
 
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

 
облицювальні роботи 

 
Професійні компетенції для виконання конкурсного завдання: 
• дотримання інструкцій і вимог по охороні праці; 
•читання креслень; 
•здійснення контролю якості матеріалів, які використовують, справності 
обладнання і інструментів; 
•вибір інструментів і обладнання для практичної роботи; 
•обладнання робочого місця,забезпечення безпечних умов праці; 
•використання спеціалізованих технічних навичок: 
 - підготовка поверхні під облицювання плиткою; 
 - точне вимірювання і розмітка; 
 - різання плитки; 
 - фіксація плитки основними методами; 
 - підготовка і використання клейової розчинової суміші; 
 - заповнення швів розчином; 
 - нанесення клею рівномірним шаром; 
 - вирівнювання плитки по площині і по висоті; 
•встановлення зовнішніх і внутрішніх кутів, включаючи водонепроникні; 
•виконання опоряджувальних робіт після фіксації плитки (очищення швів від 
клейового розчину, полірування плитки).  
 
Вимоги до спецодягу учасників 
 Лицювальник-плиточник допускається до роботи при наявності 
індивідуальних засобів захисту: напівкомбінезон  з бавовни, рукавиці 
комбіновані, взуття (напівчеревики шкіряне на гумовій підошві). 
 

Матеріали,обладнання та інструмент, 
які необхідно мати при собі кожному учаснику: 

 
- плиткоріз  – 1шт.; 
- міксер – 1шт.; 
- опорна рейка – 1шт.; 
- пристрій для шліфування - 1шт. 
- Рівень будівельний - 1шт. 
- Правило - 1шт. 
- Електродриль з насадкою - 1шт. 
- Кельма лицювальника-плиточника - 1шт. 
- Шпатель металевий - 1шт. 
- Шпатель зубчатий - 1шт. 
- Шпатель гумовий - 1шт. 
- Щітка-макловиця - 1шт. 



- Кутник металевий - 1шт. 
- Висок - 1шт. 
- Рулетка - 1шт. 

 
Всі інструменти повинні відповідати положенням техніки безпеки і гігієни 
праці, які використовуються в Україні. 
 
 Необхідно мати при собі робоче взуття. 
 

Матеріали і обладнання, які заборонені для використання: 
 • шаблони; 
 • лобзик  електричний; 
 • станки (для різання плитки, для шліфування); 
 • апарати для різання лазером; 
 • автоматичні станки для різання з ЧПУ; 
 • машини для сухого різання. 
 

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПЛАНУВАННЯ 
КОНКУРСНОЇ ДІЛЯНКИ 

   Загальна площа конкурсної ділянки залежить від кількості учасників. 
   Обов’язкова наявність: 
 - конкурсної ділянки площею не менше 6 м2 на одного учасника. 
   Підлога конкурсної ділянки повинна розташовуватися на стійкому 
фундаменті, несучих конструкціях з рівним рельєфом. Не допускається 
організація конкурсної ділянки на тимчасових, дерев’яних, нестійких і нерівних 
конструкціях. 
   Робоче місце учасника устатковується джерелом  змінного струму 
напругою 220 В, не менше ніж однією розеткою для підключення електричного 
інструменту. Обов’язкова наявність води. 
   Підлога конкурсної ділянки повинна бути накрита поліетиленовою 
плівкою товщиною від 1 мм. 
   Для проведення конкурсних робіт на кожному конкурсному місці 
необхідно спорудити конструкції-панелі заввишки та довжиною по 1100 мм. 
Поверхня стін повинна бути рівною, з можливим відхиленням не більше 1 мм 
на 1 м. 
 Приміщення для проведення конкурсу повинні включати: 
 • учбові кімнати,  експертні зони; 
 • кімнати для переодягнення учасників; 
 • кімнати для збереження інвентарю, витратних матеріалів і 
напівфабрикатів для виготовлення конкурсних завдань. 
  До конкурсної ділянки повинно бути забезпечено безперешкодний 
доступ глядачів. 
  



 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ 

   Учасники конкурсу та експерти повинні дотримуватись вимогам з 
охорони праці. Крім того, необхідно дотримуватись наступних вимог: 
 • всі учасники змагань повинні використовувати захисні окуляри при 
роботі з ручним, електричним устаткуванням для запобігання попадання в очі 
осколків чи частинок; 
 • експерти при огляді, перевірці або роботі з проектом учасника конкурсу 
зобов’язані використовувати відповідні засоби індивідуального захисту. 
   На конкурсній ділянці необхідна наявність аптечки, вогнегасника. 
 
  



 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Оцінка якості виконаного облицювання 

Показник оцінки 
Закінченість  композиції: 

- вертикальна поверхня 
- горизонтальна поверхня 
- рівність площини облицювання 

 
1-10 балів; 
1-10 балів; 
1-10 балів. 

Повна відповідність кресленням 1-10 балів 
Сполучення поверхні на горизонтальній грані 1-10 балів 
Сполучення поверхні на вертикальних гранях 1-10 балів за грань 
Ширина швів облицювання 1-10 балів 
Кількість і якість підрізки плитки 1-10 балів 
Безпека в ході роботи 1-10 балів 
Акуратність роботи  
(прибирання робочого місця та інше) 

1-10 балів 

 
 При виконанні завдання плиточники повинні керуватися вимогами 
охорони праці. Учасники, які не дотримуються охорони праці, будуть 
дискваліфіковані. 
 

 


