином, щоб була прорізана сітка. Після цього плита надломлюється й робиться 

За
потребою
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Рис.1. Кріплення зовнішньої обшивки
до каркаса: 1 – напрямний профіль;

2 – стояковий профіль;
3 – теплоізоляційний матеріал;
4 – плити зовнішньої обшивки
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надріз з іншого боку. Більш гладкий і рівний зріз роблять за допомогою циркулярної 
пилки з твердим алмазним диском. 

Отвори, наприклад, для кабелю або труб, випилюють фрезою. Діаметр отвору 
має бути на 10 мм більшим за діаметр труби. Зазор, що залишився, закладається за 
допомогою манжети, герметика або шпаклівки.

Стики між плитами закладають за допомогою шпаклівки й армувальної стрічки. 
Армувальна стрічка вдавлюється в попередньо нанесену шпаклювальну суміш. Після 
цього наноситься накривний шар. Місця кріплення гвинтів також шпаклюються (рис.2). 
Щоб забезпечити захист внутрішніх елементів стіни від кліматичних впливів, закладан-
ня стиків рекомендується виконувати відразу ж після монтажу плит.

Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Як слід кріпити зовнішню обшивку з плит Аквапанель Зовнішня?
а) Горизонтально поперек стояків каркаса;
б) Вертикально вздовж стояків каркаса;
в) Горизонтально поперек стояків каркаса зі зміщенням вертикальних стиків

по горизонталі на крок стояків.
2. Якою має бути мінімальна температура матеріалу й навколишнього

середовища при виконанні зовнішньої обшивки?
а) 0°С;
б) +5°С;
в) +10°С;
г) +15°С.

3. Яким має бути крок самонарізних гвинтів при кріпленні плит «Аквапанель
Зовнішня» до несного каркаса?

а) Не більше ніж 100 мм;
б) Не більше ніж 200 мм;
в) До 300 мм;
г) 600 мм.

4. Який порядок кріплення плити?
а) Спочатку по кутах, потім уздовж кромок і по центру;
б) По центру плити, після цього по кутах і вздовж кромок;
в) По центру, після цього вздовж кромок;
г) По кутах і по центру.

5. Який інструмент застосовують при кріпленні плит?
а) Ніж;
б) Циркулярну пилку;
в) Ручну пилку;
г) Болгарку;
д) Шуруповерт.

Рис.2. Шпаклювання стиків і місць встановлення шурупів
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6. Як слід монтувати плити?
а) Щільно;
б) З зазором 3-5 мм;
в) З зазором 10-15 мм.

7. На якій відстані улаштовують вертикальні деформаційні шви?
а) Через 0,6 м;
б) Через 15 м;
в) Через 5 м.

8. Коли слід виконувати закладання стиків плит?
а) Відразу після монтажу плит;
б) Через 48 годин після монтажу;
в) По закінченні монтажу будівлі.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте зовнішню обшивку стін каркаса плитами Аквапанель Зовнішня (обсяг 
робіт – за вказівкою інструктора).

2. Складіть алгоритм виконання практичного завдання.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 3 6
Назва: УЛАШТУВАННЯ ГІДРОВІТРОЗАХИСНОГО І ТЕПЛОЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНОГО

ШАРУ В СИСТЕМІ «СТАЛДОМ» 

Мета: засвоєння знань про технологію влаштування гідровітрозахисного й те-
плозвукоізоляційного шару, формування навичок виконання монтажу цих 
шарів у системі «Сталдом».

Пов’язані модульні одиниці та елементи:
1. МО 2.8 Ізоляційні матеріали;
2. МЕ 6.1.3 Матеріали для влаштування зовнішніх стін по сталевому каркасу;
3. МЕ 6.3.3 Технічне рішення стін системи «Сталдом»;
4. МЕ 6.3.4 Технологія монтажу стін системи «Сталдом».

Матеріально-технічне забезпечення: 
  теплоізоляційний матеріал або теплоізоляційні плити;
  гідровітрозахисний матеріал;
  стрічка для кріплення гідровітрозахисного матеріалу до каркаса.

