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Загальні положення щодо реалізації ДСПТО 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікації) робітників з професії Монтажник-складальник 

металопластикових конструкцій 3, 4, 5, 6, 7-го розрядів розроблено відповідно 

до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту», постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135 «Про затвердження 

Державного стандарту професійно-технічної освіти» та є обов’язковим для 

виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, 

підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або 

забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих 

робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності. 

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить: 

- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-

технічного навчального закладу; 

- типовий навчальний план; 

- типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого 

навчання, передбачених типовим навчальним планом; 

- критерії кваліфікаційної атестації випускника. 

У професійно-технічних навчальних закладах тривалість професійного 

навчання на 3 розряд складає 761 годину, на 4 розряд – 560 годин, на               

5 розряд – 525 годин, на 6 розряд – 370 годин, на 7 розряд – 370 годин. 

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього 

атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки 

встановлюється відповідно до рівня кваліфікації (вона визначається робочим 

навчальним планом), якої набуває учень. 

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін 

професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для 

первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при 

цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за 

рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача 

документа про присвоєння робітничої професії. 

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені 

за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до 

вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників 

робітничих кадрів тощо. 

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення 

предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і 

культура спілкування» тощо). 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі 

кваліфікаційної характеристики професії «Монтажник-складальник 

металопластикових конструкцій» (Випуск № 64 «Будівельні, монтажні та 

ремонтно-будівельні роботи», Зміни до розділів 1, 2 Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 10.08.2010 

№ 304), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних 
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процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб 

роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім 

основних вимог до рівня знань, умінь і навичок до кваліфікаційних 

характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних 

положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів 

економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України від 29.12.2004 № 336. 

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних 

майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або 

безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями 

часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної 

освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 

академічна година тривалістю 45 хвилин; 

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 

6 академічних годин; 

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних 

годин; 

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. 

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження 

виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється 

залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із 

законодавством. 

Після завершення навчання кожен учень (слухач) повинен уміти 

самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у 

відповідній галузі. 

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише 

після навчання і перевірки знань з охорони праці, відповідно до критеріїв 

оцінювання. 

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного 

на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється 

професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами 

та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних 

характеристик, критеріїв оцінювання. 

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно 

пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та 

видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. 

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та 

третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний 
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рівень «кваліфікований робітник», видається диплом, зразок якого 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного 

навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм 

присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка. 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 7129 Монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 

2. Кваліфікація: монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 3-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: основні види металопластикових профілів; основні 

типи металопластикових віконних і дверних конструкцій, ізолювальних 

матеріалів, кріпильних деталей; види та матеріали для ущільнення; види 

додаткових матеріалів; основні типи будівельних склопакетів та матеріалів 

для скління; правила установлювання металопластикових віконних й дверних 

конструкцій; допуски під час монтажу металопластикових конструкцій; 

правила виконання ізолювальних робіт; правила транспортування та 

складування металопластикових віконних і дверних конструкцій; основні 

види, призначення й правила користування ручним, механізованим, 

пневматичним, електричним інструментом; технологію складання 

найпростіших металопластикових  конструкцій, технологію скління виробів; 

креслення та специфікацію на найпростіші вироби; правила роботи на 

підмостках та драбинах; правила дотримання пожежної та електричної 

безпеки; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. 

Повинен уміти: розрізати найпростіші металопластикові профілі 

конструкцій на верстатах і ручним, механізованим, пневматичним, 

електричним інструментом; транспортувати і складати матеріали та деталі; 

складати найпростіші металопластикові дверні й віконні конструкції; 

виконувати найпростіші роботи під час монтажу дверних та віконних 

металопластикових конструкцій.  

 

4. Загальнопрофесійні вимоги: 

Повинен: 

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; 

додержуватись норм технологічного процесу; 

не допускати браку в роботі; 

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 
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володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 

 

5.  Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 

професійно-технічної освіти 

5.1. При вступі на навчання. 

Базова або повна загальна середня освіта. 

5.2. Після закінчення навчання. 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

«Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» 3-го розряду; без 

вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість. Виробництво металопластикових 

конструкцій (КВЕД – 2010, секція – С, клас – 22.23). 

Будівництво. Установлення (зведення) власно виготовлених 

будівельних пластмасових виробів (віконних та дверних блоків, полотен, 

коробок тощо), (КВЕД-2010, секція – F, клас – 43.32).  

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за 

статевою  належністю визначається переліком важких робіт і робіт зі 

шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України від 

29.12.1993 № 256). 

7.3. Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 

Професія – 7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація – 3 розряд 

Загальний фонд навчального часу – 791 година 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 74 4 

1.1 Інформаційні технології 17 4 

1.2 
Основи галузевої економіки і 

підприємництва 
17  

1.3 Основи правових знань 17  

1.4 Правила дорожнього руху 8  

1.5 Резерв часу 15  

2 
Професійно-теоретична 

підготовка 
238 32 

2.1 

Технологія складання та монтажу 

систем металопластикових 

конструкцій 

65 6 

2.2 Обладнання та механізми 17 1 

2.3 
Будівлі, споруди та монтаж 

металопластикових конструкцій 
17 1 

2.4 Матеріалознавство 34 4 

2.5 Електротехніка в будівництві 34  

2.6 Будівельне креслення 41 20 

2.7 Охорона праці 30  

3 Професійно-практична підготовка 442  

3.1 Виробниче навчання 204  

3.2 Виробнича практика 238  

4 Консультації 30  

5 

Державна кваліфікаційна 

атестація (або проміжна 

(поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні 

навчання) 

7  

6 
Загальний обсяг навчального часу 

(без п.4): 
761 36 
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Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) 

для підготовки кваліфікованих робітників за професією 

«Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» 

1. Кабінети: 

- Монтажу та складання металопластикових конструкцій 

- Охорони праці 

- Будівельного креслення 

- Матеріалознавства 

- Основ галузевої економіки і підприємництва 

- Основ правових знань 

- Інформаційних технологій 

- Електротехніки 

2. Лабораторії: 

- Будівельних матеріалів і виробів металопластикових конструкцій 

3. Майстерні: 

- Металопластикових конструкцій. 
*Примітка: Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися 

при наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників 

кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Інформація та інформаційні технології 2  

2. 
Програмні засоби ПК. Комп'ютерні 

технології 
7 2 

3. Мережні системи та сервіси 8 2 

Усього годин: 17 4 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

Поняття про інформацію та інформаційні технології. 

 

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі 

оформлення та подання інформації. 

Розробка фірмового стилю. 

Мультимедійні технології. 

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення 

презентацій. 

POWERPOINT. 

Лабораторно-практичні роботи: 

Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь». 

Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія». 

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні 

і глобальні мережі. 

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.  

Основні мережні сервіси. Браузери. 

Лабораторно-практичні роботи: 

Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом 

професії). 

Створення публікації «Інновації в професії». 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

 

Тема 1. Організація управління будівництвом в Україні 

Роль та особливості будівництва. Організація управління будівництвом. 

Роль держави в управлінні будівництвом. Міжгалузеві зв’язки будівництва. 

Закономірності економічної поведінки виробника. Поведінка споживача на 

ринку. 

 

Тема 2. Підприємницька діяльність 

Поняття і цілі підприємницької діяльності. Види підприємницької 

діяльності в будівельних організаціях. Форми організації підприємництва. 

 

Тема 3. Типи будівельних організацій і фірм, їх виробничі та ринкові зв’язки 
Організаційно-правові форми будівельних організацій. Господарчі 

товариства і колективи: повне товариство, товариство з обмеженою 

відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне 

товариство, дочірнє і залежне господарче товариство. Державні й 

муніципальні унітарні будівельні організації: унітарна будівельна організація, 

заснована на праві оперативного управління; унітарна будівельна організація, 

заснована на праві господарчого ведення. Некомерційні будівельні 

організації: споживчі кооперативи, громадські та релігійні організації, фонди, 

об’єднання юридичних осіб (асоціації та союзи). 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Організація управління будівництвом в Україні 2  

2. Підприємницька діяльність 1  

3. 
Типи будівельних організацій і фірм, їх 

виробничі та ринкові зв’язки 
2  

4. Конкуренція і будівельна організація 1  

5. Будівельний ринок 2  

6. 
Планування підприємницької діяльності 

будівництва 
2  

7. 
Витрати, обсяг виробництва та реалізація 

будівельної продукції 
2  

8. Собівартість будівельної продукції 2  

9. Ціна будівельної продукції 1  

10. Економічна ефективність науково-технічного 

прогресу 
2  

Усього годин: 17  
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Тема 4. Конкуренція і будівельна організація 

Конкуренція – рушійна сила економічного прогресу. Малі підприємства 

(фірми) та малий бізнес в економіці будівництва. Монополії. Антимонопольна 

політика. 

 

Тема 5. Будівельний ринок 

Суть і функції ринку. Структура ринку. Суб’єкти будівельного ринку: 

інвестори, замовники, підрядники, проектно-дослідні організації та фірми, 

науково-дослідні інститути, підприємства промисловості будівельних 

матеріалів, виробів, конструкцій, підприємства-виготовлювачі обладнання. 

Об’єкти ринкових відносин: будівельна продукція (будови, споруди), 

будівельні машини та механізми, транспортні засоби, матеріали, вироби, 

конструкції, капітал (інвестиції), земельні ділянки, інформація. 

Інфраструктура будівельного ринку: банки, біржі, брокерські контори, 

інвестори, інформаційні служби. 

 

Тема 6. Планування підприємницької діяльності будівництва 

Вибір стратегії. Визначення мети і завдання. Розробка і обґрунтування 

виробничої програми. Бізнес-план як інструмент планування підприємницької 

діяльності. Призначення і структура бізнес-плану будівельної організації. 

 

Тема 7. Витрати, обсяг виробництва та реалізація будівельної продукції 
Економічні витрати. Зовнішні витрати. Постійні, змінні, загальні 

витрати будівельної організації. 

 

Тема 8. Собівартість будівельної продукції 

Поняття собівартості будівельної продукції. Склад і структура 

собівартості будівельно-монтажних робіт. Кошторисна, планова і фактична 

собівартість будівельно-монтажних робіт. Планування собівартості 

будівельно-монтажних робіт. 

 

Тема 9. Ціна будівельної продукції 

Цінова політика й методи встановлення ринкових цін у будівельній 

організації. Ціноутворення в ринкових умовах на будівельну продукцію. 

 

Тема 10. Економічна ефективність науково-технічного прогресу 

Поняття науково-технічного прогресу, його форми. Основні напрямки 

сучасного науково-технічного прогресу. Показники рівня науково-технічного 

прогресу. Економічний ефект заходів науково-технічного прогресу. Інновації, 

їх місце в діяльності сучасного підприємництва. Вартісна оцінка витрат на 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Право-соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та 

ознаки правової держави 

1 

 

2. Конституційні основи України 5  

3. 
Цивільне право і відносини, що ним 

регулюються 
1 

 

4. Господарство і право 1  

5. 
Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд 

господарчих спорів 
2 

 

6. Праця, закон і ми 2  

7. 
Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність 
2 

 

8. Злочин і покарання 2  

9. 

Правова охорона природи. Охорона природи – 

невід'ємна умова економічного та соціального 

розвитку України 
1 

 

 Усього годин: 17  

 

Тема 1. Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської 

культури. Поняття та ознаки правової держави 

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад 

державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні 

основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і 

правопорушення. Юридична відповідальність. 

 

Тема 2. Конституційні основи України 

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове 

становище громадян України, їхня рівноправність. 

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на 

повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість 

житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне 

життя тощо. 

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через 

вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. 

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган 
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державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок 

роботи. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та 

його повноваження. Припинення повноважень Президента України. 

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої 

влади. 

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в 

Україні винятково судами. Система судів в Україні. 

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, 

його система та повноваження. 

 

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні 

правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. 

Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин. 

 

Тема 4. Господарство і право 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні 

господарських відносин. Система господарського права. Господарське 

законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. 

Правове становище господарських організацій. Правове становище 

підприємств і об'єднань. 

 

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських 

спорів 

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, 

які використовуються для розв'язання господарських спорів. 

 

Тема 6. Праця, закон і ми 

Загальна характеристика трудового права України. Право громадян 

України на працю. 

Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. 

Відповідальність за порушення трудового законодавства. 

 

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність 

Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної 

відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності. 

Адміністративні стягнення. 

 

Тема 8. Злочин і покарання 

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. 

Злочин та інші правопорушення. 

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. 
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Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід'ємна умова 

економічного та соціального розвитку України 

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-

людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього 

середовища. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Правила дорожнього руху» 

 

№ 

з/п Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  
Закон України «Про дорожній рух». 

Загальні положення, визначення 
1  

2.  Обов’язки та права пасажирів і пішоходів 1  

3.  

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, 

які керують гужовим транспортом і 

погоничів тварин 

1  

4.  Регулювання дорожнього руху 1  

5.  
Рух транспорту та безпека пішоходів і 

пасажирів 
1  

6.  Особливі умови руху 1  

7.  
Надання першої медичної допомоги під час 

дорожньо-транспортних випадків 
1  

8.  
Відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху 
1  

Усього годин: 8  

 

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, 

визначення 

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення 

Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова 

основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його 

учасників. 

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп 

населення Правилам дорожнього руху. 

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та 

причини їх виникнення. 

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху. 

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність 

обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил 

дорожнього руху. 

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, 

причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, проїздна частина, 

смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, 

стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів. 

 

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів 

Порядок руху пішоходів у населених пунктах. 
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Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, 

які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, 

мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо. 

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у 

темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей 

дорогою. 

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна 

доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух 

людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів 

при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і 

спеціальним звуковим сигналом. 

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди. 

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту. 

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, 

тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час 

зупинки транспорту. 

 

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим 

транспортом і погоничів тварин 

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового 

транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання 

транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія. 

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги. 

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух 

зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони 

водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. 

Заборони водію велосипеда. Заборони водію гужового транспорту. Заборони 

погоничам тварин. 

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими велосипедами, 

мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин. 

 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху 

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього 

руху, їх класифікація. 

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації 

дорожнього руху, класифікація розмітки. 

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання 

дорожнього руху на небезпечних ділянках трас. 

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух 

світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів. 

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній 

рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед 

грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали 

регулювальника. 
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Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, 

дорожніми знаками і розміткою. 

 

Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів 

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька 

рядів. 

Взаємна увага – умова безпеки руху. 

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання 

світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил 

подавання попереджувальних сигналів. 

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека 

пішоходів і пасажирів. 

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину 

шляху гальмування. 

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка. 

 

Тема 6. Особливі умови руху 

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів. 

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на дорогах. 

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. 

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки. 

Рух по автомагістралях і автобанах. 

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на 

гірських дорогах і крутих спусках. 

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по 

швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час 

доби. Буксирування. 

 

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних випадків 

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, 

звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу. 

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання 

першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при 

ДТП. 

 

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху 

Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. 

Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. 

Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди. 

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. 

Суспільний вплив. Громадянська відповідальність. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія складання та монтажу 

систем металопластикових конструкцій» 

 

№ 

з\п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 
Проблеми енергозбереження 

в будівництві 
2  

2 
Організація виробництва і 

праці 
2  

3 

Класифікація та 

характеристики ПВХ вікон 

та балконних дверей 

4  

4 Огляд профільних систем 4 1 

5 

Принципи конструювання 

ПВХ вікон та балконних 

дверей 

4  

6 

Технологія складання 

глухих (невідкривних) 

металопластикових 

конструкцій 

6 1 

7 

Технологія складання 

глухого вікна з 

горизонтальним (або 

вертикальним) імпостом 

4 1 

8 

Технологія складання 

комбінованого вікна з 

поворотною фурнітурою 

6 1 

9 

Технологія складання 

балконних дверей з 

поворотно-відкидною 

фурнітурою 

6 1 

10 Обмірювання прорізів 4 1 

11 

Технологія підготовки 

поверхні під улаштування 

металопластикових 

конструкцій 

4  

12 

Технологія монтажу 

металопластикових 

конструкцій 

9  

13 

Ізоляція примикань 

віконних і дверних блоків до 

стін будинків 

6  
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14 

Вимоги з питань охорони 

праці при виконанні робіт із 

монтажу та складанні 

металопластикових 

конструкцій 

4  

 Усього годин: 65 6 

 

Тема 1. Проблеми енергозбереження в будівництві 

Значення будівельної галузі для суспільного господарства держави, 

перспективи її розвитку. Проблеми енергозбереження та шляхи їх вирішення. 

Роль і місце робіт з металопластиковими конструкціями у вирішенні 

проблем підвищення енергоефективності та запровадження 

енергозберігаючих технологій. Карта температурних зон території України. 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою та програмою 

професійно-теоретичної підготовки другого розряду 

 

Тема 2. Організація виробництва і праці 

Галузь використання. Нормативні посилання. 

Основні відомості про організацію робочого місця. Засоби 

індивідуального захисту. Значення професійної майстерності й зростання 

культурно-технічного рівня робітників. Забезпечення пожежної безпеки при 

виконанні робіт за професією. 

Науково-технічне й економічне значення якості робіт. Трудова і 

технологічна дисципліна. 

 

Тема 3. Класифікація та характеристики ПВХ вікон та балконних дверей 

Класифікація вікон та балконних дверей. Приклади умовних позначень 

віконної конструкції. Способи відчинення віконних стулок. Основні 

параметри і типорозміри віконних виробів. Приклади архітектурних креслень 

віконних та балконних  блоків. 

 

Тема 4. Огляд профільних систем 

Історія виникнення металопластикових вікон. Приклади перерізів 

профілів. Типи профілів із ПВХ і вимоги до них. 

Номенклатура і основні параметри профілів із ПВХ. Регулюючі і 

нормативні документи. Технологія виробництва ПВХ профілю (метод 

екструзії). Принципи конструювання. Головні та додаткові профілі. 

Практична робота: 

1. Ознайомлення з каталогами профілю ПВХ різних фірм виробників. 

Порівняти їх якісні характеристики. 

 

Тема 5. Принципи конструювання ПВХ вікон та балконних дверей 

Вимоги до проектування вікон та дверей. Чинники, що впливають на 

теплоізоляцію віконних конструкцій. Основні параметри і розміри. Структура 

умовного позначення (марка) виробу. 
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Тема 6. Технологія складання глухих (не відкривних) металопластикових 

конструкцій 

Технологічна карта на виготовлення глухих (не відкривних) ПВХ 

конструкцій. Читання креслень, специфікації та завдання на виготовлення 

вікна. Розкрій пластикового профілю рами на заготовки. Фрезерування 

дренажних та компенсуючих пазів рами. Армування ПВХ профілю. 

Зварювання кутів рами. Зачіска наплаву. Перевірка розмірів. Фрезерування 

кутів рами. Укладка ущільнювача склопакету. Заскління. Правила з безпеки 

виконання робіт. Маркування та пакування конструкції. 

Практична робота: 

1. Підібрати необхідну кількість матеріалу, згідно до замовлення. 

2. Визначення розмірів рами, армуючого профілю рами, склопакету, 

підвіконного профілю та штапику. Зробити розкладку профілю. 

3. Читання технічної документації. 

 

Тема 7. Технологія складання глухого вікна з горизонтальним (або 

вертикальним) імпостом 

Технологічна карта на виготовлення глухого вікна з імпостом. 

Читання креслень, специфікації та завдання на виготовлення вікна. 

Розкрій пластикового та армуючого профілю на заготовки. 

Фрезерування дренажних та компенсуючих пазів рами. Правила з безпеки 

виконання робіт. 

Армування ПВХ профілю. Підготовка зварювального апарату 

(встановлення цулаг відповідного профілю). Зварювання кутів рами. Зачіска 

наплаву. Перевірка розмірів. 

Налаштування фрезерного обладнання. Фрезерування кутів рами. 

