
5 варіант  

 

1. При легкому постукуванні дерев’яним молотком у зашпакльованих стиках  між  

ГКП (ГВЛ) не мають виникати : 

  1) пробоїни  

  2) тріщини  

  3) бульбашки 

  4) плями 

2. Коли доцільно проводити роботу з усунення дефектів швів у гіпсокартонних 

обшивках? 

1) після провітрювання при приміщення 

2) після стабілізації деформацій конструкцій  

3) після виявлення дефекту 

4) після шпаклювання ГКП 

3. Головки шурупів (гвинтів) мають бути заглиблені в ГКЛ або ГВЛ на глибину : 

    1) не більше 0,5 мм 

    2) 3 мм 

    3) близько 1 мм  

    4) понад 1,5 мм 

4. Оберіть із зазначених причини виникнення тріщин у швах між ГКП : 

1) виконання технічних умов, які регламентують шпаклювальні роботи 

2) виконання технічних норм, які регламентують шпаклювальні роботи 

3) порушення технічних норм, які регламентують шпаклювальні роботи 

4) вирівнювання шпаклювальних сумішей без використання армувальної 

стрічки  

5. Як має виконуватися шпаклювання ? 

               1)  на половину глибини стику 

               2) без розривів по всьому контуру з’єднання  

               3) на всю ширину ГКП 

               4) з розривами по всьому контуру з’єднання 

6. Яка причина виникнення незначної випуклості (вм’ятини) в зоні швів відносно 

великого за довжиною розміру шва? 

1) якісне шпаклювання 

2) неякісне вирівнювання  

3) якісне вирівнювання 

4) якісне якісна обробка швів 

 

 

 

 



7. Для  виготовлення дерев’яних каркасів можна використовувати суху деревину, 

вологість якої не перевищує : 

                  1)  25% 

                  2) 5% 

                  3) 15 %  

                  4) 0,5 % 

8. Оберіть із зазначених причини виникнення тріщин у швах між ГКП : 

1) застосування шпаклювальної маси, яка не втратила здатність до 

затвердіння  

2) застосування шпаклювальної маси високої якості 

3) застосування шпаклювальної маси, яка не втратила здатність до 

«тужавіння» 

4) застосування шпаклювальної маси, яка значно втратила здатність до 

«тужавіння» і затвердіння  

9. У яких місцях перевіряють установлення і закріплення захисних елементів? 

1) на всіх зовнішніх кутах  

2) на вологих торцях 

3) на закритих торцях 

4)   на внутрішніх кутах 

10. Оберіть із зазначених причини виникнення тріщин у швах між ГКП : 

1) правильний монтаж конструкції каркаса 

2) правильний монтаж гіпсокартонної обшивки 

3) поперечні стики плит з виконанням фасок 

4) помилки монтажу гіпсокартонної обшивки  

11. Як у процесі монтажу,так і після завершення встановлення конструкції слід 

контролювати : 

1) положення поверхні, до якої кріпиться конструкція 

2) рівень гідроізоляції 

3) рівень пароізоляції 

4) відповідність проекту положення конструкції  

12. На якій відстані виконують деформаційні шви під час монтажу великих поверхонь 

гіпсокартонної обшивки (понад 50м²) ? 

1) через 10-15 м 

2) через 15-20м 

3) через 8-10 м  

4) через 5-8 м 

13. Під час монтажу каркасів гіпсокартонних і гіпсоволокнистих конструкцій 

відхилення їх елементів від розбивних осей не має перевищувати 

1) 2,5 мм 

2) 1 мм  

3) 1,75 мм 

4) 4 мм 



14. До найпоширеніших дефектів швів гіпсокартонних обшивок належать : 

1) тріщини у швах  

2) кути, що виступають 

3) провисання 

4) розшарування 

15. Деревина елементів каркаса має бути оброблена : 

1) антистатикою, герметиком 

2) водним розчином 

3) антисептиками, антипіренами  

4) клеєм 

16. Небезпеку приміщення необхідно враховувати при будівництві будівель : 

1) у районах з горбуватою місцевістю 

2) у сейсмічно небезпечних районах  

3) на піщаному ґрунті 

4) на територіях, які обробляються 

17. Перевірку правильності закладання стиків між листами ГКП здійснюють з 

поданням : 

1) сертифікатів на використовувані інструменти 

2) сертифікатів на використовувані інструменти  

3) плану будівлі 

4) плану конструкції 

18. Армувальні стрічки застосовують при шпаклюванні швів, щоб : 

1) зафіксувати розчин 

2) надати форму конструкції 

3) зробити більш стійкою конструкцію 

4) ущільнити поверхню 

19. Відхилення стоякових елементів каркаса від вертикалі на 1 м висоти не має 

перевищувати : 

                1) 2,5 мм 

                2)1,85 мм 

                3) 4 мм 

                4) 1 мм  

20. Оберіть із зазначених причини виникнення тріщин у швах між ГКП : 

1) порушення звукоізоляційного режиму 

2) виконання температурно-вологого режиму 

3) накладання випадкових навантажень  

4) провітрювання приміщення 

 