Технологія влаштування гідровітрозахисного й теплозвукоізоляційного шару в 
системі «Сталдом» подана в таблиці 1.

Таблиця 1
ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ ГІДРОВІТРОЗАХИСНОГО Й 

ТЕПЛОЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНОГО ШАРУ В СИСТЕМІ «СТАЛДОМ»

Назва операції Ескіз Технологія виконання

1 2 3
I. УЛАШТУВАННЯ ГІДРОВІТРОЗАХИСНОГО ШАРУ

1. Кріплення
полотен
гідровітрозахис-
ного матеріалу 
до каркаса

1

2

1 – двостороння 
самоклейка стріч-
ка кріпиться на 
профіль,
2 – гідровітроза-
хисний матеріал

Полотна гідровітрозахисного ма-
теріалу кріпляться горизонтально 
(поперек стояків каркаса) за до-
помогою самоклейкої стрічки. 
Кріплення починається з нижньої 
частини каркаса стіни й здійсню-
ється з напуском сусідніх полотен 
не менше ніж 100 мм. Мінімальний 
напуск, як правило, позначають на
рулонах спеціальним маркуванням.

2. Кріплення
гідровітрозахис-
ного матеріалу 
в місці віконного 
прорізу

1

2

3

1 – розрізи гідро-
вітрозахисного 
матеріалу,
2 – двостороння 
самоклейка стріч-
ка кріпиться на 
профіль,
3 – гідровітроза-
хисний
матеріал

У місці віконного прорізу гідро-
вітрозахисний матеріал слід над-
різувати по прорізу вікна в 3-х 
місцях
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1 2 3
3. Захист нижньої 
та верхньої
поверхонь
прорізу

1

2

3

Внутрішня нижня й верхня поверх-
ні прорізу захищаються додатко-
вою смугою гідровітрозахисного 
матеріалу, яка прикріплюється до 
профілів каркаса за допомогою 
самоклейкої стрічки.

1 – напуск вставки, що має становити
від 10 см, 2 – напуск гідровітрозахисного ма-
теріалу, 3 – полотна гідровітрозахисного ма-
теріалу (загинаються всередину конструкції)

4. Кріплення
додаткової
вставки 1

У нижніх і верхніх кутах робиться 
додаткова вставка з гідровітроза-
хисного матеріалу під кутом 45°, 
яка кріпиться за допомогою само-
клейкої стрічки.

1 – додаткова 
вставка гідрові-
трозахисного ма-
теріалу під кутом 

45°

5. Усунення по-
шкодження гідро-
вітрозахисного 
шару

Пошкодження гідровітрозахисного шару, що виникають 
при встановленні розподільних коробок, протягуванні 
електропроводок, кабелів, монтажі трубопроводів або 
мережі повітропроводів, слід усувати герметизацією від-
повідних місць, щоб забезпечити суцільність шару по всій 
його поверхні.
Щоб запобігти пошкодженню гідровітрозахисного шару, 
необхідно якомога швидше виконати кріплення плит об-
шивки.

II. УЛАШТУВАННЯ ТЕПЛОЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНОГО ШАРУ
1. Встановлення 
теплоізоляційного
матеріалу

Теплоізоляційний матеріал встановлюється врозпір між сто-
яками каркаса. Додаткового кріплення утеплювача до сто-
яків каркаса не потрібно, утеплювач тримається за рахунок 
своїх пружних властивостей. Якщо висота перевищує 3 м, 
для запобігання просіданню утеплювача встановлюються 
перемички на висоту двох довжин утеплювача.

2. Установка
теплоізоляційних 
плит

Теплоізоляційні плити доцільно встановлювати у два шари,
наприклад, при товщині панелі 150 мм – (50+100) мм, при 
товщині панелі 200 мм – (100+100) мм, що спрощує вста-
новлення плит у каркас і забезпечує можливість зміщення 
стиків шарів. Можливе застосування й поєднання плит 
іншої товщини. Уздовж вертикальних кромок плит в 45 мм 
від кромки виконуються надрізи глибиною 15 мм для за-
безпечення щільного прилягання плит до відбортовок про-
філю стояка при їх встановленні в каркас.
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Який порядок кріплення полотен гідровітрозахисного матеріалу до каркаса?
а) Починається з нижньої частини каркаса стіни й виконується поперек стояків;
б) Починається з верхньої частини каркаса стіни й виконується донизу вздовж 

стояків каркаса;
в) Починається з верхньої частини каркаса стіни й виконується поперек стояків?