Фрезерування торців імпосту. Виставлення заготовки імпосту в проектне 

положення. Укладка ущільнювача склопакету. Кріплення підвіконного 

профілю. 

Заскління. Вимірювання штапику. Розкрій профілю штапику. 

Розклинювання склопакетів. Вставляння штапику у пази. Правила з безпеки 

виконання робіт. 

Маркування та пакування конструкції. 

Практична робота: 

1. Ознайомлення з кресленням та специфікацією на виготовлення глухого вікна 

з імпостом. 

2. Визначення розмірів рами та імпосту, армуючого профілю рами та імпосту, 

склопакету, підвіконного профілю та штапику. Зробити розкладку профілю. 

 

Тема 8. Технологія складання комбінованого вікна з поворотною 

фурнітурою 

Технологічна карта на виготовлення комбінованого вікна. 

Читання креслень, специфікації та завдання на виготовлення вікна. 

Правила з безпеки виконання робіт. 
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Виготовлення рами: розкрій пластикового профілю рами на заготовки; 

фрезерування дренажних та компенсуючих пазів рами; розкрій армуючого 

профілю рами на заготовки; армування ПВХ профілю; зварювання кутів рами; 

зачіска наплаву; перевірка розмірів. Фрезерування кутів рами. 

Виготовлення стулки: розкрій профілю стулки ПВХ; фрезерування 

дренажу; розкрій армуючого профілю; армування ПВХ профілю; фрезерування 

пазу замку основного запору та отворів для ручки; зварювання кутів стулки; 

зачіска наплаву; перевірка розмірів; фрезерування кутів стулки. 

Укладка ущільнювача склопакету. 

Встановлення фурнітури: згідно креслення підібрати комплект 

фурнітури; кріплення обв’язки фурнітури на стулку; розмітка по шаблону 

петель на стулці та рамі; кріплення фурнітурними шурупами; навішування 

стулки; розмічання та закріплення відповідних планок на рамі; перевірка 

роботи стулки та прижим. 

Заскління: вимірювання штапику; розкрій профілю штапику; 

виготовлення заготовок під кутом 45°; перевірка розмірів; підготовка вікна до 

пакування; встановлення фальцевих підкладок під склопакет; розклинювання 

склопакетів; вставляння штапику у пази. Правила з безпеки виконання робіт. 

Кріплення підвіконного профілю. 

Маркування та пакування конструкції. 

Практична робота: 

1. Визначення розмірів стулки по фальцу. 

2. Підібрати комплект фурнітури згідно до замовлення. 

 

Тема 9. Технологія складання балконних дверей з поворотно-відкидною 

фурнітурою. 

Технологічна карта на виготовлення балконних дверей: виготовлення 

рами, виготовлення стулки, заскління. 

Технологія монтажу поворотно-відкидної фурнітури: згідно креслення 

підібрати комплект фурнітури; кріплення обв’язки фурнітури на стулку; 

розмітка по шаблону петель на стулці та рамі; кріплення фурнітурними 

шурупами; навішування стулки; розмічання та закріплення відповідних планок 

на рамі; перевірка роботи стулки та прижим. Види додаткової фурнітури. 

Практична робота: 

1. Підібрати комплект фурнітури згідно до замовлення. 

 

Тема 10. Обмірювання прорізів 

Допустимі граничні відхилення розмірів прорізу. Обмірювання розмірів 

з четвертю та без чверті. Визначення розмірів майбутнього вікна. Схеми 

обмірювання прорізів. Складання "Листа обміру". 

Практична робота: 

1. Обмірювання прорізу з чвертю та без чверті. 

2. Визначити розміри майбутнього вікна. 

3. Скласти "Лист обміру". 
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Тема 11. Технологія підготовки поверхні під улаштування 

металопластикових конструкцій 
Підготовка поверхонь до монтажу металопластикових конструкцій 

згідно з ДСТУ-Н.Б.В.2.6.-146.2010. 

Перевірка стану основи. Порядок видалення забруднень на поверхні 

конструкції за допомогою ручного інструменту. Допустимі відхилення 

поверхонь за вертикаллю і горизонталлю. Типові дефекти, які виникають при 

порушенні технологічної послідовності, способи їх запобігання й усунення. 

Способи контролю: прилади, інструменти і пристрої, що 

використовуються. 

 

Тема 12. Технологія монтажу металопластикових конструкцій 

Технічна документація на виробництво монтажних робіт. 

Визначення глибини посадки вікна в стінному прорізі в залежності від 

конструкції стіни. 

Кріплення віконної коробки до стіни. Послідовність (місця) 

прикріплення кріпильних деталей. Використання пластин і анкерів для 

кріплення металопластикових профілів, їх асортимент, класифікація. 

Розташування несучих та розпірних колодок (для різних типів вікон). 

Використання клинів для тимчасового розпору віконної рами. 

 Сучасні технології монтажних робіт. Сучасні вітчизняні та зарубіжні 

інструменти, пристрої та пристосування, що використовуються для 

монтажних робіт. 

 

Тема 13. Ізоляція примикань віконних і дверних блоків до стін будинків 

Ізоляція шва. Приклади конструктивних рішень з’єднувальних швів. 

Технологія ущільнення. Види ізоляційних матеріалів. Нанесення ізоляційних 

матеріалів в порожнини місць примикань. Зовнішній декоративний захист 

стику. 

 

Тема 14. Вимоги з питань охорони праці при виконанні робіт із монтажу 

та складанні металопластикових конструкцій 

Організація робочого місця та безпечне ведення робіт при складанні 

металопластикових конструкцій. 

Організація робочого місця та безпечне ведення робіт при улаштуванні 

металопластикових конструкцій. 

Охорона довколишнього середовища. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Обладнання та механізми» 

 

№ 

з\п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 
Загальні положення, терміни 

та визначення 
1  

2 
Організація виробництва 

віконних систем з ПВХ 
2  

3 

Устаткування для 

виготовлення 

металопластикових 

конструкцій 

2  

4 
Контрольно-вимірювальні 

інструменти 
2  

5 Ручний інструмент 1  

6 
Пневмообладнання та 

пневмоінструменти 
2  

7 
Ручний електричний 

інструмент 
3  

8 

Технологічна оснастка для 

складання конструкцій з 

ПВХ-профілю 

2 1 

9 
Установлення риштування і 

засобів підмощування 
2  

 Усього годин: 17 1 

 

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення 

Особливості організації робочого місця монтажника-складальника 

металопластикових конструкцій. Види робочих місць: робочі місця ручної 

праці, механізовані робочі місця, автоматизовані робочі місця Організація 

робочого місця. Проектування організації робочого місця. Планування 

робочого місця. Обслуговування робочого місця. Атестація робочих місць. 

Умови праці. Охорона праці. 

 

Тема 2. Організація виробництва віконних систем з ПВХ 

Підготовка приміщень. Вибір обладнання. Підбір персоналу. Ефективна 

організація виробництва. Схема розташування обладнання для виготовлення 

ПВХ-систем. Компонування обладнання в цеху – вибудовування 

технологічного ланцюжка. 
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Тема 3. Устаткування для виготовлення металопластикових конструкцій 
Перелік та призначення устаткування для виготовлення 

металопластикових конструкцій. 

Ознайомлення з технічною документацією обладнання. Види 

устаткування: пилка для різання ПВХ-профілю, пилка для армуючих 

заготовок, фрезерний агрегат, копіювально-фрезерний верстат, зварювальний 

апарат, автомат для видалення зварного напливу, фрези для дренажних 

отворів, фрези для пазів під ущільнювач, пилка для різання штапика, стенд 

для скління, пневмошурупокрути і пневмодрелі. 

 

Тема 4. Контрольно-вимірювальні інструменти 
Перелік та призначення контрольно-вимірювальних інструментів: 

рулетки, лазерні рулетки, металеві лінійки, кутники, шаблони, мікрометри, 

штангель циркулі, кутоміри, ваги, виски, будівельні та лазерні рівні. 

Застосування контрольно-вимірювальних інструментів. Відповідність 

інструментів вимогам Укрметртестстандарт. 

 

Тема 5. Інструменти та ручні інструменти 
Інструменти які застосовуються при складанні та улаштуванні віконних 

та дверних конструкцій: свердла по металлу, фрези різного діаметру, пильні 

диски, бити, шланг спіральний 7,5м\15м, стамески. 

 Ручні інструменти які застосовуються при складанні та улаштуванні 

віконних та дверних конструкцій: ножиці для нарізання ущільнювання, ролик 

для закочування ущільнення, лопатка монтажна (для заскління), молоток, 

присоски для заскління, лінійка-кутник 90
0
, склоріз, ножиці по металу, 

викрутки, пістолет для видавлювання монтажної піни, пістолет для 

видавлювання герметика (якщо використовуються ущільнювані маси); 

притисний валик (якщо використовуються ущільнювальні стрічки); ножівка; 

молоток; кліщі сталеві, станок для вигинання дистанційної рамки. 

Правила безпечної експлуатації та вимоги охорони праці при роботі з 

ручним інструментом. 

 

Тема 6. Пневмообладнання та пневмоінструменти 
Принцип роботи компресора. Компресори поршневі і гвинтові. Вимоги 

до компресора. Елементи пневмомагістралі. 

Пневмоінструмент: дрилі, гвинтокрути, бормашинка (фрезерування 

пазів під ущільнення), сдувні пістолети. 

Правила безпечної експлуатації та вимоги охорони праці при роботі з 

пневматичним інструментом. 

 

Тема 7. Ручний електричний інструмент 

Ручні інструменти для монтажу та складання металопластикових вікон. 

Інструменти для підготовки отворів. Ознайомлення з технічною 

документацією. Правила безпечної експлуатації та вимоги охорони праці при 

роботі з електричним інструментом. 
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Тема 8. Технологічна оснастка для складання конструкцій з ПВХ-

профілю 

Технологічна оснастка для складання конструкцій з ПВХ-профілю: 

фрези для обробки імпосту, для зачистки рами, для зачистки стулки; цулаги; 

направляючі для різання штапика; кондуктори. 

Практична робота 

1 .  Контроль напряму обертання фрез. 

 

Тема 9. Установлення риштування і засобів підмощування 
Види засобів підмощування: риштування, самопідіймальні помости, 

пересувні вишки, колиски; інвентарні засоби підмощування (легкі збірно-

розбірні помости, різновисотні столики). Технологія монтажу риштувань 

клинохомутового типу, трубчастих безболтових, підвісних струнних, рамних 

інвентарних, модульних тощо). Правила роботи на риштуванні, підмостках, 

драбинах, автомобільних підіймачах тощо. Безпечне ведення робіт. Вимоги 

безпеки під час виконання робіт на висоті із застосуванням електрифікованого 

інструменту. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Будівлі, споруди та монтаж 

металопластикових конструкцій» 

 

№ 

з\п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 

Значення будівельної галузі 

для суспільного 

господарства держави, 

перспективи її розвитку 

1  

2 
Типи будинків та їх 

конструктивні елементи 
4  

3 

Поняття про 

теплопровідність 

металопластикових вікон 

2 1 

4 

Загальні відомості про 

системи металопластикових 

конструкцій 

6  

5 
Відомості про будівельно-

монтажні роботи 
4  

 Усього годин 17 1 

 

Тема 1. Значення будівельної галузі для суспільного господарства 

держави, перспективи її розвитку 

Значення будівельної галузі для суспільного господарства держави, 

перспективи її розвитку. Історія розвитку будівельної справи. 

Зв'язок будівництва з іншими галузями економіки, наукою і 

невиробничою сферою. Підвищення технічного рівня сучасного виробництва. 

Поняття енергоефективності. Підвищення енегроефективності та 

запровадження енергозберігаючих технологій як стратегічне завдання 

розвитку національних економік. Шляхи економії енергії в галузі. 

Альтернативні джерела енергії, що використовуються в галузі. Вплив галузі 

на екологію. 

 

Тема 2. Типи будинків та їх конструктивні елементи 
Класифікація будівель і споруд. Загальні поняття про будівлі і споруди. 

Основні вимоги до будівель і споруд: відповідність призначення, 

експлуатаційним вимогам, міцності, стійкості, довговічності, вогнестійкості. 

Класифікація будівель: цивільні виробничі (сільськогосподарські і 

промислові). 

Споруди спеціального призначення (мачти, мости, резервуари, башти). 

Класифікація будівель за поверховістю (одно, малоповерхові, 

багатоповерхові, підвищеної поверховості, висотні, хмарочоси). 
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Основні елементи будівель їх характеристика: фундаменти, стіни, 

сходові марші і площадки, покрівля. Основні конструктивні схеми будівель: 

каркасні, безкаркасні, з неповним каркасом. 

Поділ будівель за матеріалом, за видом і розміром застосовуваних 

виробів. 

Види загальнобудівельних робіт. Будівельно-монтажні роботи; 

спеціальні роботи, їх характеристики. Будівельні процеси, операції. Ділянки, 

захвати, фронт робіт, робоче місце. 

 

Тема 3. Поняття про теплопровідність металопластикових вікон 

Поняття про теплообмін. Визначення теплопровідності, конвекції. 

Тепловитрати і витрати тепла. Поняття «точки роси» та «містка холоду». 

Розподіл теплових потоків у огороджувальних конструкціях 

експлуатованих будинків і споруд. Поняття теплоізоляції. 

Практична робота 

1.  Розрахунок коефіцієнту теплопровідності. 

 

Тема 4. Загальні відомості про системи металопластикових конструкцій 

Аналіз стану огороджуючих конструкцій фонду, що перебуває в 

експлуатації. 

Сфери застосування системи металопластикових конструкцій залежно 

від конструктивних характеристик будівельного об'єкту і його призначення. 

Загальна класифікація світлопрозорих огороджень. Системи 

світлопрозорих покриттів. Світлопрозорі фасадні системи. 

Приклади рішень різних систем з металопластиковими рамами. 

Спеціальні світлопрозорі споруди. Зимові сади, веранди, криті басейни, 

павільйони, галереї, транспортні переходи та інші із застеленими поверхнями 

стін і покриття. 

Вікна з алюмінієвих сплавів, вікна з деревини, вікна із полівінілхлориду, 

мансардні вікна. Їх функціональні відмінності та характеристики. 

 

Тема 5. Відомості про будівельно-монтажні роботи 

Будівельний процес, операція. Класифікація будівельних процесів за 

призначенням: основні, допоміжні, транспортні. 

Загально-будівельні роботи: земляні, пальові, кам'яні, бетонні і залізобетонні, 

монтаж конструкцій, теслярські й столярні, покрівельні, оздоблювальні. 

Спеціальні роботи: монтаж металопластикових вікон, гідроізоляція, 

герметизація, гідрофобізація, звукоізоляція. 

Транспортні та вантажно-розвантажувальні роботи. 

Небезпечна зона на будівельному майданчику. Застосування 

сигналізації при виконанні монтажних робіт. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з\п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 
Загальні відомості про 

матеріали 
2  

2 
Основні властивості 

матеріалів 
6 1 

3 

ПВХ-профіль для 

виробництва 

металопластиковихі вікон 

2  

4 Огляд профільних систем 2  

5 
Вхідний контроль 

матеріалів i виробів 
2  

6 

Характеристики та 

властивості матеріалів i 

виробів 

10 2 

7 

Характеристики та 

властивості віконних 

конструкцій 

4  

8 

Матеріали для 

улаштування 

металопластикових 

конструкцій 

4 1 

9 
Вимоги безпеки праці та 

охорони довкілля 2  

 Усього годин 34 4 

 

Тема 1. Загальні відомості про матеріали 

Види будівельних матеріалів. Загальні відомості про матеріали, які 

використовуються під час виконання poбiт зі складання та монтажу систем 

металопластикових конструкцій. Продукція провідних компаній виробників 

будівельних матеріалів на ринку України. Сучасні вимоги до якості 

будівельної продукції. 

Поняття про державну систему стандартизації в Україні. Класифікація 

та стандартизація матеріалів, які застосовуються при виконанні робіт зі 

складання та монтажу металопластикових конструкцій. 

 

Тема 2. Основні властивості метеріалів 
Основні властивості профілів: фізичні, xiмічні, механічні, технологічні, 

споживчi. 
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Фізичні властивості: питома та об'ємна вага; щільність, пористість, 

вологість, водовбирання, гігроскопічність, водопроникність. Поняття про 

морозостійкість. Теплоємність, теплове розширення. Випробовування 

матеріалів на морозостійкість. Повітря-газо-паропроникність. Звуковбирання, 

звукопровідність, теплопровідність. Вогнестійкість. 

Хімічні властивості: хімічна активність, дисперсність, розчинність, 

лугостійкість, кислотостійкість; газостійкість, атмосферостійкість, корозійна 

стійкість. 

Механічні властивості: міцність, пружність, пластичність, крихкість, 

ударна в'язкість, твердість, знос, стирання. 

Технологічні властивості: технологічна рухомість. Зчеплення. 

Розташування та зручність обробки. Час та ступінь висихання. Усадка. 

Адгезія. Геологічні властивості. Фарбувальна здатність (інтенсивність), 

покривність, ступінь перетиру, умовна в'язкість, розлив. Час та ступінь 

висихання. Адгезія, здатність до шліфування та полірування. 

Споживчі властивості: ергономічність, екологічність, надійність, 

довговічність, транспортабельність, безпечність, збереженість, зручність 

користування, ремонтопридатність, зовнішній вигляд, естетичність. 

Практична робота 

Визначення показників механічних властивостей основних матеріалів. 

 

Тема 3. ПВХ-профіль для виробництва металопластикових вікон 

Хімічний склад ПВХ-профілю. Виробництво ПВХ-профілю. Ламінація 

(кешування) ПВХ-профілю. Забарвлення профілю-ПВХ. Вигинання профілю-

ПВХ. 

 

Тема 4. Огляд профільних систем 

Приклади перерізів профілів. Типи профілів із ПВХ і вимоги до них. 

Мінімальні товщини стінок основних профілів. Визначення дефектів форми 

профілю. Маркування. Пакування. Огляд систем ПВХ-профілів. 

 

Тема 5. Вхідний контроль матеріалів i виробів 

Загальні вимоги до матеріалів i виробів, які використовуються при 

складанні металопластнкових конструкцій. Поняття про якість матеріалів i 

виробів. Показники якості, контроль якості. 

Відповідність матеріалів i виробів дозвільним документам. Нормативно-

технічна документація з контролю. 

Карта вхідного контролю матеріалів та комплектуючих, які 

використовуються для виготовлення дверей та вікон з ПВХ. 

 

Тема 6. Характеристики та властивості матеріалів i виробів 

Матеріали для виготовлення конструкцій: ПВХ-профіль (основні та 

додаткові), армування, ущільнення. 

Матеріали для кріплення: імпоста, штульпа, армування, фурнітури, 

заскління. 
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Фурнітура для пластикових вікон. Види та можливості. 

Будівельне скло, будівельні склопакети. Види та їх характеристики. 

Види штапику. 

Практична робота 

Скласти лист замовлення на матеріали згідно до завдання 

(специфікації). 

Скласти лист замовлення на фурнітуру згідно до завдання (креслень). 

 

Тема 7. Характеристики та властивості віконних конструкцій 
Єкологічність металопластикових вікон. 

Звукоізоляція металопластикових вікон. 

Енергозбереження металопластикових вікон. 

Герметичністъ металопластикових вікон. 

 

Тема 8. Матеріали для улаштування металопластикових конструкцій 

Загальні вимоги, що визначають основні технічні властивості матеріалів 

для монтажу металопластикових вікон. Пористість, міцність, вогнестійкість 

матеріалів для монтажу металопластикових вікон. 

Кріпильні елементи та їх призначення. Використання рамних дюбелів. 

Випадки застосування монтажних шурупів. Монтажні пластини як засоби 

кріплення. Ізоляція швів. 

Загальні відомості про теплоізоляційні матеріали: неорганічні 

теплоізоляційні матеріали, матеріали із спучених гірських порід, органічні 

теплоізоляційні матеріали, акустичні матеріали та вироби, їх властивості і 

застосування. 

