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 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

КОМПЕТЕНЦІЇ Сухе будівництво та штукатурні 

роботи 

 

 

1.1 Назва професійної компетенції: 

Сухе будівництво та штукатурні роботи 

1.2 Опис професійної компетенції 

Сухе будівництво і штукатурні роботи включають: 

- дотримання інструкцій і вимог по охороні праці; 
- читання креслень; 
- вибір інструментів та обладнання для виконання конкурсного 

завдання; 
- облаштування робочого місця; 
- застосування спеціалізованих технічних навиків: 
- розмітка проектного положення перегородки 
- монтаж металевого каркасу з облицюванням його ГКП та 

закріпленням тепло- звукоізоляції; 
- улаштування прорізів; 
- фінішне шпаклювання, з попереднім влаштуванням швів і 

встановлення кутозахисних профілів; 
- творче завдання; 

Таблиця 1 

2. Матеріали та обладнання ,які повинен мати з собою конкурсант: 

 Назва Кількість 
 Ніж зі змінними трапецевиднимилезами, 

шт. 
1шт 

 Запасне полотно для рубанку обдирного, 
шт. 

 

 Сталевий кутник 600/350 мм  
 Просікач  
 Ножиці по металу  
 Маркер   
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 Будівельний олівець  
 Рулетка  
 Шуруповерт   
 Біти   
 Біта кутова  
 Ножівка по ГКЛ  
 Ніж малярний зі змінними лезами  
 Правило   
 Рівень   
 Відро  3шт 
 Міксер   
 Вінчик для міксеру  
 Гладилка   
 Шпатель для зовнішніх кутів  1шт 
 Шпатель для внутрішніх кутів 1шт 
 Щітка мокловиця   
 Щітка малярна вузька  
 Валик 32 см  
 Валик 15см  
 Ванночка для валика  
 Рашпиль   
 Рашпиль круглий  
 Рубанок для фазки  
 Сверло Ø 3,2 4шт 
 Заклепки Ø 3,2 та Ø 6,4 100шт 
 Лобзик   
 Пилочки для лобзика 2шт 
 Болгарка   
 Круги для болкарки 125 мм 3шт 
 

3. Матеріали та обладнання, що заборонені на площадці: 

1.Електричні ножиці (пилки, лобзики, куторізи та ін.).  

2.Лазерні рівні, кутоміри, нівеліри. 

3.Аерозольні балончики (фарби та ін.). 

Буд-які матеріали та обладнання, які мають при собі учасники конкурсу, 
необхідно показати Експертам. Журі має право заборонити застосування будь-



3 
 

яких предметів, котрі будуть відноситися до заборонених, або можуть дати 
несправедливу перевагу конкурсанту над іншими. 

 

ЗАПРОПОНОВАНА СХЕМА РОБОЧОГО МІСЦЯ 

Схема розміщення проекту додається в Додатку 1. 
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ГАЛУЗЕВІ  ВИМОГИ  З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

- Всі конкурсанти повинні приносити з собою і користуватися захисними 
окулярами при роботі з ручними, електричними чи автоматичними 
інструментами та обладнанням,  в результаті роботи з якими 
утворюються частинки (фрагменти), що в свою чергу можуть пошкодити 
очі. 

- Всі учасники повинні приносити з собою та використовувати: 
- Спецодяг (комбінезон, куртка, головний убір); 
- Особисті засоби захисту (рукавиці, респіратор, окуляри) 
- Спецвзуття. 
- Учасники повинні не захаращувати своє робоче місце і підтримувати 

чистоту підлоги на робочому місці. 
- Недотримання учасниками вимог чи інструкцій техніки безпеки може 

привести до втрати балів з аспекту «Безпека». 
- В ході інспектування, перевірки чи роботи з проектом учасника, 

експерти повинні використовувати  засоби індивідуального захисту. 

Критерії оцінки і кількість зарахованих балів (суб’єктивні та об’єктивні)  
наведено в табл.1 Загальна кількість балів завдання  за всіма критеріями 
оцінювання складає 100. 