2. Яким має бути напуск сусідніх полотен гідровітрозахисного матеріалу?
а) Не менше ніж 20 мм;
б) 60-80 мм;
в) Не менше ніж 100 мм.

3. Скільки надрізів гідровітрозахисного матеріалу слід зробити в місці
віконного прорізу?

а) По периметру;
б) У 3-х місцях;
в) По верху прорізу;
г) Надрізи не виконуються.

4. Як слід усувати пошкодження гідровітрозахисного шару?
а) Герметизувати місця пошкодження герметиками;
б) Виконати вставку шару, прикріпити його самоклейкою стрічкою;
в) Повністю замінити пошкоджений шар;
г) Можна не усувати невеликі пошкодження.

5. Як слід встановлювати теплоізоляційний матеріал?
а) Врозпір між стояками каркаса;
б) Кріпити до зовнішньої сторони стояків каркаса;
в) Кріпити до внутрішньої сторони стояків каркаса;
г) У два шари прикріпити до зовнішньої та внутрішньої сторін каркаса.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте влаштування гідровітрозахисного шару (обсяг робіт – за вказівкою ін-
структора) у системі «Сталдом».

2. Установіть теплоізоляційні плити або теплоізоляційний матеріал в каркасі.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе



201

М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 3 7
Назва: ОПОРЯДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХОНЬ СТІН СИСТЕМИ «СТАЛДОМ» 

Мета: засвоєння знань про види опорядження зовнішніх поверхонь системи 
«Сталдом»; формування відповідних навичок.

Пов’язані модульні одиниці:
МО 5.5. Декоративні штукатурні суміші.

Матеріально-технічне забезпечення: 
  теплоізоляційний матеріал або теплоізоляційні плити;
  гідровітрозахисний матеріал;
  стрічка для кріплення гідровітрозахисного матеріалу до каркаса.

Обшивка з плит Аквапанель Зовнішня є основною для систем з тонким зовнішнім 
штукатурним шаром. У таблиці 1 подані види опорядження залежно від типу фінішного 
покриття.

Таблиця 1
ВИДИ ФІНІШНОГО ОПОРЯДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ

СТІН СИСТЕМИ «СТАЛДОМ»
Види опорядження Ескіз виду опорядження

Декоративне
оштукатурювання
зовнішньої обшивки

1 2
3
4
5

6

7
8

1. Плита Аквапанель Зовнішня.
2. Гвинт самонарізний.
3. Стрічка для швів.
4. Шпаклівка для швів.
5. Базовий штукатурний шар.
6. Склосітка, захована в

базовий штукатурний шар.
7. Ґрунтовка.
8. Декоративна штукатурка.

Фарбування зовнішньої 
обшивки 1 2

3
4

5

6

1. Плита Аквапанель Зовнішня.
2. Гвинт самонарізний.
3. Стрічка для швів.
4. Шпаклівка для швів.
5. Базовий штукатурний шар

зі склосіткою.
6. Фарба.

Облицювання зовнішньої 
обшивки плитковим
матеріалом

1 2
3
4
5

6

7

1. Плита Аквапанель Зовнішня.
2. Гвинт самонарізний.
3. Стрічка для швів.
4. Шпаклівка для швів.
5. Базовий штукатурний шар

зі склосіткою.
6. Плитковий клей.
7. Плитковий матеріал.
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 Незалежно від типу фінішного декоративно-опоряджувального покрит-
тя виконується тонкошаровий базовий армувальний шар. Перед нанесен-
ням базового штукатурного шару необхідно додатково зміцнити зовнішні 
кути й кути віконних і дверних прорізів. Номенклатура спеціальних штука-
турних профілів подана в таблиці 2.

