
  

        

        Дата проведення: /______ /________ /________      

                                                                                                                                                                                     

 

Критерії     Кількість 
балів 

Номер учасника за жеребкуванням 

          

Дотримання 
вимог 

охорони 
праці та 

підготовка до 
виконання 

робіт 

Спец.одяг (х/б костюм, черевики, окуляри, 
рукавиці) 

3           

Вимоги безпеки перед початком роботи 5           
Перевірка інструменту та пристроїв на 
достатність та справність  

5           
Підготовка необхідних матеріалів для кладки 
арки у достатній кількості та необхідної марки 
(висота штабелю не повинна перевищувати 
одного метру). Дотримуватися вимог безпеки 
при переміщенні цегли 

5 

          

Розмітка місця кладки 2 
     

Дотримання 
вимог 

виконання 
завдання з 

вогнетривкої 
кладки арки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кладка стовпчиків під арку висотою в 5 
цеглин марки ША-5 

5 
          

Виставлення стовпчиків під кружало 5 
     

Встановлення в проектне положення 
дерев’яних прокладок 

5 
     

Встановлення в проектне положення «п’ят» 5 
     

Встановлення кружала в проектне положення 5 
     

Виконання першого окату арки з вогнетривів 
марки ША – 44, ША – 45, ША - 5  

10 
     

Виконання другого окату арки з вогнетривів 
марки ША – 44, ША – 45, ША - 5 

10 
     

Видалення дерев’яних прокладок для 
осаджування кружала, стовпчики під 
кружало(дотримуватися правил безпеки. 
Існує вірогідність обвалення арки) 

5 

     

Осадити кружало, перевірити цілісність, 
відповідність проекту  

10 
          

Після оцінювання конструкції комісією 
встановлення кружала в проектне положення 
(існує вірогідність обвалення конструкції) 

5 

          

Демонтаж конструкції 10 
          

Розміщення матеріалу та інструменту по 
своїх місцях 

5 
          

 
Загальна кількість балів 100           

ОЦІНОЧНИЙ ЛИСТ 
національний конкурс професійної майстерності WorldSkillsUkraine2019 

КОМПЕТЕНЦІЯ: «КЛАДКА ЦЕГЛИ» 
ПІБ– Оцінювача  



 ШТРАФНІ БАЛИ  
     

Дотримання 
вимог 
охорони 
праці та 
підготовка до 
виконання 
робіт 

Виконання робіт без захисних рукавиць чи 
окулярів 

-3 

     

 Не дотримання вимог безпеки під час рубки 
цегли (необхідно зайняти положення «на 
себе») 

-3 

     

Дотримання 
вимог 
виконання 
завдання з 
вогнетривкої 
кладки арки 

Зміщення передньої або нижньої поверхні 
арки 

-3 

     Неякісна підгонка замкових цеглин -3 

     Неякісне виконання тески цеглини -3 

     Наявність тріщини -3 

     
Недотримання вимог до товщини швів 

-3 

     

Недотримання окружності 
-3 

     

Недотримання перев’язки в рядах -3 
     

Просідання арки -10 
     

Наявність руйнувань арки 

-20 

     
Порушення вимог стосовно демонтажу арки. 
Перед початком демонтажу конструкції (після 
її оцінювання комісією) не встановлено 
кружало у проектне положення 

-5 

     
Неприбране робоче місце після демонтажу 
арки / неякісне сортування цегли 
демонтованої конструкції / змішування марок 
в штабелях 

-3 

     
Недотримання встановлених часових рамок 
на виконання завдання ( +2 хв.) 

-5 
     

 Загальна кількість штрафних балів  - 70 
     

 

 

 

  Оцінювач    ___________________   ________________  

     (підпис)     (ПІБ)  

 

 


