
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

КЛАДКА ЦЕГЛИ

1.  ВСТУП

1.1.  Назва і опис компетенції

1.1.1. Компетенція «Кладка цегли».

1.1.2. Опис пов'язаних з компетенцією трудових ролей або професій.

Муляр/вогнетривник виконує роботи середньої складності під час кладки та

ремонту кам'яних/вогнетривких конструкцій елементів промислових печей, будов,

мостів, промислових та гідротехнічних споруд. 

Мулярам/вогнетривникам необхідно знати вимоги безпеки під час кладки з

цегли  простої  та  середньої  складності  конструкцій,  та  володіти  досконалими

знаннями  і  розуміти  процедури  безпечного  виконання  робіт  і  засобів

індивідуального захисту так само як способи та основні вимоги до якості  кладки

стін/елементів промислових печей, основні властивості, види і марки матеріалів для

кладки. 

Муляр/вогнетривник повинен кваліфіковано класти з цегли масиви, вистілки,

поди, стіни, арки, фундаменти простої та середньої складності, готувати спеціальні

розчини  і  бетон  за  раніше  визначеним  складом,  розбирати  зношену  кладку,

сортувати та маркувати вироби для кладки.

1.2.  Актуальність і важливість даного документа

Даний документ містить інформацію про стандарти,  необхідні  для участі  в

змаганнях з даної компетенції, а також принципи, методи і процедури оцінювання,

якими необхідно керуватися в ході змагань.



Кожен Експерт та  Конкурсант повинен знати і  розуміти даний «Технічний

опис».

1.3.  Супутні документи

1.3.1  Оскільки  даний  «Технічний  опис»  містить  тільки  інформацію  про

навички та компетенцію, його треба використовувати разом з такими документами:

● WSI - Правила змагань

● WSI - Рамка стандартних технічних умов WorldSkills

● WSI - Стратегія оцінювання WorldSkills (при наявності)

● WSI – Інтернет - ресурси, що містяться в цьому документі

● Країна-організатор змагань - Регулювання в галузі охорони здоров'я та

праці

2.  СТАНДАРТНА СПЕЦИФІКАЦІЯ WORLDSKILLS (WSSS)

2.1.  Загальні вказівки до WSSS

WSSS визначає  знання, розуміння і  конкретні навички,  які  лежать в основі

передової  міжнародної  практики в  області  технічного  і  професійного  виконання.

Вона повинна відображати загальне глобальне розуміння того, що пов'язана з цим

робота являє для промисловості та бізнесу (www.worldskills.org/WSSS).

Конкурс  навичок  покликаний  відобразити  кращу  міжнародну  практику,  як

описано  в  WSSS,  і  в  тій  мірі,  на  яку  здатний.  Стандартна  Специфікація  є

керівництвом, необхідним для навчання і підготовки до змагань.

На конкурсі оцінка знань і розуміння буде відбуватися за допомогою оцінки

виконання. Там не буде окремих випробувань знання і розуміння.

Стандартна  Специфікація  розділена  на  окремі  розділи  з  заголовками  і

доданими посилальними номерами.



На  кожен  розділ  виділяється  певний  відсоток  від  загальних  оцінок,  щоб

вказати  його відносну важливість  в  рамках Стандартної  Специфікації.  Сума всіх

відсотків оцінок становить 100.

Схема оцінювання і Конкурсні завдання будуть оцінювати тільки ті навички,

які  викладені  в  Стандартній  Специфікації.  Вони  будуть  відображати  Стандартну

Специфікацію якомога повніше в рамках обмежень професійного конкурсу.

2.2.  Стандартна специфікація WorldSkills

№
з/п

РОЗДІЛ
КІЛЬКІСТЬ

БАЛІВ

1
ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ 
РОБІТ З ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ

17

Конкурсанту необхідно знати і розуміти:

 Вимоги щодо спецодягу;

 Вимоги правил охорони праці під час роботи з

інструментом та пристроями;

 Правила  безпечного  сортування  виробів  для

кладки;

 Вимоги безпеки при виконанні цегляної кладки

простої та середньої складності;

 Порядок  безпечного  демонтажу  спрацьованої

кладки.

Конкурсант повинен вміти:

 Забезпечувати  особисту  безпеку  під  час

виконання робіт;

 Безпечно  використовувати  інструмент  та

пристрої;

 Розпізнавати аварійні ситуації під час виконання

робіт і вживати відповідних заходів;

 Дотримуватися  безпечних  прийомів  під  час

роботи;

 Підтримувати чистоту робочого середовища;

 Завершити роботу протягом певного часу.