Загальні відомості про гідроізоляційні матеріали. Рулонні покрівельні та 

гідроізоляційні матеріали, мастики, емульсії та пасти. 

Загальні відомості про герметизуючі матеріали: основні властивості і 

сфера застосування. Вимоги до герметизуючих матеріалів: 

водонепроникність, висока міцність щеплення з бетоном і розчином, здатність 

до значного видовження без утворення тріщин, довговічність і світлостійкість. 

Практична робота. 

Розрахувати необхідну кількість матеріалів для улаштування ПВХ 

конструкції (специфікацію на матеріали). 

 

Тема 9. Вимоги безпеки праці та охорони довкілля 

Відповідність матеріалів вимогам санітарних норм. 

Відповідність матеріалів показникам щодо призначення, пожежної 

безпеки, ергономічності, надійності, транспортабельності технологічності, 

естетичності. Перехід на рецептуру Ca-Zn. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка в будівництві» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Вступ 2  

2. 
Змінний струм та кола змінного 

струму 
4 

 

3. 
Електричні вимірювання та 

електровимірювальні прилади 
4 

 

4. Трансформатори 2  

5. Електричні машини змінного струму 4  

6. 
Електричні машини постійного 

струму 
2 

 

7. Електрообладнання станків 6  

8. 
Електрифіковані ручні машини та 

електроінструменти 
5 

 

9. 
Електрозабезпечення будівельного 

майданчика 
5 

 

 Усього годин: 34  

 

Тема 1. Вступ 
Коротка характеристика і зміст предмета «Електротехніка». Зв’язок 

предмета з іншими предметами (математика, фізика, хімія). 

Перспективні напрямки використання електроенергії на вдосконаленні 

будівельних технологій, автоматизації та механізації виробничих процесів. 

Значення електротехнічної підготовки для будівельників. Розвиток 

енергетики та електротехніки в Україні. 

 

Тема 2. Змінний струм та кола змінного струму 

Вироблення синусоїдального струму і його характеристики. Діючі й 

середні значення змінних е.р.с., струму, напруги. Кола змінного струму із 

послідовним з’єднанням активних, індуктивних і ємнісних опорів. Кола 

змінного струму з паралельним з’єднанням активних, індуктивних і ємнісних 

опорів. 

Вироблення трифазного струму. З’єднання фаз генератора і споживача 

зіркою. З’єднання фаз генератора і споживача трикутником. Потужність і 

коефіцієнт потужності трифазної системи. 
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Тема 3. Електричні вимірювання та електровимірювальні прилади 

Значення і роль електричних вимірювань. Методи і похибки 

вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних 

приладів. 

Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і 

вольтметра. 

Вимірювання опорів. Вимірювання опорів ізоляції проводів. 

Вимірювання потужності і енергії. 

Вимірювання потужності у три- та чотирипровідній трифазній мережі 

змінного струму. 

Вимірювання індуктивності та ємності. 

 

Тема 4. Трансформатори 

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. 

Режими роботи трансфомратора: режим холостого ходу, режим короткого 

замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. 

Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі 

відстані. 

Трифазні трансформатори. Паралельна робота трансформаторів. 

Автотрансформатори: будова, принцип дії, основні характеристики 

автотрансформаторів та сфери застосування. 

Електрозварювальне обладнання будівельного майданчика. 

 

Тема 5. Електричні машини змінного струму 

Призначення машин змінного струму, їх класифікація. Утворення 

обертового магнітного поля в трифазних асинхронних електродвигунах. 

Будова асинхронних електродвигунів трифазного струму; статор 

електродвигуна і його обмотки. Короткозамкнутий ротор. Фазний ротор. 

Принцип роботи трифазного асинхронного електродвигуна. Швидкість 

обертання магнітного поля статора і швидкість обертання ротора. Галузі 

застосування короткозамкнутих електродвигунів і електродвигунів з фазним 

ротором. 

Загальні відомості про однофазні електродвигуни (асинхронні та 

колекторні); схеми вмикання, галузі застосування. 

 

Тема 6. Електричні машини постійного струму 

Будова електричних машин постійного струму, основні елементи 

конструкції, їх призначення. Принцип роботи машин, оберненість машин. 

Загальні відомості про двигуни постійного струму з послідовним і 

змішаним збудженням. Схеми вмикання обмоток збудження. 

Галузі застосування машин постійного струму. 

 

Тема 7. Електрообладнання станків 

Визначення та основні поняття електропривода. Класифікація 

електроприводів. Загальні відомості про керування електроприводами. 
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Будова електричних двигунів. 

Монтаж пускової апаратури. Пускові механізми, їх захист. Ремонт, 

технічне обслуговуваня. Схеми включення. 

Призначення та класифікація підйомно-транспортних механізмів, що 

використовуються на будівельному майданчику. 

Електропривод будівельних підйомників та електрообладнання 

гальмівних систем. 

Загальні відомості про керування електроприводами. 

 

Тема 8. Електрифіковані ручні машини та електроінструменти 

Види ручних електрифікованих машин і інструментів, що 

використовуються в будівельному виробництві. Ручний електрифікований 

інструмент: особливості електропривода, електричні схеми. Двигуни, які 

застосовуються в ручних та переносних машинах: асинхронні (одно- і 

трифазні), промислові (50 Гц) та збільшеної (200 Гц) частоти з напругою від 

36 до 380 В, універсальні колектори, зворотно-поступальні, електромагнітні. 

Схеми вмикання двигунів. Класифікація ручних машин за ступенем їх захисту 

від ураження електричним струмом. Ручні машини з подвійною та посиленою 

ізоляцією. Струмопідвід до ручних та переносних машин. Перетворювачі 

частоти з 50 Гц до 200 Гц; призначення, конструкція. 

Заземлення пересувних електричних машин та інструментів. Правила 

експлуатації ручних машин: режими роботи, періодичність оглядів, перевірка 

стану ізоляції. Правила безпеки під час роботи з пересувними машинами та 

електроінструментом. 

 

Тема 9. Електрозабезпечення будівельного майданчика 

Схеми електропостачання споживачів електричної енергії, загальні 

схеми електропостачання, поняття про енергосистему і електричні системи. 

Джерела електропостачання будівельних майданчиків. 

Типи і конструкції КТП. 

Категорія споживання електроенергії на будівельних майданчиках. 

Типові схеми електропостачання будівельних майданчиків. 

Класифікація електричних мереж. Характерні особливості повітряних 

мереж, кабельних ліній і електропроводок. Будова кабелів проводів. 

Матеріали, які застосовуються для струмопровідних жил та ізоляції. 

Єдина шкала перерізів струмопровідних жил проводів і кабелів. Основні 

марки і характеристики проводів і кабелів, галузі їх застосування. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Будівельне креслення» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

Розділ 1. Основні відомості про графічне оформлення креслення 

1. Вступ 1  

2. 
Лінії креслення і виконання 

написів на кресленнях 
3 2 

3. 
Прикладні геометричні 

побудови на площині 
3 2 

Усього: 7 4 

Розділ П. Основні способи графічного зображення предметів 

4. 
Креслення в прямокутних 

проекціях 
4 2 

5. 
Креслення в аксонометричних 

проекціях 
4 2 

Усього:  8 4 

Розділ Ш. Основи технічного креслення 

6. 
Зображення (вигляди, 

перерізи і розрізи) 
6 4 

7. Робочі креслення деталей 2 2 

Усього:  8 6 

Розділ IV. Будівельне креслення 

8. 
Загальні відомості про 

будівельні креслення 
2 

 

9. 
Креслення планів, фасадів і 

розрізів будівель 
6 

 

10. 

Читання і виконання 

загальних будівельних 

креслень 

5 4 

11. 
Перспективні зображення 

будівельних об’єктів 
2  

12. 

Читання креслень і схем 

(складністю відповідно до 

третього кваліфікаційного 

розряду за професією) 

3 2 

Усього: 18 6 

Усього годин: 41 20 
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Розділ І. Основні відомості про графічне оформлення креслень 

 

Тема 1. Вступ 
Зміст курсу і його завдання. Креслення та його роль у техніці і на 

будівництві. Основні відомості з історії розвитку технічної графіки. Значення 

графічної підготовки для кваліфікованого робітника. 

Уміння читати та виконувати креслення  необхідна умова кваліфікованого 

грамотного робітника. 

Загальне ознайомлення з розділами програми і методами їх вивчення. 

Загальні відомості про стандарти для креслень  стандарти ЄСКД, 

СПДС. 

Інструменти, приладдя, пристрої та матеріали для креслення; їх будова і 

застосування. 

 

Тема 2. Лінії креслення і виконання написів на кресленнях 

Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила 

оформлення креслень. 

Визначення поняття «формат». Позначення форматів. Рамка креслення. 

Написи на кресленнях. Основний напис, його форма, розміри, правила 

заповнення. 

Лінії креслення, їх назва; співвідношення товщин, основне призначення. 

Шрифти креслярські. Виконання написів на технічних кресленнях. 

Практична робота  

Накреслення ліній креслення, формат А4.  

Написання великими і малими буквами українського алфавіту і цифр 

креслярським шрифтом (розміри шрифту: 10). 

 

Тема 3. Прикладні геометричні побудови на площині 

Види і призначення прикладних геометричних побудов на площині. 

Масштаби: визначення, призначення та позначення на кресленнях. 

Основні відомості про розміри на кресленнях. Види розмірних 

позначень і правила нанесення лінійних та кутових розмірів на кресленнях. 

Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів, довжини дуги кола. 

Поняття про нанесення розмірів фасок, шорсткості поверхонь, 

повторюваних елементів та інше. 

Правила читання розмірних чисел, нанесених на вертикальні і розмірні 

лінії з ухилом. 

Геометричні побудови на площині та їх практичне застосування на 

виробництві. 

Ухил і конусність. Їх визначення та позначення на кресленнях. Побудова 

ухилу за заданою величиною. Визначення величини ухилу та конусності за 

кресленням. 

Виконання креслень деталей з прямолінійним та криволінійним 

окресленнями, що вимагають для свого виконання геометричних побудов із 

застосуванням побудови перпендикулярів, кутів заданої величини, поділу 
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відрізків і кутів; поділу кола на рівні частини і побудови багатокутників. 

Побудова кутів заданого розміру. 

Спряження. Застосування спряжень при кресленні і розмічуванні контурів 

деталей. 

Способи побудови овалу і еліпса. Поняття про евольвенту кола і спіраль 

Архімеда. Поняття про побудову лекальних кривих. 

Практична робота  

Визначення і нанесення лінійних та кутових розмірів на заданому 

контурі технічної деталі в М 1:2. 

 

Розділ II. Основні способи графічного зображення предметів 

 

Тема 4. Креслення в прямокутних проекціях 

Прямокутне проектування як основний спосіб зображення, що 

застосовується в техніці. Площини проекцій, їх назви і позначення. 

Проекційні промені. Осі проекцій та їх позначення. 

Комплексне креслення. Утворення комплексного креслення точки. 

Побудова проекцій точок, що належать поверхням геометричних тіл. 

Способи визначення натуральної величини відрізка прямої лінії та 

плоскої фігури. Побудова проекцій геометричних тіл з вирізами. 

Побудова комплексного креслення технічної деталі за їх наочним 

зображенням. 

Проектування деталей, форма яких має вигляд поєднання основних 

геометричних тіл. 

Аналіз геометричної форми предмета. Розчленування предмета на прості 

геометричні тіла. 

Побудова розгорток поверхонь. Побудова третьої проекції за двома 

заданими. 

Взаємне перетинання поверхонь геометричних тіл. Побудова ліній 

перетину і ліній переходу тіл, що перетинаються. 

Практична робота  

Проектування геометричних тіл (шестигранна піраміда, призма, конус, 

циліндр). 

 

Тема 5. Креслення в аксонометричних проекціях 

Види проектування, їх коротка характеристика. Види аксонометричних 

проекцій: прямокутні (ізометрична та диметрична) та косокутна (диметрична). 

Положення осей в аксонометричних проекціях і коефіцієнти скривлення по осях. 

Побудова нескладних аксонометричних проекцій будівельних деталей. 

Вибір положення деталі для найбільшого наочного зображення. 

Порівняння проекцій деталей у прямокутній та косокутній 

аксонометричних проекціях. 

Практична робота  

Побудування аксонометричних проекцій плоских фігур в горизонтальному 

положенні (трикутник, квадрат, коло) за заданими розмірами. 
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Розділ III. Основи технічного креслення 

 

Тема 6. Зображення (вигляди, перерізи і розрізи) 

Зображення. Визначення поняття "зображення" за ГОСТ 2.305-68. 

Вигляди зображень, їх розташування та позначення. Часткові вигляди, їх 

застосування, розташування та позначення. 

Перерізи. Поняття про перерізи за ГОСТ 7305-68. Призначення перерізів, 

правила їх виконання і позначення. Винесені та накладені перерізи. 

Штрихування перерізів. Графічне позначення матеріалів у перерізах ГОСТ 

2.305-68. 

Розрізи. Визначення поняття "розріз". Загальні відомості про розрізи, їх 

призначення, відмінність від перерізів. Класифікація розрізів. Розташування їх 

на кресленні, позначення, виконання простих повних і місцевих розрізів. 

З'єднання половини виду і половини розрізу. З'єднання частини виду і частини 

розрізу. Частковий розріз та його оформлення. 

Складні розрізи. Основні відомості про складні розрізи, випадки їх 

застосування. Ступінчасті розрізи. Ламані розрізи. Позначення положення січної 

площини при виконанні складних розрізів. 

Практична робота  

Виконання креслення деталі середньої складності з поєднанням 

половини вигляду і половини розрізу. 

 

Тема 7. Робочі креслення деталей 

 Зміст робочих креслень. Основні вимоги до робочих креслень. 

 Склад робочого креслення. Порядок виконання робочого креслення 

деталі за його ескізом. Визначення найменшої кількості зображень деталі на 

робочому кресленні. Нанесення розмірів у робочих кресленнях. Нанесення 

розмірів фасок. 

Умовності та спрощення зображень деталей у кресленнях. Нанесення 

умовних позначень шорсткості поверхонь. 

Послідовність читання робочого креслення. 

Практична робота  

Читання креслення будівельної деталі.  

Визначення на зображеннях зовнішніх і внутрішніх поверхонь деталі. 

 

Розділ IV. Будівельне креслення 

 

Тема 8. Загальні відомості про будівельне креслення 

Особливості будівельного креслення. Зміст і види будівельних креслень. 

Стадії проектування будівель і споруд. 

Державні стандарти, які розповсюджуються на всі види проектної 

документації. 

Види та загальна характеристика будівельних креслень. 

Назва і маркування будівельних креслень. Масштаби будівельних 

креслень. 
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Вимоги державних стандартів щодо зображення на кресленнях 

будівельних матеріалів. 

Основні умовності при зображенні на кресленнях віконних та дверних 

прорізів, сходів, перегородок, кабін шаф, отворів та каналів у стінах, санітарно-

технічних пристроїв та інших елементів. 

Правила нанесення на будівельних кресленнях розмірів, написів, посилань 

та технічних вимог. 

 

Тема 9. Креслення планів, фасадів та розрізів будівель 

Призначення і види креслень плану фундаменту, поверхів, перекриття, 

покриття та покрівлі будівлі. 

Призначення і види креслень фасадів і розрізів будівель. Позначення в 

планах, фасадах та розрізах будівель. 

Читання та виконання нескладних креслень. 

 

Тема 10. Читання і виконання будівельних креслень 

Умовні зображення і позначення, що застосовуються в кресленнях 

будівельних конструкцій різних типів. 

Ознайомлення з кресленнями основних кам'яних, залізобетонних 

конструкцій та конструктивних елементів будівель і споруд. 

Ознайомлення з робочими кресленнями деталей кам'яного мурування, 

складальних конструкцій, монтажних вузлів, закладки анкерів, розгорток стін із 

вентиляційними каналами. 

Зміст поверхових монтажних планів. 

Читання поверхових планів будівлі. 

Читання будівельних креслень крупноблочних та великопанельних 

цивільних будинків, одноповерхових і багатоповерхових промислових будівель 

і споруд. 

Читання та виконання схем розташування елементів основних складальних 

конструкцій: фундаментів, панелей стін, перегородок, плит перекриття, 

покриття та їх конструктивних елементів. 

Практична робота 

Виконання будівельних креслень. Виконання фрагменту плану типового 

поверху житлового цегляного будинку.  

Виконання схеми розташування елементів фундаменту житлового 

будинку.  

Нанесення умовних графічних зображень конструктивних елементів 

будівлі.  

Нанесення умовних графічних зображень матеріалів на розрізі. 

 

Тема 11. Перспективні зображення будівельних об’єктів 

Загальні відомості про перспективу. Вибір точки спостереження. Основні 

етапи побудови перспективи. Перспектива будинку. 
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Тема 12. Читання та виконання креслень і схем (складністю відповідно до 

третього кваліфікаційного розряду за професією) 

Читання та виконання креслень, які відображають схему відкидання 

створок (поворотно-откидні, поворотні), схема підставочного профілю, 

додаткового. Балконна рама: П-образна, Г-образна. 

Практична робота  

Читання загальних архітектурних креслень житлового будинку (план, 

фасад, розріз). Читання загальних архітектурних креслень громадської будівлі, 

промислової будівлі (план, фасад, розріз).  

Виконання ескізного плану класної кімнати. Виконання фрагменту 

плану, фасаду та ескізного розрізу двоповерхового житлового будинку. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття «Охорона праці», соціально-економічне значення охорони 

праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці 

робітників для виконання робіт із підвищеною небезпекою. 

Загальна характеристика основних законодавчих актів з охорони праці: 

Конституція України, Закон України про охорону праці, Кодекс Законів 

України про працю, Закон України про охорону здоров'я населення, Закон 

України про пожежну безпеку, законодавство про охорону природи і 

навколишнього середовища. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, 

його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час 

роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови 

праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами 

індивідуального та колективного захисту. 

Інструктування з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм і 

профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві, і 

побутові. Зловживання алкоголем і безпека праці. Професійні захворювання і 

отруєння. 

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Заходи 

запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, 

технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування 

від нещасних випадків і професійних захворювань. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань і професійних отруєнь. 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. 
Правові та організаційні основи 

охорони праці 
4  

2. 

Основи безпеки праці у будівництві. 

Загальні відомості про потенціал 

небезпек. Психологія безпеки праці 

10  

3. Основи пожежної безпеки 4  

4. Основи електробезпеки 4  

5. 
Основи гігієни праці та виробничої 

санітарії. Медичний огляд 
4  

6. 
Надання першої допомоги 

потерпілим при нещасних випадках 
4  

 Усього годин: 30  
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Інструктажі з питань охорони праці, їх види, зміст та значення. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у будівництві 

Фізіологічна і психологічна основа трудового процесу (безумовні і 

умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психофізіологічні фактори умов праці та їх вплив на безпеку праці. 

Алкоголізм і безпека праці (вплив алкоголю на основні психічні 

процеси, підвищена схильність до нещасного випадку). 

Безпека праці на території будівельного майданчика. 

Поняття про небезпечну зону, порядок її визначення, огородження, 

позначення. Правила допуску людей у небезпечні зони. Знаки безпеки, 

звукова і світлова сигналізація. Огорожі захисні і сигнальні. Плакати, написи і 

знаки безпеки. 

Правила безпеки під час пуску і зупинення устаткування, встановлення 

огорож, запобіжних пристроїв, попереджувальних написів, знаків. 

Порядок допуску монтажників-складальників систем 

металопластикових конструкцій до роботи. 

Дотриманим вимог безпеки праці, правил внутрішнього розпорядку. 

Особиста відповідальність монтажника-складальника за дотримання 

правил безпеки праці. 

 Безпека праці під час роботи на висоті. 

 Зони безпеки та їх огородження. Необхідність забезпеченості робочих 

місць інвентарними загорожами, захисними та запобіжними пристроями, 

пристосуваннями (місточками, підмостками, драбинами, риштуванням тощо), 

виготовленими за типовими проектами і встановленими відповідно до Правил 

виконання робіт (ПВР). 