Таблиця 1 

Розділ Критерій Оцінка 
Суб’єктивна Об’єктивна Загальна 

A Загальні аспекти 5 5 10 
B Розміри 0 20 20 
C Кути/ горизонтальні 

поверхні/ вертикальні 
поверхні 

0 20 20 

D Фігурні елементи  і 
шпаклівка/оброблення 
стрічкою та 
оздоблення 

3 17 20 

E Технічна 
відповідність, рівність 
конструкції 

0 10 10 

F Конкурс на швидкість 0 5 5 
G Завдання у вільному 

стилі 
2 8 10 

H Дотримання вимог 
охорони праці 

0 5 5 

Всього 10 90 100 
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Критерії оцінки. 

А: Загальні аспекти 

Оцінюється за наступними суб-критеріями.  

Суб’єктивні бали (5) 

- Оптична чистота оздоблення  
- Загальний вид готового завдання ; 
- Точність різки ГКП. 

Об’єктивні бали (5) 

- Відповідність готового завдання до креслення  
- Відповідність готового завдання до опису. 

В: Розміри 

Оцінюють за наступними критеріями 

Об’єктивні бали 

- Точність розмірів заданих значень висоти  
- Точність розмірів заданих значень ширини 

С: Кути/ горизонтальні поверхні/ вертикальні поверхні 

Оцінюють за наступними суб-критеріями  

- Вертикальність конструкції  до нанесення покриття і обробки; 
- Горизонтальні поверхні конструкції в модулі 1 до нанесення покриття 

обробки; 
- Рівність конструкції до нанесення покриття і обробки; 
- Вертикальність конструкції після нанесення покриття і обробки; 
- Прямі кути в конструкції після нанесення покриття і обробки; 
- Горизонтальність поверхні конструкції після нанесення покриття і 

обробки; 
- Вертикальність фігурних елементів; 

 

D:Фігурні елементи  і шпаклівка/оброблення стрічкою та оздоблення 

Оцінюють за наступними критеріями 

- Відсутність дефектів при влаштуванні стрічок; 
- Гладкість стрічок; 
- Прямота покриття; 
- Гладкість покриття; 
- Чистота покриття; 
- Гладкість фігурних елементів; 
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- Чистота фігурних елементів; 
- Точність відрізу і заповнення внутрішніх і зовнішніх кутів фігурних 

елементів. 

Е:Технічна відповідність, рівність конструкції 

Оцінюють за наступними критеріями 

- Точність різки ГКП; 
- Правильний монтаж металоконструкцій; 
- Правильна фіксація ГКП; 
- Правильне використання спеціальних матеріалів; 
- Технічна відповідність; 
- Правильне використання стрічок. 

F: Конкурс на швидкість: 

Оцінюють за наступними критеріями 

- Точність замірів заданих значень для виконання завдання; 
- Завершення завдання; 
- Загальний аспект змагань на швидкість. 
- Витрачений час на виконання роботи, в порівнянні з кращим та гіршим 

результатом. 

G: Завдання у вільному стилі: 

Оцінюють за наступними критеріями 

- Точність заміру заданих значень згідно креслення; 
- Виконання моделі; 
- Загальний вид моделі. 

H: Техніка безпеки, гігієна, чистота 

Оцінюють на протязі всього конкурсу 

- Вміння працювати з інструментом; 
- Правильне переміщення по робочому майданчику; 
- Чистота робочого місця кожен день до обідньої перерви; 
- Чистота робочого місця в кінці кожного дня. 

Допуски для структури ГКП:±1 мм для розмірів, що не перевищують 300 мм; 
±2 мм для розмірів від 300 мм до 1200 мм; ±3 мм для розмірів, які перевищують 
1200 мм. 

Допуски рівності для оздоблення та покриття: ±1 мм для розмірів, які не 
перевищують 500 мм; ±2 мм для розмірів від 500 до 1500 мм; ±3 мм для 
розмірів, які перевищують 1500 мм. 
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Допуски для фігурних елементів: :±1 мм для розмірів, що не перевищують 300 
мм;  ±2 мм для розмірів від 300 мм. 