2
ПІДГОТОВКА РОБОЧОГО ПРОСТОРУ, 
МАТЕРІАЛІВ

3

Конкурсанту необхідно знати і розуміти:

 Вимоги безпеки перед початком роботи.

 Види та марки цегли.

Конкурсант повинен вміти:

 Переконатися  у  наявності  достатнього

інструменту та місця для виконання завдання.

 Підготувати  необхідні  матеріали  для  кладки

арки у достатній кількості.

3
ВИКОНАННЯ РОБІТ З КЛАДКИ АРКИ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО КАНАЛУ МАРТЕНІВСЬКОЇ 
ПЕЧІ З ВОГНЕТРИВКИХ МАТЕРІАЛІВ

55

Конкурсанту необхідно знати і розуміти:

 Вимоги безпеки під час виконання  роботи;

 Порядок дій під час виконання роботи;

 Якісні критерії до кладки арки;

  Способи кладки арки;

 Особливості кладки зубчастого окату арки;

 Помилки, які можуть статися під час виконання

робіт;

 Методи усунення помилок при виконанні робіт.

Конкурсант повинен вміти:

 Ефективно виконувати роботу;

 Здійснювати  кладку  арки  безрастворним

засобом  за  заданою  до  конкурсного  завдання
схемою;

 Забивати «замок»;

 Виправляти  помилки,  які  відбуваються  в

процесі виконання роботи;

 Ефективно  працювати,  дотримуючись

встановлених часових рамок.



4 ДЕМОНТАЖ ШАБЛОНУ 10

Конкурсанту необхідно знати і розуміти:

 Вимоги безпеки під час виконання  роботи;

 Порядок дій під час виконання роботи;

 Якісні критерії до готового виробу (арки).

Конкурсант повинен вміти: 

 Ефективно і безпечно виконувати роботу;

 Демонтувати шаблон;

 Ефективно  працювати,  дотримуючись

встановлених часових рамок.
5 ДЕМОНТАЖ ВОГНЕТРИВКОЇ КЛАДКИ 15

Конкурсанту необхідно знати і розуміти:

 Вимоги безпеки під час виконання  роботи;

 Порядок  дій  під  час  демонтажу  кладки  та  по

закінченню роботи;

 Види та марки цегли.

Конкурсант повинен вміти: 

 Ефективно виконувати роботу;

 Безпечно  здійснювати  демонтаж  вогнетривкої

кладки;

 Сортувати цеглу;

 Виконувати  необхідні  дії  після  закінчення

роботи;

 Виправляти  помилки,  які  відбуваються  в

процесі виконання роботи.



3.  СТРАТЕГІЯ ОЦІНЮВАННЯ І СПЕЦИФІКАЦІЯ 

3.1. Загальна інструкція

Процес  оцінювання  керується  Стратегією  оцінювання  WorldSkills.  Нею

встановлено  принципи  і  техніки,  яким  повинен  відповідати  процес  оцінювання

WorldSkills.

В  основі  змагань  WorldSkills  лежить  практика  оцінки  експертами,  яка  є

об'єктом  безперервного  професійного  розвитку  і  уважного  розгляду.  Зростання

компетенції в області оцінювання вплине на майбутнє використання і спрямованість

основних інструментів оцінювання, використовуваних в ході змагань WorldSkills. 

Оцінювання  під  час  змагань  WorldSkills  ділиться  на  два  види:  вимір  і

суддівство.  Вони  називаються  об'єктивним і  суб'єктивним оцінюванням

відповідно.  Для  забезпечення  якості  для  обох  видів  оцінювання  важливо

використання експліцитних критеріїв оцінки кожного з аспектів.

4.    КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ  

4.1.  Формат/ структура Конкурсного завдання

Формат  і  структура  Конкурсного  завдання  у  вигляді  окремих  модулів,

загальна кількість 4 (чотири).

4.2  Вимоги до розробки Конкурсного завдання

Конкурсне завдання складається з 4 модулів: 

1. Підготовка робочого простору, матеріалів.

2. Кладка  арки вертикального каналу мартенівської  печі  з  вогнетривких

матеріалів.

3. Демонтаж шаблону.

4. Демонтаж вогнетривкої кладки.

Кожен Конкурсант  виконує всі завдання.