 Розподіл сигнальних пристроїв за функціональним призначенням. 

 Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів, 

несприятливих метеорологічних умов праці. Спецодяг, спецвзуття та інші 

засоби індивідуального захисту. 

 Особливості охорони праці монтажника. Можливі наслідки 

недотримання правил безпеки праці на майданчику. Основні види 

виробничого травматизму, що характерні для професії монтажників-

складальників: ураження електричним струмом, травма очей, опіки, механічні 

пошкодження, порізи тощо. 

Правила безпеки праці під час монтажу систем металопластикових 

конструкцій. Інструкція з охорони праці монтажників. Порядок допуску до 

самостійної роботи. 

Вимоги безпеки в навчально-виробничих приміщеннях. 

Безпека праці під час роботи з машинами і електрообладнанням. 

Засоби контролю за безпечними умовами праці. Світлова і звукова 

сигналізації. Запобіжні надписи, сигнальні пофарбування. Знаки безпеки. 

Вимоги безпеки під час переміщення вантажів. 
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Тема 3. Основи пожежної безпеки 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил 

використання відкритого вогню й електричної енергії, використання 

непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях, порушення правил 

використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, 

відсутність захисту від блискавки. Пожежонебезпечні властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. Протипожежний інструктаж та навчання. Пожежна 

техніка. Профілактика пожеж. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту 

об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для 

пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, 

будова, застосування на пожежі. 

Особливості гасіння пожежі на будівельних об'єктах. 

Організація пожежної охорони. 

Інструктаж з пожежної безпеки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які 

впливають на ступінь ураження людини електрострумом: величина напруги, 

частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість 

повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. 

Заземлення, занулення. 

Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель і споруд від блискавки. 

Правила поведінки під час грози. 

Допуск до роботи з електрикою. Колективні та індивідуальні засоби 

захисту в електроустановках. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Запобіжні 

надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Основні причини електротравматизму. 

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичний огляд 

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних 

та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, 

іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на 

організм людини. Лікувально-профілактичне харчування. 
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Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Додержання норм 

піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Граничні 

норми піднімання та переміщення вантажів. 

Основні гігієнічні особливості праці за професією «Монтажник-

складальник металопластикових конструкцій». 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря виробничих, 

навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації системи опалення 

та вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працюючих. 

Щорічні медичні огляди неповнолітніх, осіб віком до 21 року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Стислі основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Дії у важких випадках. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність 

дії, швидкість, рішучість, спокій. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її призначення, 

комплектність, правила користування. 

Перша допомога при запорошенні очей, пораненнях, вивихах, 

переломах, обмороженнях, сонячному і тепловому ударі, опіку, шоку, 

знепритомненні (втраті свідомості). 

Принципи надання допомоги при ураженні електричним струмом. 

Допомога при ураженні електричним струмом. Мета і способи штучного 

дихання. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія – 7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація  3 розряд 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1 
Вступне заняття. Безпека праці та пожежна безпека в 

навчальних майстернях 
6 

2 Екскурсія на будівництво 6 

3 
Вимірювальні роботи для визначення розмірів 

металопластикових вікон та дверей 
18 

4 Виготовлення найпростіших вікон 54 

5 Виготовлення найпростіших пластикових дверей 54 

6 
Установлення та монтаж найпростіших 

металопластикових вікон і дверних конструкцій 
54 

7 Ізолювання монтажних зазорів піноутеплювачем 12 

 Усього годин: 204 

ІІ. Виробнича практика 

1. 
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві 
6 

2. 

Самостійне виконання робіт із складання та монтажу 

систем металопластикових конструкцій складністю 3-го 

розряду 

232 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Усього годин: 238 

 Разом: 442 

 

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ 

 

Тема 1. Вступне заняття. Безпека праці та пожежна безпека в навчальних 

майстернях 

Вступний інструктаж із безпеки праці. 

Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях. 

Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що з'являються при 

роботі в навчальних майстернях. Безпека праці при переміщенні вантажів. 

Види травм, наслідки травматизму та заходи шодо його попередження. 

Пожежна безпека. Причини виникнення пожеж в навчальних 

майстернях та міри їх попередження. Міри безпеки при використанні 

вогненебезпечних рідин і газів. Використання первинних засобів 

пожежегасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх 

пожежних кранів. Порядок виклику пожежної команди. 
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Основні правила електробезпеки, правила заземлення електромашин. 

Правила користування електроустановками, електромережами, 

електронагрівальними приладами. Види електротравм. Надання першої 

медичної допомоги потерпілому. Захисні засоби. Знаки та написи безпеки. 

Загальні відомості про навчальний заклад, його традиції. 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою з професії 

«Монтажник-складальник металопластикових конструкцій». 

Роль професійно-практичної підготовки. Ознайомлення учнів із 

навчальними майстернями; режимом роботи і правилами внутрішнього 

розпорядку в навчальних майстернях, програмою професійно-практичної 

підготовки. Розподіл учнів за робочими місцями. Ознайомлення з 

організацією робочого місця, дотриманням санітарних норм у майстернях. 

Виробничий план групи, форми участі учнів у його виконанні. 

 

Тема 2. Екскурсія на будівництво 

 Навчально-виховна мета екскурсії. Ознайомлення з правилами безпеки 

праці; будівельним об’єктом; розташуванням на ньому будівель, тимчасових 

споруд, машин, механізмів та матеріалів; організацією і структурою 

будівництва. 

Визначення на будівництві конструктивних елементів будівель: 

фундаментів, стін, перегородок, колон, підлоги, даху, покрівлі, вікон, дверей 

тощо. 

 Ознайомлення з робочим місцем монтажника-складальника 

металопластикових конструкцій. Взаємозв’язок окремих будівельних робіт. 

Огляд об’єкту, де здійснюється процес монтажу. 

 Ознайомлення з вантажопідіймальним устаткуванням різних видів. 

 

Тема 3. Вимірювальні роботи для визначення розмірів 

металопластикових вікон та дверей 

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки 

праці. 

Вправи 

Вимірювання вікна з чвертями. 

Вимірювання вікна без чвертей. 

Допуски під час вимірювання. 

Безпечне ведення робіт. 

Контроль якості. Прибирання робочих місць. 

 

Тема 4. Виготовлення найпростіших вікон 

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки 

праці. 

Вправи 

Розрізання найпростіших металопластикових профілів конструкцій на 

верстатах під кутом 45°. 
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Розрізання найпростіших металопластикових профілів конструкцій 

ручним, механічним, пневматичним, електричним інструментом під кутом 45°. 

Розрізання армуючого профіля. 

Складання матеріалу та деталей. 

Вкручування армуючого профіля в пластик. 

Пайка металопластикового профілю. 

Шліфування зварювальних швів. 

Встановлення гумового дренажу. 

Нарізання штапіку. 

Кріплення підставного профілю. 

Безпечне ведення робіт. 

Контроль якості. Прибирання робочих місць. 

 

Тема 5. Виготовлення найпростіших дверей 

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки 

праці. 

Вправи 

Розрізання найпростіших металопластикових профілів конструкцій на 

верстатах під кутом 45°. 

Розрізання найпростіших металопластикових профілів конструкцій 

ручним, механічним, пневматичним, електричним інструментом під кутом 45°. 

Розрізання армуючого профіля. 

Складання матеріалу та деталей. 

Вкручування армуючого профіля в пластик. 

Пайка металопластикового профілю. 

Шліфування зварювальних швів. 

Встановлення гумового дренажу. 

Нарізання штапіку. 

Кріплення підставного профілю. 

Врізання під ручку, встановлення фурнітури на відкривання дверей.  

Встановлення петель. 

Безпечне ведення робіт. 

Контроль якості. Прибирання робочих місць. 

 

Тема 6. Встановлення та монтаж найпростіших металопластикових вікон 

і дверних конструкцій 

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки 

праці. 

Вправи 

Ознайомлення з ручним механізованим інструментом. 

Ознайомлення з вимірювальним інструментом. 

Безпечне ведення робіт. 

Ознайомлення з механізованим інструментом для виконання кріпильних 

робіт: ручними свердлильними електричними машинами, 



51 

 

електропневматичними перфораторами, універсальними перфораторами, 

пиловідсмоктувальними пристроями, електричними шуруповертами. 

Кріплення профілів (свердління отворів у бетоні, очищення отворів, 

установлення дюбеля, загвинчування шурупа). 

Перевірка розмірів перед демонтажем старої конструкції. 

Встановлення конструкцій в пройом, розклинювання по діагоналі. 

Вимірювання вимірювальним інструментом. 

Закріплення металевих пластин та анкерів. 

Встановлення склопакетів. 

Закріплення штапіком. 

Перевірка вимірювальним інструментом. 

Запінювання монтажною піною. 

Безпечне ведення робіт. 

Контроль якості. Прибирання робочих місць. 

 

Тема 7. Ізолювання монтажних зазорів піноутеплювачем 

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки 

праці. 

Вправи 

Ознайомлення з пістолетом для піно утеплення. 

Техніка безпеки при використанні. Догляд за ним. 

Технічні характеристики. 

Правила заповнювання зазорів. 

Безпечне ведення робіт. 

Контроль якості. Прибирання робочих місць. 
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 
 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві 

Інструктаж із безпеки праці та пожежної безпеки. Система управління 

охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві. 

Використання засобів техніки безпеки та індивідуального захисту. 

Ознайомлення з правилами поведінки на території будівництва. 

Транспортні засоби на території будівництва, правила їх руху. Дозвіл на 

виконання робіт. Правила складування будівельних матеріалів, збірних 

конструкцій. Значення огороджуючих, запобіжних засобів і пристроїв, 

попереджувальних написів на будівництві. 

Інструктажі з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт із складання та монтажу систем 

металопластикових конструкцій складністю 3-го розряду 

Самостійне виконання робіт з складання та монтажу металопластикових 

конструкцій складністю 3-го розряду відповідно до вимог кваліфікаційної 

характеристики і технології виробництва, вимог будівельних норм і правил на 

роботи з монтажу систем металопластикових конструкцій із застосуванням 

ефективних технологій, сучасних механізмів, нормокомплектів, інструментів, 

пристроїв і високопродуктивних методів праці. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики з урахуванням 

вимог замовників кадрів, а також з урахуванням спеціалізації учнів, 

необхідності засвоєння ними сучасних методів праці розробляється 

безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю 

підприємств-замовників, організацій, установ і затверджується в 

установленому порядку. 
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Кваліфікаційна пробна робота 

 

Приклади робіт: 

1. Установлювання та монтаж найпростіших металопластикових 

віконних і дверних конструкцій.  

2. Кріплення до прорізів анкерними пластинами, анкерними дюбелями 

та самонарізними гвинтами.  

3. Ізолювання монтажних зазорів піноутеплювачем.  

4. Виконання паро- та гідроізоляції монтажних швів.  

5. Виготовлення заготовки рами (стулки). 

6. Фрезерування дренажних та компенсуючих пазів рами.  

7. Розкрій армуючого профілю рами (стулки) на заготовки.  

8. Зварювання кутів рами (стулки).  

9. Зачіска наплаву.  

10. Фрезерування кутів рами (стулки). 

11. Виготовлення та кріплення заготовки імпосту в проектне положення. 

12. Укладка ущільнювача склопакету та стулки. 

13. Вимірювання, різання заготовки та кріплення підвіконного профілю. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія – 7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація  3 розряд 

 

Знає, розуміє: 

 

1. Типи ПВХ-профілів і армування, вимоги до них. 

2. Види та матеріали для ущільнення. 

3. Види додаткових матеріалів. 

4. Транспортування і зберігання матеріалів. 

5. Читання креслень, специфікації та завдання на виготовлення вікна. 

6. Транспортування і зберігання матеріалів. 

7. Основні типи будівельних склопакетів та матеріалів для скління. 

8. Класифікація та умовні позначення віконних блоків. 

9. Функціональні частини і деталі конструкцій віконних блоків. 

10. Способи відчинення віконних стулок блока. 

11. Вимоги до технічної документації на вироби. 

12. Транспортування і зберігання готової продукції. 

13. Технологію складання глухих та відкривних конструкцій. 

14. Технологію скління виробів. 

15. Призначення й правила користування ручним, механізованим, 

пневматичним, електричним інструментом. 

16. Правила виконання робіт при улаштуванні віконних конструкцій. 

17. Допуски під час монтажу металопластикових конструкцій. 

18. Матеріали для ізоляції місць примикань віконних та дверних блоків. 

19. Правила виконання ізолювальних робіт. 

20. Типи будівель і споруд. 

21. Теплотехнічні характеристики профілю та склопакетів. 

22. Перелік необхідного робочого інструменту та пристосувань, що 

застосовуються при улаштуванні вікон та дверей. 

23. Правила роботи на підмостках та драбинах. 

24.  Правила експлуатування та ремонту виробів; гарантії виробника. 

25. Основні положення законодавства з охорони праці. 

26. Основи пожежної безпеки. 

27. Основи електробезпеки. 

28. Правила охорони праці для працівників даної професії. 

29. Загальні відомості про будівельні матеріали. 

30. Основні закони електротехніки для змінного струму. 

31. Значення і роль електричних та радіотехнічних вимірювань. 

 

Вміє: 

1. Організовувати робоче місце. 

2. Дотримуватися вимог безпеки праці при виконання робіт. 

3. Читати креслення та специфікацію на вироби та будівельні креслення. 
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4. Вираховувати необхідну кількість профілю з урахуванням робочих 

відходів. 

5. Працювати на обладнанні та з інструментами. 

6. Нарізати на заготовки та армувати ПВХ-профіль. 

7. Зварювати та зачищати кути конструкцій. 

8. Укладати ущільнення. 

9. Заміряти розміри штапику, склопакету та виконувати скління. 

10. Маркувати та транспортирувати готові вироби. 

11.  Виконати демонтаж старої конструкції. 

12.  Підготувати проріз. 

13. Користуватися ручним електричним інструментом та будівельним 

рівнем. 

14. Ущільнювати проріз за допомогою ізоляційних матеріалів. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

 

Професія – 7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація – 3 розряд 

 

№ 

п/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка 
Для 

індивідуального 

користування 

Для 

групового 

користування 

 Обладнання 

1. Відрізний станок  1  

2. Фризерний копір  1  

3. Фризерний станок  1  

4. Станок для пайки кутів 

ПВХ 

 1  

5. Станок для нарізання 

штапиків 

 1  

6. Свердлильний станок  1  

7. Вологомір  1  

 Інструмент 

1. Низькообертовий дриль 1 3  

2. Пістолет для картриджів 1 2  

3. Перфоратор 1 2  

4. Шуруповерт 1 2  

5. Пасатижі 1 15  

6. Щіпці 1 15  

7. Шаблони 1 15  

8. Ключі шестигранники 1 15  

9. Ніж-косяк 1 15  

10. Викрутки 1 15  

11. Щітка макловиця 1 8  

12. Рівень будівельний 1 8  

13. Висок 1 6  

14. Рівень універсальний 1 15  

15. Зубило 1 15  

16. Молоток 1 2  

17. Електролобзик 1 15  

18. Ножиці 1 15  

19. Ножиці ручні для різання 

металу 

1 15  

20. Рулетка сталева 1 8  

21. Набір щупів 1 8  

Додаткове оснащення 

1. Запобіжні монтажні пояси 1 15  
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2. Окуляри захисні 1 15  

3. Шафа для інструментів 1 4  

4. Стелаж для пристосувань 1 15  

5. Рукавиці 1 15  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 

 

ДСПТО 7129.F.43.32 – 2016 
(позначення стандарту) 

 

 

Професія: Монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 
 

 

 

Код: 7129 

 

 

Кваліфікація: монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 4-го розряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ - 2016 



59 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 7129 Монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 

2. Кваліфікація: монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 4-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

  

Повинен знати: види металопластикових профілів; типи 

металопластикових віконних і дверних конструкцій, ізолювальних матеріалів, 

кріпильних деталей; види та функції віконної та дверної фурнітури, додаткову 

фурнітуру, її призначення та можливості; енергозберігаючі  характеристики 

склопакетів та ПВХ-профілів; основні види фасадних систем і офісних 

перегородок; енергоефективність скління; правила приймання, способи та 

правила збирання металопластикових конструкцій із окремих елементів; 

технологію улаштування простих металопластикових віконних і дверних 

конструкцій; правила монтажу металопластикових конструкцій; правила 

виконання ізолювальних робіт; види, призначення, будову та принцип роботи  

і правила безпечної експлуатації ручного електричного інструменту; ринок і 

нові матеріали; правила виконання робіт при низьких температурах повітря 

(зимовий монтаж); додаткові конструкції їх види та призначення; вимоги до 

будинків з погляду теплозахисту; правила роботи на підмостках і драбинах; 

правила дотримання пожежної безпеки; правила і норми з охорони праці під 

час виконання робіт; під час виконання робіт на висоті. 

Повинен уміти: виконувати креслення; розрахувати необхідну 

кількість матеріалів та комплектуючих для складання конструкцій; складати 

лист замовлення на матеріали та комплектуючі; розраховувати вартість 

матеріалів і комплектуючих, розрізати прості металопластикові профілі на 

верстатах і ручним, механізованим, пневматичним, електричним 

інструментом; встановлювати скло, ізолювальні матеріали у рами, кріпильні 

деталі середньої складності; складати прості дверні та віконні 

металопластикові конструкції; виконувати прості роботи під час монтажу 

дверних й віконних металопластикових конструкцій; регулювати фурнітуру 

віконної та дверної групи. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; 

додержуватись норм технологічного процесу; 

не допускати браку в роботі; 
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знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 

професійно-технічної освіти 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти. 

Базова або повна загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні кваліфікації. 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

«Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» 3-го розряду; 

стаж роботи за професією не менше 1 року. 

5.3. Після закінчення навчання. 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітня кваліфікація «кваліфікований робітник» за професією «Монтажник-

складальник металопластикових конструкцій» 4-го розряду; без вимог до 

стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість. Виробництво металопластикових 

конструкцій (КВЕД – 2010, секція – С, клас – 22.23). 

Будівництво. Установлення (зведення) власно виготовлених 

будівельних пластмасових виробів (віконних та дверних блоків, полотен, 

коробок тощо), (КВЕД-2010, секція – F, клас – 43.32).  

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за 

статевою  належністю визначається переліком важких робіт і робіт зі 

шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України від 

29.12.1993 № 256).  

7.3. Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 

 

Професія – 7129 Монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 

Кваліфікація – 4 розряд 

Загальний фонд навчального часу – 580 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 57 5 

1.1 Інформаційні технології 14 4 

1.2 
Основи галузевої економіки і 

підприємництва 
14 1 

1.3 Основи правових знань 14  

1.4 Резерв часу 15  

2 
Професійно-теоретична 

підготовка 
131 10 

2.1 

Технологія складання та монтажу 

систем металопластикових 

констукцій 

56 3 

2.2 
Будівлі, споруди та монтаж 

металопластикових конструкцій 
10  

2.3 Обладнання та механізми 10  

2.4 Матеріалознавство 20 3 

2.5 Електротехніка в будівництві 10  

2.6 Будівельне креслення 10 4 

2.7 Охорона праці 15  

3. Професійно-практична підготовка 365  

3.1 Виробниче навчання 162  

3.2 Виробнича практика 203  

4. Консультації 20  

5. 

Державна кваліфікаційна 

атестація (або проміжна 

(поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні 

навчання) 

7  

 
Загальний обсяг навчального часу 

(без п.4): 
560 15 
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Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) 

для підготовки кваліфікованих робітників за професією 

«Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» 

2. Кабінети: 

- Монтажу та складання металопластикових конструкцій 

- Охорони праці 

- Будівельного креслення 

- Матеріалознавства 

- Основ галузевої економіки і підприємництва 

- Основ правових знань 

- Інформаційних технологій 

- Електротехніки 

2. Лабораторії: 

- Будівельних матеріалів і виробів металопластикових конструкцій 

3. Майстерні: 

- Металопластикових конструкцій. 
*Примітка: Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися 

при наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників 

кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

 

 

Тема 1. Мережні системи. Глобальна мережа Internet. Електронна пошта 

Глобальна мережа Internet, історія її розвитку. Структура комп’ютерної 

мережі Internet. Адреса користувача. 