Таблиця 2
НОМЕНКЛАТУРА ШТУКАТУРНИХ ПРОФІЛІВ

Назва Загальний вигляд Опис та сфера застосування
Профіль кутовий
з армувальною
сіткою

Складається з ПВХ-кутика із вклеєною склосіткою.
Призначений для зміцнення штукатурного шару в 
місцях кутів будівель і місцях кутів віконних прорізів.

Профіль для
деформаційних 
швів

Складається з ПВХ-профілю із вклеєною склосіткою.
Встановлюється на обшивці з плит «Аквапанель
Зовнішня» у місцях улаштування деформаційних 
швів.

Штукатурний
профіль опорний 
№9408 фірми
«Протектор» 

40

16

15

Виготовлений з алюмінію.
Призначений для обрамлення відкритих нижніх кро-
мок обшивки з плит «Аквапанель Зовнішня».
Є опорою для навішування профілю-крапельника.

Штукатурний
навісний профіль-
крапельник №9124 
фірми «Протектор» 

20

6

Виготовлений з алюмінію.
Призначений для запобігання збиранню крапель 
дощової води або конденсату на нижній кромці об-
шивки в цокольній частині або на кромці верхнього 
укосу прорізу. Профіль-крапельник навішується на 
кромковий (обрамний) профіль (№9408). Застосову-
ється для штукатурного шару 6 мм.

Армування кутів виконують шляхом вдавлювання кутового профілю в попередньо 
нанесену штукатурну клейову суміш (рис.1).

Нанесення базового штукатурного шару на всю поверхню проводять ручним або 
механізованим способом. Нанесену суміш розрівнюють за допомогою зубчастого шпа-
теля. Армувальну сітку вдавлюють у нанесений штукатурний шар приблизно на трети-
ну, після чого виконують вирівнювання поверхні базового шару (рис.2).

Рис.1. Армування кутів Рис.2. Нанесення базового штукатурного шару
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Т Е С Т
Оберіть правильний варіант відповіді й поставте навпроти нього позначку:
1. Які види фінішного опорядження зовнішньої поверхні системи «Сталдом»

краще застосовувати?
а) Декоративна штукатурка;
б) Фарбування;
в) Оштукатурювання цементно-вапняним розчином;
г) Облицювання плитковими матеріалами.

2. Яку технологічну операцію виконують незалежно від типу фінішного
декоративно-опоряджувального покриття?

а) Нанесення базового штукатурного шару;
б) Кріплення плити Аквапанель Зовнішня;
в) Ґрунтування;
г) Закладання швів.

3. Що становить собою профіль для деформаційних швів.
а) ПВХ-кутик;
б) ПВХ-профіль із вклеєною склосіткою;
в) Алюмінієвий профіль із наскрізними отворами.

4. Яким способом наносять базовий штукатурний шар на всю поверхню?
а) Тільки ручним;
б) Тільки механізованим;
в) Ручним або механізованим.

Самостійна робота
Практичне завдання

1. Виконайте опорядження зовнішньої поверхні системи «Сталдом» (обсяг робіт і вид 
опорядження – за вказівкою інструктора).

2. Складіть алгоритм технологічного процесу й розрахуйте витрату матеріалу на ви-
конаний обсяг робіт. Дані занесіть у розроблену вами таблицю.

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе
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М О Д У Л Ь Н И Й  Е Л Е М Е Н Т М Е 6 3 8
Назва: СИСТЕМНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ 

Мета: систематизація, узагальнення змісту МО 6.3 та контроль його засвоєння.

ВИХІДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МО 6.3

Письмове завдання
1. Розкрийте сутність технології «Сталдом».
2. У чому перевага використання нової технології «Сталдом» порівняно із традицій-

ною?
3. Від чого залежить конструктивне рішення стін системи «Сталдом»? Відповідь об-

ґрунтуйте.
4. Які основні вимоги до стін системи «Сталдом»?
5. Складіть алгоритм монтажу стін системи «Сталдом».
6. Як слід проводити зовнішню обшивку із плит «Аквапанель Зовнішня»? У чому осо-

бливість монтажу плит обшивки?
7. Чому при закладанні стиків між плитами обшивки необхідно обов’язково вставляти 

армувальну стрічку?
8. Яка технологія кріплення гідровітрозахисного матеріалу до каркасу і в місці віконно-

го прорізу?
9. Як слід встановлювати теплоізоляційний матеріал? Які особливості встановлення 

його в системі «Сталдом»?
10. Які спеціальні штукатурні профілі застосовуються перед нанесенням базового шту-

катурного шару для зміцнення зовнішніх кутів і кутів віконних і дверних прорізів? 
Зробіть рисунки цих профілів.