Під час Змагань може бути використано тільки інструмент та пристрої, надані

Організатором змагань.

Модуль 1

Підготовка робочого простору, матеріалів. Необхідно перевірити достатність

та справність інструменту, підготувати цеглу у необхідній кількості та необхідної

марки. Під час переміщення цегли на робоче місце необхідно дотримуватись вимог

безпеки і не перевищувати допустиму висоту штабелю. 

Модуль 2

Кладка арки за мінімальний час. Ширина арки в три цеглини, робоча поверхня

– торцева сторона цеглини. Під час кладки арки необхідно дотримуватися правил

безпеки, існує вірогідність падіння цегли. Необхідно виконувати роботи в спецодязі,

захисних рукавицях та окулярах. 

Модуль 3

Демонтаж  шаблону.  Під  час  демонтажу  шаблону  треба  бути  особливо

обережним.  Існує  вірогідність  обвалення  арки.  Після  демонтажу  шаблону  арка

повинна  зберегти  своє  проектне  положення,  замкові  цеглини  не  повинні  бути

зміщенні. 

Модуль 4

Демонтаж арки. Щоб уникнути обвалення арки під час демонтажу необхідно

установити  шаблон  в  проектне  положення  і  тільки  після  цього  продовжити

демонтаж  конструкції.  Необхідно  демонтувати  арку,  розмістити  матеріали  та

інструмент по своїх місцях.  Неубрані  робочі  місця,  а  також неякісне сортування

цегли після демонтажу будуть фіксуватися. Зі ці порушення будуть зніматися бали.



4.3 Спеціальні вказівки

Завдання  повинні  бути  повністю  виконані,  якщо  Конкурсант  виконує

завдання в неправильній послідовності або з помилками  бали  будуть зніматися.

5.    РОЗРОБЛЕННЯ КОНКУРСНОГО ЗАВДАННЯ  

Конкурсне  завдання,  модулі  розроблені  відповідно  до  Типової  програми  з

професії  «Вогнетривник».  Розробляли  експерти  з  виробничого  навчання  в

металургійній галузі. 

6. ВИМОГИ З БЕЗПЕКИ

Під  час  проведення  конкурсу  Конкурсанти  повинні  використовувати

спеціальний одяг (х/б костюм), спеціальне взуття, захисні рукавиці та окуляри.

7. МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ

7.1. Інфраструктурний лист

В  інфраструктурному  листі  представлена  інформація  по  обладнанню,  що

забезпечується Організатором змагань.

7.2.  Матеріали і устаткування, заборонені в зоні проведення змагань

На змагання заборонено приносити будь-які предмети, які заборонено діючим

законодавством.

8.  ПОДАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ВІДВІДУВАЧАМ І ЖУРНАЛІСТАМ

8.1 Максимальне залучення відвідувачів і журналістів

Нижче  наводиться  список  можливих  способів  максимізації  залучення

відвідувачів і журналістів в процес.

● Пропозиція спробувати себе в професії;



● Демонстраційні екрани;

● Описи конкурсних завдань;

● Інформація про учасників («профілі» учасників);

● Кар'єрні перспективи;

● Щоденне висвітлення ходу конкурсу.

9  .  ТАБЛИЦЯ ШТРАФНИХ БАЛІВ  

№
з/п

Критерії
Кількість
штрафних

балів

1
Дотримання  вимог  охорони  праці  та  підготовка  до
виконання робіт
Виконання робіт без захисних рукавиць чи окулярів -5

2

Дотримання  вимог  виконання  завдання  з  вогнетривкої
кладки арки
Зміщення окату арки -5

Нещільна кладка арки (наявність зазорів по всій довжині між 
окатами)

-5

Нещільна кладка арки (наявність зазорів між цеглинами в 
одному ряду)

-5

Просідання арки -10

Наявність руйнувань арки -20

Використання сколів цегли для щільності кладки арки 
(щебеніння)