Проблеми захисту інформації в комп’ютерних мережах. 

Адміністрування в Internet. Перспективи розвитку глобальної мережі Internet. 

Електронна пошта, пошук інформації, адреса тощо. 

Лабораторно-практична робота 

Створення електронної скриньки. 

Відправлення і перегляд електронних листів. 

 

Тема 2. Інформація та інформаційні технології. Використання 

інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації 

виробництва 

Суспільство і інформація, перетворення інформації в ресурс, визначення 

і задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної технології, 

автоматизація інформаційного процесу – інформатизація. 

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для 

автоматизації виробництва. 

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: 

верстатом, агрегатом, виробничою установкою, робототехнічним комплексом, 

гнучким автоматизованим модулем, лінією, цехом, підприємством. 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Мережні системи. Глобальна мережа 

Internet. Електронна пошта 8 4 

2. 

Інформація та інформаційні технології. 

Використання інформаційних та 

комп’ютерних технологій для 

автоматизації виробництва 

6  

Усього годин: 14 4 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/

п 

Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. 
Підприємництво як форма діяльності в 

умовах ринкової економіки 
5  

2. 
Фінансово-кредитне забезпечення 

підприємства 
4 1 

3. 

Виробнича діяльність підприємницьких 

структур. Ефективність використання 

виробничих фондів 

5  

 Всього годин: 14 1 

 

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової 

економіки 

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. 

Закон України «Про підприємництво». Організаційно-правові форми 

підприємництва. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його 

розвитку. 

 

Тема 2. Фінансово-кредитне забезпечення підприємства 

Фінансова база підприємства. Податки. 

Витрати виробництва та прибуток. Специфіка обліку, визначення 

кошторису робіт та ринкових цін продукції промисловості. 

Лабораторно-практична робота 

Визначення кошторису робіт. 

 

Тема 3. Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність 

використання виробничих фондів 

Виробнича діяльність підприємницьких структур. Показники 

виробничої діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції. 

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання. 

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура 

основних та оборотних виробничих фондів. Ефективність використання 

основних та оборотних виробничих фондів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Правове регулювання господарських 

відносин у промисловості 
4  

2. 
Захист господарських прав та інтересів. 

Розгляд господарських спорів 
3  

3. Праця, закон і ми 4  

4. 
Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність 
3  

Всього годин: 14  

 

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості 

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – 

обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про 

промисловість. Правовий статус підприємств. Законодавство про 

підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні умови створення та 

реєстрації підприємства. 

 

Тема 2. Захист господарських прав і інтересів 

Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Учасники 

арбітражного процесу. 

 

Тема 3. Праця, закон і ми 

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і 

службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації. 

Відповідальність підприємства за шкоду заподіяну працівникові. 

Розгляд трудових суперечок. Особливості правового регулювання 

трудових відносин в окремих галузях господарства. 

 

Тема 4. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність 

Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної 

відповідальності. 

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. 

Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія складання та монтажу 

систем металопластикових конструкцій» 

 

№ 

з\п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 
Технологія складання 2-х 

стулкового вікна 
12 1 

2 

Технологія складання 

вхідної групи з ПВХ 

профілю 

12 1 

3 

Контроль за якістю виробів 

та можливі види браку, їх 

причини і способи усунення 

 4  

4 

Улаштування 

металопластикових 

конструкцій 

11  

5 

Ізоляція місць примикань 

віконних блоків до стін 

будинків 

4 1 

6 
Улаштування та ізоляція 

підвіконня, водозливу, порогів 
 4  

7 Виробництво склопакетів  2  

8 
Додаткові віконні 

конструкції 
3  

9 
Види декоративних 

віконних елементів 
 4  

 Усього годин: 56 3 

 

Тема 1. Технологія складання двохстулкового стулкового вікна 

Особливості виготовлення двохстулкового стулкового вікна з імпостом. 

Ознайомлення з технічною документацією та кресленнями для виготовлення 

двохстулкового вікна з імпостом. 

Технологія виготовлення штульпового вікна. Види штульпа. 

Встановлення штульпа: розкрій профілю; розкрій армуючого профілю; 

армування ПВХ профілю; кріплення штульпа до стулки. Види штульпової 

фурнітури, особливості встановлення. 

Ознайомлення з технічною документацією та кресленнями для 

виготовлення штульпового вікна з ПВХ профілю. 

Правила з безпеки виконання робіт. 

Розрахувати вартість замовлення. 

Практична робота 
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Визначення розмірів штульпу, армуючого профілю штульпу та підібрати 

комплект фурнітури згідно до варіанту. 

 

Тема 2. Технологія складання вхідної групи з ПВХ профілю. 
Технологічна карта на виготовлення одно та двостулкових дверей. 

Читання креслень, специфікації та завдання на виготовлення вікна. 

Виготовлення рами: кріплення алюмінієвого порогу до рами, 

фрезерування порогу, закріплення ущільнення порога, встановлення вставок до 

порогу, з’єднання порогу та рами. 

Виготовлення стулки: розкрій профілю стулки ПВХ; армування ПВХ 

профілю; фрезерування пазу замку основного запору та отворів для ручки; 

зварювання та фрезерування кутів стулки. 

Виготовлення штульпа: розкрій профілю; розкрій армуючого профілю; 

армування ПВХ профілю; кріпимо штульп до стулки. 

Фурнітура для вхідної групи. Можливості фурнітури. Види замків. Петлі 

для вхідних дверей. Типи сердечників. Види ручок для вхідної групи. 

Додаткова фурнітура. Відомі фірми виробники. Регулювання фурнітури. 

Можливі дефекти та помилки. 

Встановлення фурнітури: згідно креслення підібрати комплект 

фурнітури; кріплення замка на стулку; розмітка по шаблону петель на стулці та 

рамі; навішування стулки; розмічання та закріплення відповідних планок на 

рамі; перевірка роботи фурнітури. 

Заскління. 

Ознайомлення з кресленням та специфікацією на виготовлення 

одностулкових вхідних дверей з ПВХ профілю. 

Правила з безпеки виконання робіт. 

Практична робота 

Підібрати необхідну кількість матеріалу, згідно до завдання. Скласти 

лист замовлення. 

 

Тема 3. Контроль за якістю виробів та можливі види браку, їх причини і 

способи усунення 

Види браку. Можливі причини їх виникнення. Способи усунення браку. 

Карта вхідного контролю матеріалів та комплектуючих, які використовуються 

для виготовлення дверей та вікон з ПВХ. 

Можливі відходи виробництва та їх утилізація. 

 

Тема 4. Улаштування металопластикових конструкцій 

Технологія улаштуванняя балконних блоків. 

Технологія улаштування збірних металопластикових світлопрозорих 

конструкцій. 

Технологія улаштування вхідних груп. 

Ознайомлення з листом замовленням. Демонтаж старої конструкції. 

Підготовка віконного прорізу до монтажу. Підготовка віконної конструкції. 
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Установлення та з’єднання віконної та дверної коробки у проріз. Кріплення до 

стіни. Заскління. Регулювання механізмів відкривання. Ізоляція швів. 

Опоряджувальні роботи. 

 

Тема 5. Ізоляція місць примикань віконних блоків до стін будинків 
Правила виконання ізоляції (прорізи з чвертю та без чверті). 

Ознайомлення з методами, матеріалами та інструментами для ізоляцій. 

Ізоляція першого функціонального рівня з’єднувального шва. Ізоляція 

другого функціонального рівня з’єднувального шва. Ізоляція третього 

функціонального рівня з’єднувального шва. 

Стадії технологічного процесу. Підготовка встановленого блоку до 

ізоляції. Монтаж за допомогою монтажних стрічок. Підготовка будівельних 

поверхонь та зони примикання, що ізолюють. Підготовка ізоляційних 

матеріалів до застосування. Нанесення ізоляційних матеріалів в порожнини 

місць примикань. Герметизація. Зовнішній декоративний захист стику. 

 

Практична робота 

Підібрати необхідну кількість матеріалу для улаштування укосів за 

допомогою монтажних стрічок згідно до замовлення. 

 

Тема 6. Улаштування та ізоляція підвіконня, водозливу, порогів 
Улаштування та ізоляція підвіконня, водозливу, порогів. 

Правила виконання ізоляції (прорізи з чвертю та без чверті). 

Улаштування підвіконня вікон. Улаштування водовідливів вікон. 

Улаштування порогу дверей. Виконання опоряджувальних робіт. Перевірка 

функціональності та якості навішування стулок вікон та дверей. 

 

Тема 7. Виробництво склопакетів 
Виробництво склопакетів: ділянка заготовки; ділянка мийки скла; 

ділянка складання; ділянка герметизації; ділянка контролю якості. "Ручне" 

складання склопакетів. 

 

Тема 8. Додаткові віконні конструкції. 
Основна функція протимоскітної (москітної) сітки. Види: розсувні, 

ролетні, конструкції на петлях, що відкриваються й повертаються, сітки-плісе, 

що складаються "гармошкою" та інші. 

Технологія виготовлення рамної протимоскітної сітки: різка профілю, 

збирання рамки, розмітка для кріплення поперечного профілю, установка 

поперечного профілю, сітка шнуром кріпиться до рамки, ручка кріпиться під 

шнур, обрізаємо сітку по краях. 

Приклад виробництва водовідливів: різка поліестера і згинання відливу. 

Виготовлення «нестандартних» водовідливів та козирків. 

Виробництва підвіконня. Забарвлення. Відомі фірми виробники. 

Захисні ролети (рольставні). Застосування для захисту скління від 

пошкодження або проникнення. Матеріали, види кріплення. Основні 
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характеристики захисних ролет. Варіанти ламелі. Варіанти установки ролети. 

Обмірювання прорізу. 

Види жалюзі. Обмірювання жалюзі. Виготовлення жалюзі. 

 

Тема 9. Види декоративних віконних елементів 
Види декоративних віконних елементів. 

Приклад кріплення фальшперепльоту (фальшперепльот самоклеючий – 

ПВХ-профіль для оформлення і декорування ПВХ вікон, забезпечує візуальне 

"розділення" склопакету). 

Приклад кріплення шпросу (шпроси – це декоративний елемент 

всередині склопакету). Можливе поєднання під різними кутами, складні 

геометричні форми. Варіанти розташування шпросів. 

http://promokna.ru/redirect/index.php?site=www.promokna.ru/proizvodstvo-pvh-profilja-okonnyj-profil-pvkh/
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Типова навчальна програма з предмета 

«Будівлі, споруди та монтаж 

металопластикових конструкцій» 

 

№ 

з\п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 
Основні конструктивні типи 

будинків 
2  

2 Фасадні системи. 2  

3 
Особливості різних систем 

теплоізоляції 
2  

4 
Нормативна база 

будівництва 
2  

5 
Вимоги до будинків щодо 

теплозахисту 
2  

 Усього годин: 10  

 

Тема 1. Основні конструктивні типи будинків 
Каркасно-монолітні будівлі з самонесівними стінами з цегли, з блоків 

із ніздрюватого бетону. 
Великопанельні будівлі з стінами з керамзитобетону. 
Великоблочні будівлі з стінами з шлакоблоків. 
Цегляні будівлі з глиняної повнотілої цегли, пустотної цегли, 

керамоблоків, силікатної цегли. 

 

Тема 2. Фасадні системи 

Вентильовані фасади; стіни, сконструйовані за принципом «сандвіч»; 

скріплена теплоізоляція. 

Світлопрозорі фасади. Класичне стоїчно – ригельне скління. 

Напівструктурне скління. Структурне скління. Планарне скління ("спайдер" 

системи). Опорно-ригельні фасади. 

Стаціонарні офісні перегородки. Алюмінієві офісні перегородки. Офісні 

перегородки із пластика. Скляні офісні перегородки. Мобільні перегородки. 

Тема 3. Особливості різних систем теплоізоляції 
Аналіз стану огороджувальних конструкцій фонду, що перебуває в 

експлуатації. Аналіз ефективності найбільш поширених систем 
теплоізоляції: «колодязна» кладка; застосування додаткового шару 
пінобетону. Фізико-механічні характеристики конструкцій. Розподіл 
теплових потоків 

 

Тема 4. Нормативна база будівництва 

Нормативні документи, що регламентують реалізацію єдиної технічної 

політики в будівельних організаціях, проектних і освітніх установах. 
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Державні будівельні норми України (ДБН) та «Строительные нормы и 

правила» (СНиП). Загальні відомості про галузеві стандарти України (ГСТУ), 

технічні умови України (ТУУ), стандарти підприємств, технічні дані 

підприємств-виробників будівельних матеріалів. 

Типи, уніфікація, стандартизація основні принципи індустріалізації 

будівництва. Стандартизація в будівництві. Її роль у розвитку науково-

технічного прогресу. Система стандартів в будівництві. Уніфікація розмірів і 

основних параметрів збірних конструкцій і виробів. Стандарти на матеріали і 

вироби для будівництва. 

Система показників якості промислової продукції, які застосовуються в 

будівельній індустрії. Номенклатура кількості і якість показників для оцінки 

будівель. 

Технічна документація на виробництво монтажних робіт. Робочі 

креслення будівель і споруд, монтажні схеми. Специфікація збірних 

конструкцій. Проект виробництва робіт. Технологічні карти на виробництво 

монтажних робіт. Карти трудових процесів на виробництво монтажних робіт, 

їх структура, зміст, ефективність застосування. 

 

Тема 5. Вимоги до будинків щодо теплозахисту 

Вимоги до будинків з погляду теплозахисту відповідно до ДБН 2,6-31-

2006 «Теплова ізоляція будівель». 

Утеплення огороджуючих конструкцій будівель. 

Показники ефективності й надійності системи огороджувальних 

конструкцій будівель, методи їх оцінювання. 



72 

 

Типова навчальна програма з предмета 

«Обладнання та механізми» 

 

№ 

з\п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 

Механізовані інструменти 

для виконання робіт із 

монтажу металопластикових 

конструкцій 

3  

2 

Обладнання для 

виготовлення 

металопластикових 

конструкцій. 

4  

3 
Засоби експлуатації 

обладнання 
1  

4 

Заходи, спрямовані на 

підвищення рівня техніки 

безпеки 

2  

 Усього годин: 10  

 

Тема 1. Механізовані інструменти для виконання робіт із монтажу 

металопластикових конструкцій 

Призначення, будова та принцип роботи перфоратора. Технічні 

характеристики та правила безпечної експлуатації. 

Принцип роботи шурупокрута. Технічні характеристики та правила 

безпечної експлуатації. 

Принцип роботи дрелі. Технічні характеристики та правила безпечної 

експлуатації. 

Принцип роботи шліфувальної машини (болгарки). Технічні 

характеристики та правила безпечної експлуатації. 

 

Тема 2. Обладнання для виготовлення металопластикових конструкцій 

Обладнання для виготовлення металопластикових конструкцій: 

автоматичний станок для нарізання штапика, одноголовий зварювальний 

станок, одноголовий станок для кутового різання, станок для зачистки 

імпостів та кутів. Технічні характеристики. 

 

Тема 3. Засоби експлуатації обладнання 

Догляд і контроль за обладнанням. Проблеми та причини, їх уникнення. 

Технічна документація. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. 

 

Тема 4. Заходи, спрямовані на підвищення рівня техніки безпеки 
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Захист від ураження електричним струмом, від шуму і вібрації, від пилу 

та газів. Застосування пило витягаючої вентиляції, вентиляції загального та 

місцевого призначення. Прибирання приміщень. Забезпечення робочих проти 

пиловий спецодягом, респіраторами, окулярами та іншими засобами захисту. 

Створення на підприємстві умов для забезпечення заходів особистої гігієни. 

Протипожежна профілактика. Безпека в надзвичайних ситуаціях. 

Заходи, спрямовані на захист навколишнього середовища. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з\п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 

Види контролю та гарантії 

виробника ПВХ-

конструкцій 

2  

2 Додаткові профілі ПВХ 1  

3 
Фурнітура. Призначення і 

технічні вимоги 
4 1 

4 
Оптичні і теплотехнічні 

характеристики склопакетів 
3 1 

5 

Догляд за 

металопластиковими 

вікнами 

1  

6 

Ізоляція примикань 

віконних і дверних блоків до 

стін будинків 

2 1 

7 

Підвіконня. Водовідливи. 

Матеріали для виготовлення 

москітних сіток. Види 

жалюзі Захисні ролети 

(рольставні) 

5  

8 
Можливі види браку, їх 

причини і способи усунення 
2  

 Усього годин: 20 3 

 

Тема 1. Види контролю та гарантії виробника ПВХ-конструкцій 
Поопераційний контроль. Приймальний контроль. Перевірка проектно-

конструкторської документації. 

Вимоги безпеки та охорони довкілля, утилізація. 

Транспортування та зберігання. 

Правила експлуатування, ремонту. 

Гарантії виробника. 

 

Тема 2. Додаткові профілі ПВХ 

Види додаткових профілів. Профілі, що служать для забезпечення 

якісного і технологічного монтажу вікна в існуючому отворі: підставкові 

профілі; нащільники; подовжувані й облицювальні профілі. 

Профілі що утворюють профілі, набір яких визначає гнучкість і 

різноманітність архітектурних рішень, можливих у рамках даної системи: 

штапики; з'єднувачі; усілякі декоративні накладки; поворотні профілі. 
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Призначення та технологічні характеристики штапику. Загальні вимоги. 

 

Тема 3. Фурнітура. Призначення і технічні вимоги 

Загальні відомості. Матеріали для виготовлення фурнітури їх 

відмінності. 

Поворотно-відкидна фурнітура. Поворотна фурнітура. Відкидна 

фурнітура. Фурнітура з розсувними стулками, зі складчастими стулками. 

Допоміжні функції фурнітури: мікропровітрювання, багатоступеневі 

защіпки та т.п. Регулювання фурнітури. 

Фурнітура для вхідної групи. Її можливості. Види. 

 

Лабораторно-практична робота 

Згідно до завдання та технічного каталогу підібрати комплект фурнітури. 

 

Тема 4. Оптичні і теплотехнічні характеристики склопакетів 

Методи виготовлення будівельного скла. Захисні плівки для 

склопакетів. 

Приведений опір теплопередачі склопакетів. Значення лінійного 

коефіцієнту теплопередачі. Приклади визначення приведеного опору 

теплопередачі. 

Лабораторно-практична робота 

Згідно до кліматичної карти України розрахувати опір теплопередачі вікон. 

 

Тема 5. Догляд за металопластиковими вікнами 

Догляд за металопластиковими вікнами. Антистатичний миючий засіб 

для склопакетів і ПВХ-профілю. Засіб для догляду за гумовими 

ущільнювачами. Засіб для догляду за фурнітурою. 

Приклад віконного провітрювача. Переваги застосування провітрювача. 

Енергозбереження. Комфорт користування. Широка можливість застосування. 

 

Тема 6. Ізоляція примикань віконних і дверних блоків до стін будинків 
Види ізоляційних матеріалів: монтажні піни, теплозвукоізоляційні; 

попередньо-стиснуті ущільнювальні стрічки; однокомпонентні акрилові, 

герметизуючи матеріли для зовнішнього захисту з’єднувального шва, 

ущільнюючі стрічки та прокладки; ізоляційні плівки. 

Умови застосування: температура, вологість повітря, якість матеріалу 

поверхні прорізу. 

Лабораторно-практична робота 

Підібрати види ізоляційних матеріалів відповідно до фізико-механічних 

властивостей поверхонь матеріалів, що знаходяться з обох боків шва, і 

температурою повітря. 

 

Тема 7. Додаткові віконні конструкції 

Водовідливи. Приклад виробництва водовідливу. Види та застосування. 

http://gazda.ua/uk/metalloplastikovyie-okna-/steklopaket.html
http://gazda.ua/uk/metalloplastikovyie-okna-/pvh-profil.html
http://gazda.ua/uk/okna_slovar/uplotnitel.html
http://gazda.ua/uk/metalloplastikovyie-okna-/furnitura.html
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Підвіконня. Теплоізоляція та герметизація, можливості застосування і 

використання. Проблемні питання. 