11. Заповніть таблицю 1.
Таблиця 1

КОМПЛЕКТ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ СИСТЕМИ «СТАЛДОМ»
№
п\п

Загальний 
вигляд Назва Застосу-

вання
№
п\п

Загальний
вигляд Назва Застосування 

1. 10.

2. 11.

3. 12.

4. 13.
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№
п\п

Загальний 
вигляд Назва Застосу-

вання
№
п\п

Загальний
вигляд Назва Застосування 

5. 14.

6. 15.

7. 16.

8. 17.

9. 18.

Доповніть таблицю сучасним контрольно-вимірювальними інструментом.

12. Чому при побудові 2-3 поверхових котеджів краще застосувати систему «Сталдом» 
порівняно з цегляним, збірним залізобетонним котеджем. Кожен варіант обґрунтуйте 
окремо.

Письмове завдання

1. Визначте шляхи використання плит 
Аквапанель при виконанні зовніш-
ніх будівельних робіт. Які традиційні 
матеріали вони замінюють?

2. На рис.1,2 показано фасад котеджу 
та його поповерхові плани.

Необхідно:
а) зробити креслення цього котеджу 

(розміри визначте самостійно);
б) розрахувати орієнтовну кількість 

матеріалів та конструкцій для його 
будівництва і опорядження за 
технологією системи «Сталдом».

Рис.1. Фасад котеджу
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Рис.2. Поверхові плани:
а – цокольний поверх, б – 1-й поверх, в – 2-й поверх,

г – мансарда, 1 – сауна, 2,11 – санвузол, 3 – роздягальня,
4 – технічне приміщення, 5, 10, 15, – хол, 6 – кімната відпочинку, 

7 – гараж, 8 – комора, 9 – кухня-їдальня, 12 – передпокій,
14, 18, 19 – спальня,  16 – ванна, 17 – душ, 20 – балкон,

21 – мансардне приміщення

 

21
59,0

Ви може змінити архітектурний вигляд і компонування поверхів будівлі або навіть 
запропонувати свій варіант будівлі.

3. Які переваги, на ваш погляд, з точки зору збереження навколишнього середовища 
дає використання технології легкого домобудування «Сталдом» порівняно із тради-
ційним будівництвом.

4. Проаналізуйте шляхи збереження енергоресурсів при використанні системи
«Сталдом».

Переходьте до наступного елементу
Повторіть елемент й перевірте себе

а) б) в)

г)

Архітектор будує, беручи до уваги не лише
принципи зручності. Споруда має бути значущою

у своїй красі й абсолютно гармонійною.
І. В. Жолтовський
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ВИСНОВКИ
Оволодівши сучасною професією з виконання монтажу каркасно-обшивних 

конструкцій, ви можете працювати на будь-якій фірмі або започаткувати свій власний 
бізнес.

Право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст.42 Консти-
туції України), надає правові гарантії вільного підприємництва, включаючи гарантії 
створення рівних можливостей для розвитку всіх видів діяльності, основаних на різних 
формах власності.

Свобода підприємницької діяльності розкривається через її принципи (ст.5 За-
кону України «Про підприємництво»):

  вільний вибір видів діяльності;
  залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності май-
на власників.
Суб’єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:

  громадяни України, інших держав, не обмежені у правоздатності або дієздатності;
  юридичні особи всіх форм власності, встановлені Законом України «Про власність».

Що потрібно для підприємницької діяльності? 
Насамперед бажання, ініціатива, енергія, а також самостійність, гнучкість, напо-

легливість, відповідальність, вміння приймати рішення та переконувати, самодисци-
пліна, реалізм у фінансових питаннях, впевненість у собі, знання ринку. І навпаки, жа-
дібність, нечесність, невміння оцінювати людей, нетерплячість, брак бізнесових знань, 
зневажливе ставлення до контролю зведуть нанівець ваші зусилля як засновника 
власної справи.