-5

Неякісне сортування цегли демонтованої конструкції -10

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

-5

Загальна кількість штрафних балів - 70
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	2.1. Загальні вказівки до WSSS
	WSSS визначає знання, розуміння і конкретні навички, які лежать в основі передової міжнародної практики в області технічного і професійного виконання. Вона повинна відображати загальне глобальне розуміння того, що пов'язана з цим робота являє для промисловості та бізнесу (www.worldskills.org/WSSS).
	Конкурс навичок покликаний відобразити кращу міжнародну практику, як описано в WSSS, і в тій мірі, на яку здатний. Стандартна Специфікація є керівництвом, необхідним для навчання і підготовки до змагань.
	На конкурсі оцінка знань і розуміння буде відбуватися за допомогою оцінки виконання. Там не буде окремих випробувань знання і розуміння.
	Стандартна Специфікація розділена на окремі розділи з заголовками і доданими посилальними номерами.
	На кожен розділ виділяється певний відсоток від загальних оцінок, щоб вказати його відносну важливість в рамках Стандартної Специфікації. Сума всіх відсотків оцінок становить 100.
	Схема оцінювання і Конкурсні завдання будуть оцінювати тільки ті навички, які викладені в Стандартній Специфікації. Вони будуть відображати Стандартну Специфікацію якомога повніше в рамках обмежень професійного конкурсу.
	№ з/п
	РОЗДІЛ
	КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ
	1
	ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ
	17
	Конкурсанту необхідно знати і розуміти:
	Вимоги щодо спецодягу;
	Вимоги правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;
	Правила безпечного сортування виробів для кладки;
	Вимоги безпеки при виконанні цегляної кладки простої та середньої складності;
	Порядок безпечного демонтажу спрацьованої кладки.
	Конкурсант повинен вміти:
	Забезпечувати особисту безпеку під час виконання робіт;
	Безпечно використовувати інструмент та пристрої;
	Розпізнавати аварійні ситуації під час виконання робіт і вживати відповідних заходів;
	Дотримуватися безпечних прийомів під час роботи;
	Підтримувати чистоту робочого середовища;
	Завершити роботу протягом певного часу.
	2
	ПІДГОТОВКА РОБОЧОГО ПРОСТОРУ, МАТЕРІАЛІВ
	3
	Конкурсанту необхідно знати і розуміти:
	Вимоги безпеки перед початком роботи.
	Види та марки цегли.
	Конкурсант повинен вміти:
	Переконатися у наявності достатнього інструменту та місця для виконання завдання.
	Підготувати необхідні матеріали для кладки арки у достатній кількості.
	3
	ВИКОНАННЯ РОБІТ З КЛАДКИ АРКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО КАНАЛУ МАРТЕНІВСЬКОЇ ПЕЧІ З ВОГНЕТРИВКИХ МАТЕРІАЛІВ
	55
	Конкурсанту необхідно знати і розуміти:
	Вимоги безпеки під час виконання роботи;
	Порядок дій під час виконання роботи;
	Якісні критерії до кладки арки;
	Способи кладки арки;
	Особливості кладки зубчастого окату арки;
	Помилки, які можуть статися під час виконання робіт;
	Методи усунення помилок при виконанні робіт.
	Конкурсант повинен вміти:
	Ефективно виконувати роботу;
	Здійснювати кладку арки безрастворним засобом за заданою до конкурсного завдання схемою;
	Забивати «замок»;
	Виправляти помилки, які відбуваються в процесі виконання роботи;
	Ефективно працювати, дотримуючись встановлених часових рамок.
	4
	ДЕМОНТАЖ ШАБЛОНУ
	10
	Конкурсанту необхідно знати і розуміти:
	Вимоги безпеки під час виконання роботи;
	Порядок дій під час виконання роботи;
	Якісні критерії до готового виробу (арки).
	Конкурсант повинен вміти:
	Ефективно і безпечно виконувати роботу;
	Демонтувати шаблон;
	Ефективно працювати, дотримуючись встановлених часових рамок.
	5
	ДЕМОНТАЖ ВОГНЕТРИВКОЇ КЛАДКИ
	15
	Конкурсанту необхідно знати і розуміти:
	Вимоги безпеки під час виконання роботи;
	Порядок дій під час демонтажу кладки та по закінченню роботи;
	Види та марки цегли.
	Конкурсант повинен вміти:
	Ефективно виконувати роботу;
	Безпечно здійснювати демонтаж вогнетривкої кладки;
	Сортувати цеглу;
	Виконувати необхідні дії після закінчення роботи;
	Виправляти помилки, які відбуваються в процесі виконання роботи.
	3. СТРАТЕГІЯ ОЦІНЮВАННЯ І СПЕЦИФІКАЦІЯ