Види москітних сіток. Рамні москітні сітки (внутрішні та зовнішні). 

Матеріали для виготовлення москітних сіток: профіль, види комплектуючих, 

кріплення. Рулонні москітні сітки. Матеріали: профіль, види комплектуючих, 

кріплення. Характеристики москітної сітки. Догляд за москітною сіткою. 

Жалюзі види та матеріали: горизонтальні і вертикальні жалюзі, 

мультифактурні жалюзі, а також жалюзі із дерева та пластику, тканини. 

Використання (в офісних і в житлових приміщеннях), керування. 

Захисні ролети (рольставні). Застосування: для захисту скління від 

пошкодження або проникнення. Основні характеристики захисних ролет. 

захищають від холоду, шуму, проникнення і вандлізму. Варіанти ламелі. 

Варіанти установки ролети. 

 

Тема 12. Можливі види браку, їх причини і способи усунення 

Види браку. 

Можливі причини їх виникнення. 

Способи усунення браку. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Електротехніка в будівництві» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Електричні машини змінного струму 2  

2 Електрообладнання будівельного 

майданчика 
2 

 

3 Електричне освітлення на будівельних 

майданчиках 
3 

 

4 Електробезпека на будівельному майданчику 3  

 Усього годин: 10  

 

Тема 1. Електричні машини змінного струму 

Схеми вмикання електричних машин змінного струму. 

Пуск та регулювання частоти обертання асинхронних двигунів. Пуск 

асинхронних двигунів. Використання при пусках автотрансформаторів та 

реакторів. Пуск у хід, реверсування та регулювання швидкості обертання 

електричних машин змінного струму. 

 

Тема 2. Електрообладнання будівельного майданчика 

Найпростіші навантажувальні діаграми машин і механізмів, що 

застосовуються у будівництві. Загальні умови вибору двигунів за потужністю. 

Метод еквівалентних величин для вибору потужності двигуна при різних 

режимах роботи. 

Типи електродвигунів, що застосовуються у будівництві; їх конструкції 

і технологічні особливості. Способи регулювання частоти обертання 

електродвигунів. Способи електричного гальмування двигунів і використання 

їх у будівництві електроприводів. 

Техніка безпеки під час роботи з електродвигунами. 

 

Тема 3. Електричне освітлення на будівельних майданчиках 

Призначення освітлювальних установок. 

Лампи розжарення: типи, класифікація, характеристика, галузь 

застосування. 

Люмінесцентні лампи низького тиску. 

Газорозрядні лампи високого тиску типу ДРЛ і ДРІ: характеристики, 

галузь застосування, схеми вмикання. 

Світильники: призначення, характеристики. Марки світильників. 

Світильники з газорозрядними лампами для освітлення відкритих 

просторів: марки і характеристики. 
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Освітлення відкритих просторів прожекторами. Марки і характеристики 

прожекторів. Вимоги до електроосвітлення відкритих просторів. 

 

Тема 4. Електробезпека на будівельному майданчику 

  Загальні питання електробезпеки. Технічні засоби і способи, які 

забезпечують електробезпеку: захисне заземлення і занулення, електричне 

(гальванічне) розділення мереж, використання безпечної (малої) напруги, 

ізоляція струмопровідних частин обладнання (робоча, додаткова, посилена, 

подвійна), загороджувальні пристрої, сигналізація, блокування та інші 

способи захисту; їх характеристика, галузі застосування. 

Класифікація умов робіт за ступенем електробезпеки (умови без 

підвищеної небезпеки ураження електричним струмом, умови з підвищеною 

небезпекою і особливо небезпечні умови); визначення і характеристика. 

Класифікація електроустановок за напругою стосовно заходів безпеки. 

Поняття про технічні та організаційні заходи, які забезпечують безпечне 

ведення робіт в електроустановках. Захисні засоби: призначення, види, галузь 

застосування. 

Перевірка і випробування захисних засобів. Попереджувальні плакати. 

Особливості застосування заходів електробезпеки в будівництві, діючі 

норми і правила. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Будівельне креслення» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 
з них на лабораторно-

практичні роботи 

Розділ І. Основи технічного креслення 

1. 
Основні відомості про складальні 

креслення і кінематичні схеми 
4 2 

Усього 4 2 

Розділ ІІ. Будівельне креслення 

2. 

Читання і виконання креслень та схем 

за професією складністю четвертого 

розряду 

6 2 

Усього  6 2 

Усього годин: 10 4 
 

Розділ І. Основи технічного креслення 

 

Тема 1.  Основні відомості про складальні креслення та кінематичні схеми 

Загальні відомості про складальні креслення. Назви та види 

складальних креслень. Зміст складальних креслень. Нанесення розмірів. Номери 

позицій. Специфікація, її форма, правила заповнення, зв'язок з номерами 

позицій. Основний напис, що застосовується в специфікаціях. 

Розрізи на складальних кресленнях, правила виконання штрихування 

суміжних деталей у розрізах. 

Послідовність читання складальних креслень. Деталювання складальних 

креслень. 

Основні відомості про схеми. Кінематичні схеми. Поняття про схематичне 

зображення деталей та вузлів. Умовні графічні позначення для кінематичних 

схем. Правила читання кінематичних схем. 

Практична робота 

Читання креслення загального вигляду виробу (будівельного механізму). 

Практична робота  

Читання кінематичної схеми передаточного механізму в будівельному 

механізмі. 

 

Розділ ІІ. Будівельне креслення 

 

Тема 2. Читання і виконання креслень та схем за професією складністю 

четвертого розряду 
Ознайомлення з кресленнями схем типових конструктивно-

технологічних рішень систем металопластикових конструкцій. 
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Умовні зображення і позначення, що застосовуються в кресленнях схем 

типових конструктивно-технологічних рішень систем металопластикових 

конструкцій. 

Практична робота  

 Виконання схеми балконної рами («П»-образна; «Г»-образна). 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

 

Тема 1. Основи безпеки праці 

 Вимоги безпеки праці в кабінетах, лабораторіях і майстернях 

навчального закладу з підготовки та підвищення кваліфікації монтажника-

складальника металопластикових конструкцій. 

Основні принципи складання плану ліквідації аварій. Питання, які 

повинні бути передбачені планом ліквідації аварії. Поводження у 

надзвичайних ситуаціях. План евакуації з приміщень на випадок аварії. 

 

Тема 2. Загальні прийоми створення безпечних умов праці на будівництві 
Прийоми правильної організації будівельного майданчика. Підготовчі 

роботи до початку будівельних робіт: огородження, відведення поверхневих 

вод, улаштування під’їзних колій і внутрішньо майданчикових 

розвантажувальних доріг. 

Наочна інформація. Знаки безпеки і написи на будівельному 

майданчику. 

Небезпечні зони на будівельному майданчику: постійні і тимчасові. 

Небезпечні виробничі чинники, що діють на будівельному майданчику. 

Вимоги до захисних огорож. Безпечна організація вантажно-

розвантажувальних робіт. Безпечна організація праці під час складування 

будівельних матеріалів і виробів. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки 

 Протипожежна автоматика та пожежна сигналізація. Види 

протипожежних інструктажів: вступний, первинний, повторний, 

позаплановий. Види процесу горіння: вибух, спалах, займання, тління, 

самозаймання, власне горіння. Група горючості, способи припинення горіння. 

 

 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Основи безпеки праці 4  

2. 
Загальні прийоми створення 

безпечних умов праці на будівництві 
2  

3. Основи пожежної безпеки 3  

4. Основи електробезпеки 2  

5. 
Надання першої допомоги 

потерпілим при нещасних випадках 
4  

 Усього годин: 15  
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Тема 4. Основи електробезпеки 

Захист від статичної електрики. Заходи щодо захисту від статичної 

електрики. 

Основні причини електротравматизму від електричних факторів на 

виробництві. Фактори неелектричного характеру. Основні причини 

електротравматизму від неелектричних факторів. 

Робота з переносними електросвітильниками. Допуск до роботи з 

електроінструментами. 

 

Тема 5. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

 Ознаки отруєння й перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

 Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу при виконанні 

штучного дихання. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання 

масажу серця та штучного дихання. Підготовка потерпілого до 

транспортування. 

 Основні правила транспортування потерпілого. Вимоги до транспортних 

засобів, які застосовуються для перевезення потерпілих. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія – 7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація – 4 розряд 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1 Виготовлення простих відкривних віконних конструкцій 30 

2 
Виготовлення простих балконних та дверних блоків, вхідних 

груп 
30 

3 Виготовлення простих збірних світлопрозорих конструкцій 26 

4 
Установлення і монтаж збірних металопластикових 

конструкцій 
30 

5 
Улаштування деформаційних швів у металопластикових 

конструкціях 
26 

6 Установлення та закріплення підвіконь та водовідливів 20 

 Усього годин: 162 

ІІ. Виробнича практика 

1. 
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві 

6 

2. 
Самостійне виконання робіт із складання та монтажу систем 

металопластикових конструкцій складністю 4-го розряду 

197 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Усього годин: 203 

 Разом: 365 

 

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ 

 

Тема 1. Виготовлення простих відкривних віконних конструкцій 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці. 

Вправи 

Вимірювання вікна з четвертями, без четвертів. 

Допуски під час вимірювання. 

Розрізання простих металопластикових профілів на верстатах. 

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки 

праці. 

Вправи 

Розрізання найпростіших металопластикових профілів конструкцій на 

верстатах під кутом 45°. 

Розрізання найпростіших металопластикових профілів конструкцій 

ручним, механічним, пневматичним, електричним інструментом під кутом 45°. 

Розрізання армуючого профіля. 

Складання матеріалу та деталей. 
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Вкручування армуючого профіля в пластик. 

Пайка металопластикового профілю. 

Шліфування зварювальних швів. 

Встановлення гумового дренажу. 

Нарізання штапіку. 

Кріплення підставного профілю. 

Безпечне ведення робіт. 

Контроль якості. Прибирання робочих місць. 

 

Тема 2. Виготовлення простих балконних  та дверних блоків, вхідних груп 

 Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці. 

Вправи 

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки 

праці. 

Вправи 

Розрізання найпростіших металопластикових профілів конструкцій на 

верстатах під кутом 45°. 

Розрізання найпростіших металопластикових профілів конструкцій 

ручним, механічним, пневматичним, електричним інструментом під кутом 45°. 

Розрізання армуючого профіля. 

Складання матеріалу та деталей. 

Вкручування армуючого профіля в пластик. 

Пайка металопластикового профілю. 

Шліфування зварювальних швів. 

Встановлення гумового дренажу. 

Нарізання штапіку. 

Кріплення підставного профілю. 

Розрізання найпростіших металопластикових профілів конструкцій на 

верстатах під кутом 45°. 

Розрізання найпростіших металопластикових профілів конструкцій 

ручним, механічним, пневматичним, електричним інструментом під кутом 45°. 

Розрізання армуючого профіля. 

Складання матеріалу та деталей. 

Вкручування армуючого профіля в пластик. 

Пайка металопластикового профілю. 

Шліфування зварювальних швів. 

Встановлення гумового дренажу. 

Нарізання штапіку. 

Кріплення підставного профілю. 

Врізання під ручку, встановлення фурнітури на відкривання дверей.  

Встановлення петель. 

Безпечне ведення робіт. 

Контроль якості. Прибирання робочих місць. 
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Тема 3. Виготовлення простих збірних світлопрозорих конструкцій 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці. 

Вправи 

Розрізання найпростіших металопластикових профілів конструкцій на 

верстатах під кутом 45°. 

Розрізання найпростіших металопластикових профілів конструкцій 

ручним, механічним, пневматичним, електричним інструментом під кутом 45°. 

Розрізання армуючого профіля. 

Складання матеріалу та деталей. 

Вкручування армуючого профіля в пластик. 

Пайка металопластикового профілю. 

Шліфування зварювальних швів. 

Встановлення гумового дренажу. 

Нарізання штапіку. 

Кріплення підставного профілю. 

Врізання під ручку, встановлення фурнітури на відкривання дверей. 

Встановлення петель. 

Організація безпечного ведення робіт. 

Контроль якості. Прибирання робочих місць. 

 

Тема 4. Установлення і монтаж збірних металопластикових конструкцій 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці. 

Вправи 

Технологія установлення балконних блоків, збірних металопластикових 

світлопрозорих конструкцій, вхідних груп, смугове або вітринне засклення. 

Організація безпечного ведення робіт. 

Контроль якості. Прибирання робочих місць. 

 

Тема 5. Улаштування деформаційних швів у металопластикових 

конструкціях 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і охорони 

праці. 

Вправи 

Влаштування деформаційних швів у металопластикових віконних і 

дверних конструкціях конмпенчуюючими профілями. Види компенсуючих 

профілів. 

Організація безпечного ведення робіт. 

Контроль якості. Прибирання робочих місць. 

 

Тема 6. Установлення та закріплення підвіконь та водовідливів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і охорони 

праці. 

Вправи 

Вимірювальний інструмент. 
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Види кріплення підвіконня. Піноутеплювач. Кріплення водовідливів під 

відповідним кутом. 

Організація безпечного ведення робіт. 

Контроль якості. Прибирання робочих місць. 
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві 

Інструктаж із безпеки праці та пожежної безпеки. Система управління 

охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві. 

Використання засобів техніки безпеки та індивідуального захисту. 

Ознайомлення з правилами поведінки на території будівництва. 

Транспортні засоби на території будівництва, правила їх руху. Дозвіл на 

виконання робіт. Правила складування будівельних матеріалів, збірних 

конструкцій. Значення огороджуючих, запобіжних засобів і пристроїв, 

попереджувальних написів на будівництві. 

Інструктажі з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт складання та монтажу систем 

металопластикових конструкцій складністю 4-го розряду 

Самостійне виконання робіт з монтажу систем металопластикових 

конструкцій складністю 4-го розряду відповідно до вимог кваліфікаційної 

характеристики та технології виробництва, вимог будівельних норм і правил 

на роботи з монтажу металопластикових систем із застосуванням ефективних 

технологій, сучасних механізмів, нормокомплектів, інструментів, пристроїв і 

високопродуктивних методів праці. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики з урахуванням 

вимог замовників кадрів, а також з урахуванням спеціалізації учнів, 

необхідності засвоєння ними сучасних методів праці розробляється 

безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю 

підприємств-замовників, організацій, установ і затверджується в 

установленому порядку. 
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Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт: 

1. Установлювання та монтаж простих металопластикових віконних і 

дверних конструкцій.  

2. Установлювання й монтаж збірних металопластикових віконних, а 

також дверних конструкцій (балконні блоки, світлопрозорі конструкції 

вхідних груп, смугове або вітринне засклення).  

3. Улаштування деформаційних швів у металопластикових віконних і 

дверних конструкціях компенсуючими профілями. 

4. Установлювання та закріплювання підвіконь й водовідливів. 

5. Виготовлення простих віконних металопластикових конструкцій. 

6. Виготовлення простих дверних металопластикових конструкцій. 

7. Встановлення віконної фурнітури. Регулювання фурнітури. 

8.  Монтаж фурнітури для вхідної групи. Регулювання фурнітури. 

9. Засклення. 

10. Ущільнення (ізоляція)  стін, віконних та дверних блоків сучасними 

матеріалами. 

11. Обмірювання прорізу та визначення розмірів вікна.  
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

Професія – 7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація – 4 розряд 

Знає, розуміє: 

1. Нормативні посилання. 

2. Методи випробування профілів з ПВХ – випробування зварних 

з’єднань. 

3. Розміри і граничні відхилення ПВХ-профілю. 

4. Характеристики, вимоги до матеріалів і комплектуючих деталей. 

5. Розміри виробів, рівень заводської готовності і комплектність. 

6. Принципи конструювання та технологію виготовлення комбінованої 

та штульпової віконної конструкції. 

7. Принципи конструювання та технологію виготовлення вхідної 

групи. 

8. Види та функції віконної (поворотної, відкідної та поворотно- 

відкідної) фурнітури. 

9. Види та функції дверної фурнітури (замки, петлі, ручки). 

10. Функціональні обмеження фурнітури та виробів, що пояснюються 

технологічними особливостями виготовлення. 

11. Додаткова фурнітура – її призначення та можливості. 

12. Правила приймання, методи контролю, можливі види браку, їх 

причини і способи усунення. 

13. Вимоги до технічної документації на вироби та комплектуючі. 

14. Енергозберігаючі характеристики склопакетів та ПВХ-профілів. 

15. Види фасадних систем і офісних перегородок. 

16. Технічні характеристики обладнання для виготовлення 

металопластикових конструкцій. 

17. Догляд і контроль за обладнанням, проблеми та причини, їх 

уникнення. 

18. Технічну документацію виробників матеріалів, комплектуючих і 

обладнання. 

19. Загальні та технічні вимоги до монтажу виробів. 

20. Види кріпильних елементів. 

21. Правила приймання, методи контролювання, гарантійні зобов'язання 

виконавця робіт. 

22. Приклади використання матеріалів для ізоляції місць примикань 

віконних та дверних блоків. 

23. Технологію улаштування комбінованих, штульпових і вхідних 

конструкцій. 

24. Енергоефективність скління. 

25. Призначення, будову та принцип роботи і правила безпечної 

експлуатації ручного електричного інструменту (перфоратора, шурупокрута, 

дрелі, шліфувальної машина (болгарки)). 

26. Нові матеріали та технології. 
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27. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. 

28. Правила виконання робіт при низьких температурах повітря 

(зимовий монтаж). 

29. Додаткові конструкції їх види та призначення (протимоскітна сітка, 

жалюзі, захисні ролети (рольставні), провітрювачі). 

 

Вміє: 

1. Виконувати креслення. 

2. Розрахувати необхідну кількість матеріалів та комплектуючих для 

складання конструкцій. 

3. Скласти лист замовлення на матеріали та комплектуючі (профіль, 

фурнітуру, склопакет). 

4. Скласти комбіновану та штульпову віконну конструкцію (з 

поворотною, відкідною та поворотно-відкідною фурнітурою). 

5. Скласти штульпову віконну конструкцію. 

6. Скласти дверну конструкцію вхідної групи (виготовити заготовки, 

встановити фурнітуру і склопакет, перевірити якість). 

7. Підібрати комплект фурнітури відповідно до розмірів стулки і 

способу відчинення. 

8. Виявити і усунути брак. 

9. Розрахувати необхідну кількість матеріалів та комплектуючих для 

виконання монтажних робіт. 

10. Виконувати монтаж віконної (комбінованої, штульпової) та вхідної 

групи до стін будинків з використанням ущільнюючих стрічок. 

11. Регулювати фурнітуру віконної та дверної групи. 

12. Виконати обміри та скласти «аркуш обміру». 

13. Монтаж підвіконня та водовідливу. 

14. Професійно спілкуватися із замовником і пояснити правила 

експлуатації металопластикових конструкцій. 

15. Зорієнтуватися в нестандартній ситуації (пошкодження прорізу, 

конструкції, невідповідність розмірів, неправильно оформлене замовлення і 

подібні). 

16. Виконувати монтаж із використанням додаткових профілів 

(з'єднувачі; декоративні накладки; поворотні профілі). 

17. Користуватися ручними та автоматичними електричним 

інструментами. 

18. Користуватися пневматичними інструментами. 