Перед початком відкриття своєї справи вам потрібно скласти бізнес-план.
Бізнес-план – це документ, що описує основні аспекти майбутнього підприєм-

ства, аналізує проблеми, з якими воно може стикнутись, а також визначає способи 
вирішення цих проблем. Тому правильно складений бізнес-план в кінцевому резуль-
таті відповідає на питання: чи варто взагалі вкладати гроші в цю справу, чи буде вона 
приносити прибуток? Бізнес-план допоможе вам виключити можливість прийняття по-
милкових рішень через брак досвіду в бізнесі.

Під час розробки бізнес-ідеї рекомендуємо скористатися схемою започаткування 
бізнесу.

Особиста участь підприємця у складанні бізнес-плану надзвичайно важлива. За 
кордоном багато банків відмовляється взагалі розглядати заявки на виділення коштів, 
якщо стає відомо, що бізнес-план з початку і до кінця підготовлений консультантом зі 
сторони, а керівником тільки підписаний. Це не означає, що не потрібно консультува-
тись із фахівцями. більше того, в разі підготовки бізнес-плану для отримання кредиту 
користуватись послугами фахівців просто необхідно. Але, включаючись у роботу осо-
бисто, Ви ніби моделюєте свою майбутню діяльність, випробовуючи на міцність сам 
задум і себе: чи вистачить сил довести його до успіху?

Не існує якоїсь чітко визначеної структури бізнес-плану. Він складається, як пра-
вило, у довільній формі. Обсяг бізнес-плану також може бути різним. Все залежить 
від потреб фірми. Головне – щоб він охопив усі важливі для вас питання і забезпечив 
розуміння всіх аспектів майбутнього підприємства.

Ідея та ринок 

Ресурси 

Мотивація 

Результат 

Здібності та вміння
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Як правило, бізнес-план складається з таких компонентів:
  Передмова (сутність бізнес-проекту).
  Зміст:
1. Виклад мети та завдань для її досягнення.
2. Характер бізнесу.
3. Організація бізнесу та його керівники.
4. Продукція.
5. Ринок збуту.
6. Конкуренція.
7. План маркетингу.
8. Потреби у приміщенні та обладнанні.
9. Потреби в постачанні.
10. Людські ресурси.
11. План виробництва.
12. Фінансовий план.
13. План менеджменту.
14. План дій на випадок непередбачених обставин.

  Додатки.

Проблемно-практичне завдання
1. Складіть список початкових витрат свого бізнесу.

№ Стаття витрат Витрати
1. Приміщення (включаючи початкову виплату за покупку або початкову орендну

плату)
2. Ремонт або оформлення приміщення
3. Транспорт та пов'язані з ним витрати (включаючи початкову виплату за покупку,

ремонт чи обладнання або початкову орендну плату)
4. Інші машини, обладнання та інструменти (включаючи повну вартість покупки,

початкову виплату за покупку або початкову орендну плату)
5. Передпочаткові витрати на закупку сировини, матеріалів, запасних частин тощо
6. Канцтовари та обладнання для офісу
7. Під'єднання до сфери комунальних послуг
8. Реєстрація бізнесу, отримання ліцензії тощо, включаючи одноразові витрати
9. Державний патент, дозволи, інспекційні збори тощо

10. Найм та підготовка робітників, їх зарплата до відкриття
11. Реклама на попередньому етапі (якщо передбачається)
12. Готівкові кошти на інші непередбачені витрати

Загальна сума початкових витрат
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2. Перевірте особистісну готовність до відкриття бізнесу
Пункт Деталі Дата виконання

Приміщення для бізнесу
Транспорт та пов’язані з цим витрати
Машини та обладнання
Матеріально-виробничі запаси, зв’язки з постачальниками
Канцтовари та обладнання для офісу
Опалення водопостачання, електроенергія тощо
Виконання державних вимог (патент-дозвіл тощо)
Наймання робітників
Реклама
Юридичне оформлення та страховка
Зв’язок з банком, інші фінансові питання
Інше

3. Перевірте себе, чи дійсно вам потрібні саме ті ресурси, які ви визначили.
Заповніть таблицю.