	3.1. Загальна інструкція
	Процес оцінювання керується Стратегією оцінювання WorldSkills. Нею встановлено принципи і техніки, яким повинен відповідати процес оцінювання WorldSkills.
	В основі змагань WorldSkills лежить практика оцінки експертами, яка є об'єктом безперервного професійного розвитку і уважного розгляду. Зростання компетенції в області оцінювання вплине на майбутнє використання і спрямованість основних інструментів оцінювання, використовуваних в ході змагань WorldSkills.
	Оцінювання під час змагань WorldSkills ділиться на два види: вимір і суддівство. Вони називаються об'єктивним і суб'єктивним оцінюванням відповідно. Для забезпечення якості для обох видів оцінювання важливо використання експліцитних критеріїв оцінки кожного з аспектів.
	4. Конкурсне Завдання
	4.1. Формат/ структура Конкурсного завдання
	Формат і структура Конкурсного завдання у вигляді окремих модулів, загальна кількість 4 (чотири).
	4.2 Вимоги до розробки Конкурсного завдання
	Кожен Конкурсант виконує всі завдання.
	Під час Змагань може бути використано тільки інструмент та пристрої, надані Організатором змагань.
	Модуль 1
	Підготовка робочого простору, матеріалів. Необхідно перевірити достатність та справність інструменту, підготувати цеглу у необхідній кількості та необхідної марки. Під час переміщення цегли на робоче місце необхідно дотримуватись вимог безпеки і не перевищувати допустиму висоту штабелю.
	Модуль 2
	Модуль 3
	Демонтаж шаблону. Під час демонтажу шаблону треба бути особливо обережним. Існує вірогідність обвалення арки. Після демонтажу шаблону арка повинна зберегти своє проектне положення, замкові цеглини не повинні бути зміщенні.
	Модуль 4
	Демонтаж арки. Щоб уникнути обвалення арки під час демонтажу необхідно установити шаблон в проектне положення і тільки після цього продовжити демонтаж конструкції. Необхідно демонтувати арку, розмістити матеріали та інструмент по своїх місцях. Неубрані робочі місця, а також неякісне сортування цегли після демонтажу будуть фіксуватися. Зі ці порушення будуть зніматися бали.
	4.3 Спеціальні вказівки
	Завдання повинні бути повністю виконані, якщо Конкурсант виконує завдання в неправильній послідовності або з помилками бали будуть зніматися.
	5. РозробЛЕННЯ Конкурсного Завдання
	Конкурсне завдання, модулі розроблені відповідно до Типової програми з професії «Вогнетривник». Розробляли експерти з виробничого навчання в металургійній галузі.
	6. ВИМОГИ З БЕЗПЕКИ
	Під час проведення конкурсу Конкурсанти повинні використовувати спеціальний одяг (х/б костюм), спеціальне взуття, захисні рукавиці та окуляри.
	7. МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ
	7.1. Інфраструктурний лист
	В інфраструктурному листі представлена інформація по обладнанню, що забезпечується Організатором змагань.
	7.2. Матеріали і устаткування, заборонені в зоні проведення змагань
	На змагання заборонено приносити будь-які предмети, які заборонено діючим законодавством.
	8. ПОДАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ВІДВІДУВАЧАМ І ЖУРНАЛІСТАМ
	8.1 Максимальне залучення відвідувачів і журналістів
	Нижче наводиться список можливих способів максимізації залучення відвідувачів і журналістів в процес.
	Пропозиція спробувати себе в професії;
	Демонстраційні екрани;
	Описи конкурсних завдань;
	Інформація про учасників («профілі» учасників);
	Кар'єрні перспективи;
	Щоденне висвітлення ходу конкурсу.
	9. Таблиця штрафних балів
	№ з/п
	Критерії
	Кількість штрафних балів
	1
	Дотримання вимог охорони праці та підготовка до виконання робіт
	Виконання робіт без захисних рукавиць чи окулярів
	-5
	2
	Дотримання вимог виконання завдання з вогнетривкої кладки арки
	Зміщення окату арки
	-5
	Нещільна кладка арки (наявність зазорів по всій довжині між окатами)
	-5
	Нещільна кладка арки (наявність зазорів між цеглинами в одному ряду)
	-5
	Просідання арки
	-10
	Наявність руйнувань арки
	-20
	Використання сколів цегли для щільності кладки арки (щебеніння)
	-5
	Неякісне сортування цегли демонтованої конструкції
	-10
	Недотримання встановлених часових рамок на виконання завдання (за кожні +2 хв.)
	-5
	Загальна кількість штрафних балів
	- 70