19. Підібрати та встановити відповідну оснастку для обладнання. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
 

Професія  7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація  4 розряд 

 

№ 

п/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка 
Для 

індивідуального 

користування 

Для 

групового 

користування 

 Обладнання 

1. Відрізний станок  1  

2. Фризерний копір  1  

3. Фризерний станок  1  

4. Станок для пайки кутів 

ПВХ 

 1  

5. Станок для нарізання 

штапиків 

 1  

6. Свердлильний станок  1  

7. Вологомір  1  

 Інструмент 

1. Низькообертовий дриль 1 3  

2. Пістолет для картриджів 1 2  

3. Перфоратор 1 2  

4. Шуруповерт 1 2  

5. Пасатижі 1 15  

6. Щіпці 1 15  

7. Шаблони 1 15  

8. Ключі шестигранники 1 15  

9. Ніж-косяк 1 15  

10. Викрутки 1 15  

11. Щітка макловиця 1 8  

12. Рівень будівельний 1 8  

13. Висок 1 6  

14. Рівень універсальний 1 15  

15. Зубило 1 15  

16. Молоток 1 2  

17. Електролобзик 1 15  

18. Ножиці 1 15  

19. Ножиці ручні для різання 

металу 

1 15  

20. Рулетка сталева 1 8  

21. Набір щупів 1 8  

Додаткове оснащення 

1. Запобіжні монтажні пояси 1 15  
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2. Окуляри захисні 1 15  

3. Шафа для інструментів 1 4  

4. Стелаж для пристосувань 1 15  

5. Рукавиці 1 15  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 

 

ДСПТО 7129.F.43.32 – 2016 
(позначення стандарту) 

 

 

Професія: Монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 
 

 

 

Код: 7129 

 

 

Кваліфікація: монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 5-го розряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ - 2016 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 7129 Монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 

2. Кваліфікація: монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 5-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: правила установлювання металопластикових віконних 

і дверних конструкцій середньої складності; способи та правила збирання 

металопластикових конструкцій середньої складності із окремих елементів, а 

також їх монтажу; методи монтажу металопластикових еркерних та 

багатокутних конструкцій; програми для розрахунку металопластикових 

вікон; організацію виробництва; види фасадних систем і офісних перегородок; 

техніко-технологічну документацію; прості економічні розрахунки, 

кошторисну документацію;  допуски під час монтажу металопластикових 

конструкцій; правила виконання ізолювальних робіт; види, призначення і 

правила користування електричним інструментом, монтажним та такелажним 

устаткуванням; правила роботи на підмостках і драбинах; правила дотримання 

пожежної та електричної безпеки; правила і норми з охорони праці під час 

виконання робіт. 

Повинен уміти:  розрізати металопластикові профілі середньої 

складності на верстатах і ручним, механізованим, пневматичним, електричним 

інструментом; встановлювати скло у рами, фурнітуру; виготовляти віконні й 

дверні металопластикові конструкції середньої складності, збирати збірні 

металопластикові віконні і дверні конструкції середньої складності; 

виконувати роботи середньої складності під час монтажу дверних і віконних 

металопластикових конструкцій (балконні блоки, світлопрозорі конструкції 

вхідних груп, смугове або вітринне засклення) із використанням еркерних 

профілів для довільних кутів, кутів 90
0
 та 135

0
, монтаж додаткових 

підсилюючих профілів; улаштовувати деформаційні шви у металопластикових 

віконних і дверних конструкціях компенсуючими профілями.  

 

4.  Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; 

додержуватись норм технологічного процесу; 

не допускати браку в роботі; 

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 
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використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 

професійно-технічної освіти 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти 

Повна загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні кваліфікації. 

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «Монтажник-

складальник металопластикових конструкцій» 4-го розряду; стаж роботи за 

професією не менше 1 року. 

5.3. Після закінчення навчання. 

Професійно-технічна освіта, освітня кваліфікація «кваліфікований 

робітник» за професією «Монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій» 5-го розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6.  Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість. Виробництво металопластикових 

конструкцій (КВЕД – 2010, секція – С, клас – 22.23). 

Будівництво. Установлення (зведення) власно виготовлених 

будівельних пластмасових виробів (віконних та дверних блоків, полотен, 

коробок тощо), (КВЕД-2010, секція – F, клас – 43.32).  

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за 

статевою  належністю визначається переліком важких робіт і робіт зі 

шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України від 

29.12.1993 № 256).  

7.3. Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 

Професія  7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація  5 розряд 

Загальний фонд навчального часу  535 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 41 4 

1.1 Інформаційні технології 15 4 

1.2 
Основи галузевої економіки і 

підприємництва 
8  

1.3 Основи правових знань 8  

1.4 Резерв часу 10  

2 
Професійно-теоретична 

підготовка 
143 23 

2.1 

Технологія складання та монтажу 

систем металопластикових 

конструкцій 

64 2 

2.2 
Експлуатація системи 

металопластикових конструкцій 
16 3 

2.3 Організація фасадних робіт 16 4 

2.4 Матеріалознавство 16 4 

2.5 Будівельне креслення 16 10 

2.6 Охорона праці 15  

3 Професійно-практична підготовка 334  

3.1 Виробниче навчання 96  

3.2 Виробнича практика 238  

4 Консультації 10  

5 
Державна кваліфікаційна 

атестація  
7  

 
Загальний обсяг навчального часу 

(без п.4): 
525 27 
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Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) 

для підготовки кваліфікованих робітників за професією 

«Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» 

 

1. Кабінети: 

-Монтажу та складання металопластикових конструкцій*; 

-Матеріалознавства; 

-Будівельного креслення; 

-Охорони праці*; 

-Інформаційних технологій; 

-Основ галузевої економіки і підприємництва; 

-Основ правових знань. 

2. Лабораторії: 

-Будівельних матеріалів і виробів металопластикових конструкцій. 

3. Майстерні: 

-Металопластикових конструкцій. 
Примітка. Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися 

при наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників 

кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

 

 

Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології 

Види і типи публікацій. Загальні відомості про засоби створення 

публікацій. 

Лабораторно-практична робота 

Створення сторінки веб-сайту. Тема: «Заклад, де я навчаюсь. Моя 

професія». 

 

Тема 2. Мережні системи та сервіс 

Інтернет-технології. Взаємодія комп’ютерів в локальних і глобальних 

мережах.  

Основні принципи мережної взаємодії комп’ютерів в локальних і 

глобальних мережах. 

Лабораторно-практична робота 

Використання пошукових машин та спеціалізованих пошукових машин. 

 Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний пошук 

(за напрямом професії). 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. 
Програмні засоби ПК. Комп’ютерні 

технології 
10 2 

2. Мережні системи та сервіс 5 2 

Всього годин: 15 4 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

 
Тема 1. Інвестиційні процеси будівництва 

Поняття, структура та вклад інвестицій в будівництво. Цикл, фази та 
етапи обґрунтування інвестиційного проекту. 

 
Тема 2. Лізинг в будівництві, його необхідність в сучасних умовах 

Поняття, класифікаційні ознаки та його вплив на діяльність 
підприємств. 
 
Тема 3. Відкриття малого будівельного бізнесу 

Правові засади підприємницької діяльності. Умови державної 
реєстрації. Ліцензування. Патентування. Оподаткування. Складання бізнес-
плану. 
 
Тема 4. Поняття, банкрутство. Стадії й ознаки банкрутства 

Поняття, причини, стадії й ознаки банкротства. 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Інвестиційні процеси будівництва 2  

2. 
Лізинг в будівництві, його необхідність в 

сучасних умовах 
2  

3. Відкриття малого будівельного бізнесу 2  

4. 
Поняття, банкрутство. Стадії й ознаки 

банкрутства 
2  

Усього годин: 8  
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Типова програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Злочин і покарання 2  

2. 

Правова охорона природи. Охорона природи – 

невід’ємна умова сталого економічного та 

соціального розвитку України 

3 

 

3. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки 3  

Всього годин: 8  

 

Тема 1. Злочин і покарання 

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну 

небезпеку і протиправність діяння. Необхідна самооборона. Затримання 

злочинця. Крайня необхідність. Співучасть у злочині. 

Кримінальна відповідальність за господарські злочини. 

 

Тема 2. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова 

сталого економічного та соціального розвитку України 

Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання земель. 

Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного 

світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 

 

Тема 3. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки 

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і 

сім’ї. Порядок і умови укладання шлюбу, шлюбний договір. Особисті та 

майнові права і обов’язки подружжя. Припинення шлюбу. 

Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права і 

обов’язки батьків і дітей. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія складання та монтажу 

систем металопластикових конструкцій» 

 

№ 

з\п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 

Способи та правила збирання 

металопластикових конструкцій середньої 

складності із окремих елементів 

14  

2 

Способи та правила монтажу 

металопластикових конструкцій середньої 

складності 

12  

3 
Методи монтажу металопластикових 

еркерних та багатокутних конструкцій 
8  

4 
Допуски під час монтажу металопластикових 

конструкцій 
4  

5 Правила виконання ізолювальних робіт 8  

6 
Розрахунок ціни на вироби віконних 

конструкцій 
4  

7 
Розрахунок ціни на монтаж виробів віконних 

конструкцій 
4 1 

8 Заскління 10 1 

 Усього годин: 64 2 

 

Тема 1. Способи та правила збирання металопластикових конструкцій 

середньої складності із окремих елементів 
Технологія збирання еркерних та багатокутних конструкцій. 

Технологія збирання балконних блоків, світлопрозорі конструкції 

вхідних груп, смугове або вітринне заскління. 

Правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. 

 

Тема 2. Способи та правила монтажу металопластикових конструкцій 

середньої складності 

Технологічна послідовність виконання робіт із улаштування еркерних 

металопластикових конструкцій. 

Технологія з монтажу балконних блоків, світлопрозорих конструкцій 

вхідної групи, вітринного заскління. 

Установлення та кріплення підвіконь і водовідливів середньої 

складності. Виготовлення віконних й дверних металопластикових конструкцій 

середньої складності. 

Правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. 
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Тема 3. Методи монтажу металопластикових еркерних та багатокутних 

конструкцій 

Улаштування деформаційних швів у металопластикових вікнах і 

дверних конструкціях компенсуючими профілями. 

Монтаж металопластикових еркерних, віконних й дверних конструкцій 

із використанням еркерних профілів для довільних кутів, кутів 90
0
 та 135

 0
. 

Монтаж додаткових підсилюючих профілів. 

Кріплення віконних та дверних конструкцій до віконних прорізів 

анкерними пластинами, анкерними дюбелями та самонарізними гвинтами. 

 

Тема 4. Допуски під час монтажу металопластикових конструкцій 

Допуски під час монтажу металопластикових конструкцій. 

Монтаж додаткових підсилюючих профілів. 

Здійснення вхідного контролю матеріалів та поопераційного контролю 

якості робіт. 

 

Тема 5. Правила виконання ізолювальних робіт 

Ізолювання монтажних зазорів піноутеплювачем. 

Пароізолювання, а також гідроізолювання монтажних швів. 

 

Тема 6. Розрахунок ціни на вироби віконних конструкцій 

Розрахунок ціни на вироби віконних конструкцій. 

Розрахувати необхідну кількість матеріалів. Відходи виробництва. 

Перенесені минулі затрати. Оплата праці. Витрати на амортизацію. 

Нарахування на заробітну працю. Податки. Прибуток. ПДВ. 

 

Тема 7. Розрахунок ціни на монтаж виробів віконних конструкцій 

Розрахунок ціни на монтаж виробів віконних конструкцій. 

Розрахувати необхідну кількість матеріалів. 

Перенесені минулі затрати. Оплата праці. Витрати на амортизацію. 

Нарахування на заробітну працю. Податки. Прибуток. ПДВ. 

Практична робота 

1. Згідно до завдання розробити специфікацію на вироби та монтаж 

віконних конструкцій та розрахувати ціну. 

 

Тема 8. Заскління 

Технологічні характеристики склопакетів. Види склопакетів. 

Технологічна послідовність улаштування склопакетів. Здійснення 

вхідного контролю склопакетів та попераційного контролю якості робіт. 

Правила безпечного виконання робіт. 

Практична робота 

Визначення умов встановлення однокамерних, двохкамерних або з 

енергозберігаючими характеристиками склопакетів враховуючі умови місця 

експлуатації. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Експлуатація системи металопластикових конструкцій» 

 

 

Тема 1. Вимоги нормативних документів щодо конструкцій 

Вихідні документи для організації експлуатації системи 

металопластикових конструкцій. 

Технічний паспорт на будинок або споруду, його зміст і характеристика. 

Додатки до технічного паспорта (робочі креслення, технологічні карти, 

нестандартні технічні конструктивні вирішення окремих вузлів). 

Вимоги нормативних документів (стандарти, будівельні і санітарні 

норми), що регламентують теплотехнічні характеристики. 

Практична робота 

Складання технологічної карти металопластикових вікон за фасадом 

будинку. 

 

Тема 2. Технічні параметри оптимальних умов експлуатації 

металопластикових конструкцій 

Сфера застосування типів систем залежно від архітектурно-естетичних 

можливостей будівель і споруд. Типи систем за характером застосування. 

Порядок обстеження технічного стану: візуальний огляд загального 

стану системи, детальний огляд, аналіз отриманих результатів. 

 

Тема 3. Основні види дефектів та способи їх усунення 

Порядок обстеження технічного стану систем: візуальний огляд 

загального стану системи, детальний огляд, аналіз отриманих результатів. 

Види дефектів, які виникають у процесі експлуатації систем 

металопластикових конструкцій. 

Практична робота 

Контроль основних дефектів металопластикових конструкцій. 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Вимоги нормативних документів 

щодо конструкцій 
4 1 

2. 

Технічні параметри оптимальних 

умов експлуатації 

металопластикових конструкцій 

4 

 

3. 
Основні види дефектів та способи їх 

усунення 
8 2 

 Усього годин: 16 3 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Організація фасадних робіт» 

 

 

Тема 1. Особливості виконання робіт на висоті 

Поняття про роботи на висоті. Основні терміни і поняття, які 

обумовлюють сутність робіт на висоті. 

Організаційні та технічні заходи для створення безпечних умов для 

виконання робіт на висоті. 

Умови здійснення робіт на висоті залежно від зовнішніх та внутрішніх 

факторів (граничні значення швидкості вітру, температури повітря, межі 

видимості, освітленості тощо). 

Дозвільна документація на виконання верхолазних робіт. Нормативно-

дозвільна документація до виконання робіт на висоті (наряд-допуск, проект 

виконання робіт, технологічна карта тощо).Вимоги до зберігання нарядів. 

Допуск до виконання невідкладних робіт (аварійні ситуації, ліквідація 

наслідків стихійного лиха, аварії) за розпорядженням без оформлення наряду. 

Вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту. Загальні 

вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту під час виконання 

робіт на висоті. Засоби захисту від падіння з висоти: пояси запобіжні, каски, 

страхові канати, запобіжні страхові пристрої, уловлювачі з вертикальним 

канатом, огородження, захисні сітки, знаки безпеки, верхолазне спорядження. 

Вимоги стандартів та технічних умов. Експлуатація засобів індивідуального 

захисту. 

Порядок установлення опорних і страхувальних канатів. Місця 

закріплення опорних і страхувальних канатів. Вузли для приєднання до опор 

страхувальних (опорних) канатів й іншого верхолазного спорядження. 

Перелік вузлів, що застосовуються під час виконання робіт на висоті, їх 

графічні схеми, призначення і порядок зав’язування. Вузли для закріплення 

опорного й страхувального канатів (булинь, вісімка, австійський провідник, 

спрямована вісімка, подвійна вісімка). Вузли для в’язання двох канатів 

(шкотовий, брамшкотовий, грейпвант, зустрічна вісімка, зустрічний 

провідник).Допоміжні вузли (прусик, стремено, UIAA, простий багнет, 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Особливості виконання робіт на 

висоті 
5 3 

2. Правила організації  фасадних робіт 7 1 

4. 
Вимоги безпеки праці під час 

виконання робіт на висоті 
4  

 Усього годин: 16 4 



105 

 

маркірувальний вузол, карабінне гальмо).Поняття про контрольний і 

безконтрольний вузол. 

Практична робота 

Зав’язування вузлів для закріплення опорного й страхувального канатів. 

Зав’язування вузлів для з’єднання двох канатів. 

Зав’язування допоміжних вузлів. 

 

Тема 2. Правила організації фасадних робіт 
Правила організації фасадних робіт, дотримання постійного контролю 

за кожним етапом проведення робіт. 

Організація виконання фасадних робіт в зоні дії башенного крана. 

Види підіймачів для виконання фасадних робіт. Організація роботи при 

використанні гедравлічнич підйомників. Обовязки робітнока люльке перед 

початком роботи, під час роботи, та після закінчення робіт. Попереджуючі та 

забороняючи знаки. Знакова сигналізація. 

Загальні вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту під 

час виконання робіт на висоті. 

Засоби захисту від падіння з висоти: пояси запобіжні, каски, страхові 

канати, запобіжні страхові пристрої, уловлювачі з вертикальним канатом, 

огородження, захисні сітки, знаки безпеки, верхолазне спорядження. Вимоги 

стандартів та технічних умов. Експлуатація засобів індивідуального захисту. 

Інструменти для виконання фасадних робіт. 

Ремонтні роботи з фасадного скління: ремонтні або монтажні роботи по 

заміні стекол і склопакетів, герметизація прорізів і заміна поліуретанових або 

гумових ущільнювачів, монтаж склопакета необхідного відтінку або кольору в 

зв’язку з новими дизайнерськими рішеннями, відновлення базової геометрії 

конструкцій з металу. 

Ознайомлення з технічною та нормативною документацією. Допуски 

при виконанні робіт. 

Практична робота 

Скласти технологічну карту на виконання фасадних робіт. 

 

Тема 4. Вимоги безпеки праці під час виконання робіт на висоті 

Вимоги охорони праці до робочих місць під час виконання робіт на 

висоті. Межі небезпечних зон. Розрахункові значення допустимих 

навантажень. 

Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з використанням 

вантажопідіймальних кранів, лебідок, талів, кішок, блоків та поліспастів, 

вантажозахоплювальних пристроїв, вантажних стропів і тари. 

Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з механізованих 

пересувних помостів. 

Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з колисок 

будівельних і тих, що навішуються на гак крана. 

Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з підйомників. 
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Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з автомобільних 

драбин. 

Особливі вимоги охорони праці у разі одночасного виконання робіт на 

висоті по одній вертикалі. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з\п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Матеріалидля виробництва віконних 

конструкцій 
8 4 

2 Будівельне скло та склопакети 2  

3 Вимоги до енергозбереження 2  

4 Віконна вентиляція – провiтрювачі 1  

5 Система підъємно-розсувних дверей 1  

6 
Ізоляція примикань віконних і дверних 

блоків до стін будинків 
2  

 Усього годин: 16 4 

 

Тема 1. Матеріали для виробництва віконних конструкцій 

Ознайомлення з каталогами виробників ПВХ-профілю для виробництва 

віконних конструкцій. Показники фізико-механічних властивостей головних 

профілів. Вузли з’єднань. Розрахункові розміри. 

Ознайомлення з каталогами виробників армуючого профілю для 

виробництва віконних конструкцій. Вузли з’єднань. Розрахункові розміри. 

Читання креслень та специфікації на вироби. Розрахунок розмірів профілю 

рами, стулки, імпосту, штульпа, штапику. 

Ознайомлення з каталогами виробників фурнітури для виробництва 

віконних конструкцій. Призначення і технічні вимоги. Можливості фурнітури. 

Протизламна фурнітура. 

Ознайомлення з каталогами виробників фурнітури для виробництва вхідної 

групи. Призначення і технічні вимоги. Можливості фурнітури. 

Додаткові профілі ПВХ їх види та застосування. Вузли з’єднань. 

Розрахункові розміри. 

Вхідний контроль матеріалів. 

 

Лабораторно-практична робота 

Згідно до технічного каталогу та креслень розрахувати розміри профілю рами, 

стулки, імпосту, штульпа, штапику. 

Згідно до технічного каталогу та креслень розрахувати розміри 

армування рами, стулки, імпосту, штульпа. 

Згідно до технічного каталогу та креслень підібрати комплект фурнітури для 

вікон нестандартної конфігурації. 

Згідно до технічного каталогу та креслень підібрати комплект фурнітури 

для двостулкових вхідних дверей. 
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Тема 2. Будівельне скло та склопакети 
Види та можливості будівельного скла. Самоочісне скло. Оптичні і 

теплотехнічні характеристики склопакетів. Різні види дистанційних рамок для 

виготовлення склопакету їх теплотехнічні характеристики. Вклеєні 

склопакети. 