Чи це дійсно 
необхідно? До якого часу? Як ми можемо це 

дістати?
Скільки грошей 
нам необхідно?

Приміщення 
Місце продажу
Транспорт 
Інструменти 
Обладнання 
Матеріали 
Ресурси 
Особливі вміння

Примітка: у разі необхідності ви можете якщо необхідно ввести додаткові статті 
витрат.



210

РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПРОЕКТУ
«МАЛИЙ БІЗНЕС»

Мета: спланувати та реалізувати бізнес-ідею.
Запланований результат: набуття учнями вмінь щодо роботи в малому бізнесі.
Форма навчальної роботи: мала група.
Тип групи: 5 учасників.
Завдання для групи:

ви повинні самостійно знайти бізнес-ідею, виконати дії щодо створення малого 
бізнесу, маркетингу, фінансів, розробити і провести презентацію та організувати реаль-
ну роботу підприємства в своєму навчальному закладі протягом певного часу. 

Увага! З метою створення реального конкурентного середовища можливий
варіант, коли кілька груп учнів працюють над втіленням однієї бізнес-ідеї.
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СПИСОК НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ДСТУ Б А.2.4-4-99 
(ГОСТ 21.101-97) Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-7-95 
(ГОСТ 21.501-93) Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ДСТУ Б В.2.6-23-2001
(ГОСТ 23166-99) Блоки віконні. Загальні технічні умови

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. 
Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность.
Защитное заземление, зануление.

ГОСТ 12.3-009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. 
Общие требования безопасности.

ГОСТ 21.105-79 СПДС. Нанесение на чертежах размеров, надписей,
технических требований и таблиц

ГОСТ 21.106-79 ЕСКД. Текстовые документы

ГОСТ 10702-78 Прокат из качественной конструкционной углеродистой
и легированной стали

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий

ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные.
Метод определения пожарной опасности

СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия (Хорошее качество)
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
А

Адміністративна відповідальність – вид юридичної відповідальності. Підставою для неї є адміністра-
тивне правопорушення. Питання порядку застосування адміністративної відповідальності регулю-
ються Кодексом України про адміністративні правопорушення. До порушників застосовуються адміні-
стративні стягнення (попередження, штраф, оплатне вилучення предмета, конфіскація, позбавлення 
спеціального права, громадські роботи, виправні роботи, адміністративний арешт). 

Архітектурні обломи – деталі, що слугують для укладання архітектурних гуртів і карнизів.
Астрагал – архітектурна деталь складного профілю – сполучення полички з валиком. Астрагалом на-

зивають також сполучення ствола колони з капітеллю або базою у вигляді валика.

Д
Декоративна штукатурка (традиційна) – матеріал для опорядження фасадів; буває вапняно-піщана 

кольорова, теразитова, кам'яна або мармурова, сграфіто тощо.
Декоративна штукатурка мінеральна (сучасна) – суха будівельна суміш на основі мінеральних 

в'яжучих, наповнювачів, полімерних та інших домішок, що надають певних властивостей як декора-
тивним штукатуркам, так і покриттям на їх основі.

Декоративна штукатурка полімерна (сучасна) – готова до використання пастоподібна композиція, де 
в певних пропорціях безколірні або кольорові гранули наповнювача змішуються із прозорим полімер-
ним в’яжучим (силіконовою смолою), барвниками та модифікувальними домішками; не містить роз-
чинників.

Декоративно-штукатурне покриття (сучасне) – верхній шар опорядження поверхонь фасадів або стін 
у приміщенні сучасними декоративними штукатурками на мінеральній основі з формуванням де-
коративного фактурного покриття різними інструментами та пристосуваннями або на синтетичній 
основі шляхом простого намазування й розгладжування.

Дизайн – термін, що визначає різні види проектної діяльності, яка спрямована на формування естетич-
ного середовища.

Дисциплінарна відповідальність – це один з видів юридичної відповідальності. Вона полягає в 
обов'язку працівника відповідати перед власником або уповноваженим ним органом за скоєний ним 
дисциплінарний проступок і понести дисциплінарні стягнення, передбачені нормами трудового права 
(догана або звільнення)

Дисциплінарне стягнення – це передбачений в нормативно-правовому акті захід примусового впливу, 
що застосовується органом, якому надано право прийняття на роботу, до працівника, який вчинив 
дисциплінарний проступок.

Догана – це вид дисциплінарного стягнення, вжитий до працівника за порушення трудової дисципліни. 
Догана спричиняє для працівника негативні наслідки особистого характеру, як моральні, так і матері-
альні.

Е
Електрична мережа з ізольованою нейтраллю – електрична мережа з обладнанням, нейтралі якої не 

приєднані до заземлювальних пристроїв або приєднані до них через пристрої вимірювання, захисту, 
сигналізації з великим опором електропостачання.

З
Заземлення – заземлювальний пристрій на повітряній лінії електропередачі (контур заземлення опори, 

груповий заземлювач та ін.), що використовується для зниження наведеного потенціалу на проводах 
до безпечного значення.

Заземлювальний пристрій – сукупність електрично з’єднаних заземлювача та заземлювальних про-
відників.

Занулення – навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним провідником металевих неструмо-
відних частин, які можуть опинитися під напругою (корпуси електроустаткування, кабельні конструк-
ції, сталеві труби тощо).
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К
Колона – несна конструкція будівлі; вертикальна опора з постійним чи змінним поперечним перерізом; 

складається з цоколю, стовбура і капітелі. Може бути круглої, квадратної чи багатогранної форми.
Колона з ентазисом – колона циліндричної форми, що поступово звужується догори.
Кримінальна відповідальність – різновид юридичної відповідальності, обов'язок особи, яка вчинила 

злочин, зазнати державного осуду в формі кримінального покарання. Передбачені Кримінальним 
кодексом обмеження прав і свобод особи, що вчинила злочин, що індивідуалізуються в обвинуваль-
ному вироку суду і здійснюються спеціальними органами виконавчої влади держави.

Л
Ланка – частина бригади з 2-4 осіб, які виконують певну операцію або вид робіт.
Ліхтар – засклений або прорізаний багатьма вікнами виступ у споруді.
Лоджія – відкрита частина приміщення будинку з фасадного боку, утворена зовнішніми стінами, огоро-

джена парапетом.

М
Матеріальна відповідальність – це вид юридичної відповідальності, яка полягає в обов'язку однієї 

сторони трудового договору відшкодувати повністю або частково матеріальні збитки, заподіяні іншій 
стороні протиправними діями.

Машина – механізм, що виконує певну роботу і здатний самостійно переміщуватися.

О
Облом – архітектурні деталі певного профілю, одноманітного за всією довжиною (полиця, вал, викруж-

ка, валик, скоція), з яких складаються складніші форми.

П
Плінт – нижня частина бази у підпори або п'єдесталу у вигляді товстої плити.

С
Суха штукатурка – штукатурне покриття з гіпсокартонних листів, які приклеюють до поверхні основи 

клеєм на гіпсовій основі.

Т
Технологічна карта – технічна документація, що складається з креслень, схем, інструкцій щодо вико-

нання певного виду робіт новими сучасними методами.
Технологія – наука про перероблення, оброблення матеріалів, способи виконання виробничих проце-

сів, виготовлення продукції.

Ф
Фасад – зовнішній вигляд будівель і споруд: головний фасад, дворовий і бічний.
Фасад вентильований навісний – на сьогодні дедалі більшого поширення набуває вентильована кон-

струкція фасаду із застосуванням панелей і додаткового утеплювача. Цей метод поєднує швидкість 
монтажу, високу якість теплозахисту, довговічність, гарний зовнішній вигляд. 

Ш
Штукатурка сграфіто – виконується видряпуванням складних орнаментів по вологій поверхні м'якої 

розчинової суміші, нанесеній в кілька шарів, кожен з яких різниться кольором.
Штукатурно-декоративне опорядження поверхонь – опорядження інтер'єрів і фасадів різними за 

текстурою і кольором декоративними матеріалами за допомогою простого штукатурення.
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