Плівка для виготовлення склопакету її види та характеристики. 

Декоративні шпроси їх види та способи кріплення. 

 

Тема 3. Вимоги до енергозбереження 
Нормативні максимальні теплові витрати житлових, Emax, кВт•год/м2, 

та громадських будинків, Emax, кВт•год/м3, для температурних зон України 

та класи енергетичної ефективності будівель: А, B, C, D, E, F. 

Енергоєфективність світопрозорих конструкцій. Критерії вибору профілю. 

 

Тема 4. Віконна вентиляція – провiтрювачі 
Застосування провiтрювачiв у житловому будiвництвi при встановленні 

вікон з герметичним притулом. Провiтрювач, принцип його роботи та 

переваги: повiтрообмiну, вентиляції у помешканні. Екологічне підґрунтя. 

Ступінь шумоізоляції. 

 

Тема 5. Системи підъємно-розсувних дверей 

Системи підъємно-розсувних дверей. Конкурентоспроможність 

партнерів компаній в преміум-сегмента. 

 

Тема 6. Ізоляція примикань віконних і дверних блоків до стін будинків 
Ізоляційні матеріали. Умови застосування. 

Підібрати види ізоляційних матеріалів відповідно до фізико-механічних 

властивостей поверхонь матеріалів, що знаходяться з обох боків шва, і 

температурою повітря. Вузли з’єднань. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Будівельне креслення» 

 

 

Тема 1. Читання і виконання креслень та схем за професією складністю 

п’ятого розряду 

Вимірювання стінових порізів при заміні віконних і дверних 

конструкцій та у новому будинку. 

Схеми балконних блоків, світлопрозорі конструкції. 

Практична робота  

Виконання схеми еркерних віконних і дверних конструкцій із 

використанням еркерних профілів для довільних кутів 90°, 135°. 

Виконання схеми металопластикових конструкцій складність 5-го 

розряду. 

Виконання схеми вузлів становлення фурнітури. 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 

Читання і виконання креслень та схем 

за професією складністю п’ятого  

розряду 

16 10 

 Всього годин 16 10 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Вивчення змін, доповнень до нормативних актів з охорони праці. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження й 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працівників. Галузеві стандарти. 

 Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий 

контроль. Органи державного нагляду за охороною праці. 

 Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та 

інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна й 

кримінальна відповідальність. 

 Система навчання працівників та населення України питанням охорони 

праці. 

 

Тема 2. Основи пожежної безпеки 

Поняття вогнестійкості. Вогнегасильні речовини. Пожежні водоймища й 

резервуари. Вивчення схеми піногенератора. Розподіл пожежних засобів. 

Пожежна сучасна техніка для захисту об’єктів. Установка автоматичного 

пожежогасіння. 

Застосування ефективних, економічно цілеспрямованих і технічно 

обґрунтованих способів виробництва робіт і засобів попередження й гасіння 

пожеж. Розробка заходів при організації будівельно-монтажних робіт. 

Експлуатація опалювальних приладівзгідно з пожежних вимог. Вибухозахист 

будівель і споруд. 

 

Тема 3. Основи електробезпеки 

Безпечне ведення робіт в охоронних зонах електричних мереж із 

напругою до 1000 В. Електрозахисні заходи. Оформлення нарядів-допусків до 

виконання робіт із підвищеною небезпекою. 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Правові та організаційні основи 

охорони праці 
4  

2. Основи пожежної безпеки 7  

3. Основи електробезпеки 4  

 Усього годин: 15  
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія  7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація  5 розряд 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1. Монтаж системи металопластикових конструкцій 48 

2. Складання металопластикових конструкцій 48 

 Усього годин: 96 

 ІІ. Виробнича практика 238 

1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві 
8 

2. Самостійне виконання робіт із складання та монтажу 

систем металопластикових конструкцій складністю 5-

го розряду 

230 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Усього годин: 238 

 Разом: 334 

 

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ 

 

Тема 1. Монтаж системи металопластикових конструкцій 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і охорони 

праці. 

Вправи 

Установлення та монтаж металопластикових конструкцій середньої 

складності. 

Установлення та монтаж збірних металопластикових конструкцій 

середньої складності. 

Улаштування деформаційних швів. 

Монтаж додаткових підсилюючих профілів. 

Безпечне ведення робіт. Контроль якості. 

 

Тема 2.Складання металопластикових конструкцій 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і охорони 

праці. 

Вправи 

Збирання збірних металопластикових конструкцій середньої складності. 

Безпечне ведення робіт. Контроль якості. 

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві 
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Інструктаж із безпеки праці та пожежної безпеки. Система управління 

охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві. 

Використання засобів техніки безпеки та індивідуального захисту. 

Ознайомлення з правилами поведінки на території будівництва. 

Транспортні засоби на території будівництва, правила їх руху. Дозвіл на 

виконання робіт. Правила складування будівельних матеріалів, збірних 

конструкцій. Значення огороджуючих, запобіжних засобів і пристроїв, 

попереджувальних написів на будівництві. 

Інструктажі з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт із складання та монтажу систем 

металопластикових конструкцій складністю 5-го розряду 

Самостійне виконання робіт з монтажу систем металопластикових 

конструкцій складністю5-го розряду відповідно до вимог кваліфікаційної 

характеристики та технології виробництва, вимог будівельних норм і правил 

на роботи з монтажу систем металопластикових конструкцій із застосуванням 

ефективних технологій, сучасних механізмів, нормокомплектів, інструментів, 

пристроїв і високопродуктивних методів праці. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики з урахуванням 

вимог замовників кадрів, а також з урахуванням спеціалізації учнів, 

необхідності засвоєння ними сучасних методів праці розробляється 

безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю 

підприємств-замовників, організацій, установ і затверджується в 

установленому порядку. 
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Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт: 

1. Установлювання та монтаж металопластикових віконних і дверних 

конструкцій середньої складності.  

2. Установлювання та монтаж збірних металопластикових віконних і 

дверних конструкцій середньої складності (балконні блоки, світлопрозорі 

конструкції вхідних груп, смугове або вітринне засклення).  

3. Збирання збірних металопластикових віконних та дверних 

конструкцій середньої складності.  

4. Улаштування деформаційних швів у металопластикових віконних і 

дверних конструкціях компенсуючими профілями.  

5. Монтаж металопластикових еркерних, віконних й дверних 

конструкцій із використанням еркерних профілів для довільних кутів, кутів 

90° та 135°. 

6. Монтаж додаткових підсилюючих профілів.  

7. Кріплення віконних і дверних конструкцій  до віконних прорізів 

анкерними пластинами, анкерними дюбелями та самонарізними гвинтами. 

8. Ізолювання монтажних зазорів піноутеплювачем.  

9. Пароізолювання, а також гідроізолювання монтажних швів. 

10. Установлювання та закріплювання підвіконь і водовідливів 

середньої складності.  

11. Виготовлення віконних й дверних металопластикових конструкцій 

середньої складності. 

12. Улаштування додаткових конструкцій (протимоскітна сітка, жалюзі, 

захисні ролети (рольставні), провітрювачі). 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

Професія  7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація  5 розряд 

 

Знає, розуміє: 

1. Правила установлювання металопластикових віконних і дверних 

конструкцій середньої складності. 

2. Способи та правила збирання металопластикових конструкцій 

середньої складності із окремих елементів, а також їх монтаж. 

3. Методи монтажу металопластикових еркерних та багатокутних 

конструкцій. 

4. Допуски під час монтажу металопластикових конструкцій. 

5. Правила виконання ізолювальних робіт. 

6. Види, призначення і правила користування електричним 

інструментом, монтажним та такелажним устаткуванням. 

7. Правила роботи на підмостках і драбинах. 

8. Правила дотримання пожежної та електричної безпеки. 

9. Правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. 

 

Вміє: 

1. Виконувати монтаж металопластикових віконних і дверних 

конструкцій середньої складності. 

2. Виконувати монтаж збірних металопластикових віконних і дверних 

конструкцій середньої складності (балконні блоки, світлопрозорі конструкції 

вхідних груп, смугове або вітринне засклення). 

3. Збирати збірні металопластикові віконні і дверні конструкції 

середньої складності. 

4. Улаштувати деформаційні швів у металопластикових віконних і 

дверних конструкціях компенсуючими профілями. 

5. Виконувати монтаж металопластикових еркерних, віконних й 

дверних конструкцій із використанням еркерних профілів для довільних кутів, 

кутів 90
0
 та 135

0
. 

6. Виконувати монтаж додаткових підсилюючих профілів. 

7. Виконувати кріплення віконних і дверних конструкцій до віконних 

прорізів анкерними пластинами, анкерними дюбелями та самонарізними 

гвинтами. 

8. Виконувати ізолювання монтажних зазорів піноутеплювачем. 

9. Виконувати пароізолювання, а також гідроізолювання монтажних 

швів. 

10. Встановлювати та закріплювати підвіконня і водовідливи середньої 

складності. 

11. Виготовляти віконні й дверні металопластикові конструкції 

середньої складності. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
 

Професія  7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація  5 розряд 

 

№ 

п/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка 
Для 

індивідуального 

користування 

Для 

групового 

користування 

 Обладнання 

1. Відрізний станок  1  

2. Фризерний копір  1  

3. Фризерний станок  1  

4. Станок для пайки кутів 

ПВХ 

 1  

5. Станок для нарізання 

штапиків 

 1  

6. Свердлильний станок  1  

7. Вологомір  1  

 Інструмент 

1. Низькообертовий дриль 1 3  

2. Пістолет для картриджів 1 2  

3. Перфоратор 1 2  

4. Шуруповерт 1 2  

5. Пасатижі 1 15  

6. Щіпці 1 15  

7. Шаблони 1 15  

8. Ключі шестигранники 1 15  

9. Ніж-косяк 1 15  

10. Викрутки 1 15  

11. Щітка макловиця 1 8  

12. Рівень будівельний 1 8  

13. Висок 1 6  

14. Рівень універсальний 1 15  

15. Зубило 1 15  

16. Молоток 1 2  

17. Електролобзик 1 15  

18. Ножиці 1 15  

19. Ножиці ручні для різання 

металу 

1 15  

20. Рулетка сталева 1 8  

21. Набір щупів 1 8  

Додаткове оснащення 

1. Запобіжні монтажні пояси 1 15  
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2. Окуляри захисні 1 15  

3. Шафа для інструментів 1 4  

4. Стелаж для пристосувань 1 15  

5. Рукавиці 1 15  
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Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 
професійно-технічної освіти 

 

 

 

ДСПТО 7129.F.43.32 – 2016 
(позначення стандарту) 

 

 

Професія: Монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 
 

 

 

Код: 7129 

 

 

Кваліфікація: монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 6-го розряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ - 2016 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 7129 Монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 

2. Кваліфікація: монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 6-го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: будову та конструкції основних і додаткових профілів; 

методи й способи установлювання, закріплювання, монтажу складних 

віконних і дверних конструкцій, еркерів, фасадів, конструкцій зимових садів 

та світлопрозорих дахів; правила й способи збирання та монтажу 

світлопрозорих конструкцій із окремих елементів; технологію і схеми 

вимірювання розмірів стінових прорізів для визначення габаритів конструкції; 

методи, а також технологію виготовлення елементів у вигляді зігнутих форм 

та багатокутних конструкцій; правила дотримання послідовності виконання 

робіт згідно із технологічними картами; вимоги до якості виконання робіт; 

будову та правила експлуатації ручного, механізованого та електричного 

інструменту, монтажного обладнання і пристроїв; правила роботи на 

підмостках, драбинах й риштуванні; правила дотримання пожежної та 

електричної безпеки; правила дотримання вимог безпеки під час роботи з 

інструментами; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. 

 Повинен уміти: виконувати вимірювальні роботи для визначення 

розмірів металопластикових віконних та дверних конструкцій; розрізати 

складні алюмінієві профілі на металорізальних верстатах і ручним, 

механізованим, пневматичним, електричним інструментом; встановлювати 

скло у рами; збирати складні дверні та віконні алюмінієві конструкції; 

виконувати складні роботи під час монтажу дверних і віконних 

металопластикових конструкцій; виконувати складні роботи під час монтажу 

металопластикових віконних й дверних конструкцій, конструкцій зимових 

садів, світлопрозорих дахів, еркерів, фасадів.  

 

4.  Загальнопрофесійні вимоги: 

Повинен: 

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; 

додержуватись норм технологічного процесу; 

не допускати браку в роботі; 

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 
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знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 

професійно-технічної освіти 

5.1.  При продовженні професійно-технічної освіти 

Професійно-технічна освіта. Вища освіта (молодший спеціаліст). 

5.2. При підвищенні кваліфікації. 

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» за професією монтажник-складальник 

металопластикових конструкцій 5-го розряду або вища освіта (молодший 

спеціаліст); стаж роботи за професією не менше 1 року. 

5.3. Після закінчення навчання. 

Професійно-технічна освіта, освітня кваліфікація «кваліфікований 

робітник» за професією монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 6-го розряду або вища освіта (молодший спеціаліст); без вимог до 

стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість. Виробництво металопластикових 

конструкцій (КВЕД – 2010, секція – С, клас – 22.23). 

Будівництво. Установлення (зведення) власно виготовлених 

будівельних пластмасових виробів (віконних та дверних блоків, полотен, 

коробок тощо), (КВЕД-2010, секція – F, клас – 43.32).  

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за 

статевою  належністю визначається переліком важких робіт і робіт зі 

шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України від 

29.12.1993 № 256). 

7.3.  Медичні обмеження.  
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Типовий навчальний план 

 

Професія  7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація  6 розряд 

Загальний фонд навчального часу  376 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 26 1 

1.1 Інформаційні технології 6 1 

1.2 
Основи галузевої економіки і 

підприємництва 
6  

1.3 Основи правових знань 6  

1.4 Резерв часу 8  

2. 
Професійно-теоретична 

підготовка 
112 10 

2.1 

Технологія складання та монтажу 

складних систем металопластикових 

конструкцій 

46 4 

2.2 
Експлуатація складних систем 

металопластикових конструкцій 
33 4 

2.3 Матеріалознавство 18 2 

2.4 Охорона праці 15  

3. Професійно-практична підготовка 224  

3.1 Виробниче навчання 72  

3.2 Виробнича практика 152  

4. Консультації 6  

5. 
Державна кваліфікаційна 

атестація 
8  

 
Загальний обсяг навчального часу 

(без п.4): 
370 11 
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Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) 

для підготовки кваліфікованих робітників за професією 

«Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» 

1. Кабінети: 

-Монтажу та складання металопластикових конструкцій*; 

-Матеріалознавства; 

-Будівельного креслення; 

-Інформаційних технологій; 

-Основ галузевої економіки і підприємництва; 

-Основ правових знань. 

2. Лабораторії: 

-Будівельних матеріалів і виробів металопластикових конструкцій. 

3. Майстерні: 

-Металопластикових конструкцій. 

 
Примітка. Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися 

при наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників 

кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 
 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Розвиток інформаційних технологій. 3  

2. 
Застосування системи Autocad та 

системи Компас. 
3 1 

Усього годин: 6 1 

 

Тема 1. Розвиток інформаційних технологій 

Основні положення розвитку інформаційних технологій. Сховища 

даних. WAP – технології. Цифрові технології. 

 

Тема 2. Застосування системи Autocad та системи Компас. 

Системи об’ємного проектування. Об’ємні моделі. Створення креслень 

за допомогою Autocad та системи Компас. Засоби створення технічної 

документації. 

Система Autocad та система Компас. Застосування цих систем для 

проектування технологічної документації. Дистанційний контроль. 

Лабораторно-практична робота 

Створення креслень за допомогою Autocad та системи Компас. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Основи підприємницької діяльності в 

будівельній галузі 
2  

2. 
Основи організації управління 

виробництвом в будівельній галузі 
3  

3. Система обслуговування бізнесу 1  

 Усього годин: 6  

 

Тема 1. Основи підприємницької діяльності в будівельній галузі 

Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької 

діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент 

підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення 

коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

 

Тема 2. Основи організації управління виробництвом в будівельній галузі 

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. 

Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл праці, 

додержання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, 

використання мотивації високопродуктивної праці. 

Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи 

удосконалення управління виробництвом. 

 

Тема 3. Система обслуговування бізнесу 

Система обслуговування бізнесу. Використання ЕОМ у бізнесі. 

Програми для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі. Консалтингові фірми. 

Юридичні консультації. Арбітражні суди. Аудиторські фірми. Служби 

зайнятості та агенції з працевлаштування. 
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Типова програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього  

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Правове регулювання господарських 

відносин у промисловості 
1  

2. Захист господарських прав і інтересів 1  

3. Основи трудового законодавства 2  

4. 
Адміністративна і дисциплінарна 

відповідальність 
2  

Усього годин: 6  

 

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості 

Правові та економічні умови господарської діяльності підприємств. 

Договірна дисципліна у промисловості. Відповідальність у господарських 

відносинах. 

 

Тема 2. Захист господарських прав і інтересів 

Порушення справ у арбітражному суді. Подання позову. Вирішення 

господарських спорів. 

 

Тема 3. Основи трудового законодавства 

Пільги для деяких категорій працівників. 

Колективний договір. Індивідуальні трудові угоди. Нагляд і контроль за 

додержанням законодавства про працю, державний нагляд, громадський 

контроль. 

 

Тема 4. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність 

Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. 

Дисциплінарне правопорушення та дисциплінарна відповідальність. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія складання та монтажу 

систем металопластикових конструкцій» 

 

№ 

з\п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 

Технологічний регламент виробництва 

складних віконних та дверних 

металопластикових конструкцій 

4  

2 
Програмами по моделюванню й 

проектуванню віконних конструкцій 
10 2 

3 
Технологія виготовлення 

складнихвіконних конструкцій 
8  

4 Обмір стінових прорізів 6 2 

5 
Монтаж складних віконних і дверних 

конструкцій 
6  

6 Заскління дахових конструкцій 4  

7 Ізолювання монтажних зазорів 4  

8 
Правила і норми з охорони праці під час 

виконання робіт 
4  

 Усього годин: 46 4 

 

Тема 1. Технологічний регламент виробництва вікон і дверей 

полівінілхлоридних з використанням ПВХ-профілю 
Загальна характеристика виробництва. Номенклатура продукції. 

Технічні вимоги до продукції. Основні параметри виробів. Комплектність 

постачання. 

Характеристика сировинних матеріалів. Показники фізико-механічних 

властивостей головних профілів.Вимоги до сировини і матеріалів. Питомі 

витрати сировини. Специфікація профілю. Специфікація фурнітури. 

Технологічна схема виробництва. Технологічні операції. Технологічне 

обладнання . Додаткове обладнання. Контроль якості виготовленого виробу. 

Маркування, пакування. 

Правила дотримання послідовності виконання робіт згідно з 

технологічними картами  

 

Тема 2. Програми по моделюванню й проектуванню віконних 

конструкцій 

Ознайомлення з програмами по моделювання й проектування вікон. 

Підвищення ефективності роботи виробника вікон і дверей (повний набір 

технологічної документації, необхідної для виробництва віконних і дверних 
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конструкцій). Програми дозволяють змоделювати віконні або дверні 

конструкції складних форм: аркових, квадратних, круглих і т.п. 

Практична робота 

Змоделювати віконні конструкції складних форм. 

Змоделювати дверні конструкції складних форм. 

 

Тема 3. Технологія виготовлення складнихвіконних конструкцій 

Технологія виготовлення елементів у вигляді зігнутих форм та 

багатокутних конструкцій. 

Технологія вигинання ПВХ-профілю. Допуски. Обладнання. 

Розрахунок кутів, довжини дуги, радіусу. 

 

Тема 4. Обмір стінових прорізів 

Вимірювання стінових прорізів при заміні старих віконних і дверних 

конструкцій та у новому будівництві. 

Задача обміру: визначити розміри прорізів; дизайн віконної конструкції; 

колір профілю, фурнітури та ущільнювача; вид склопакету; кількість, вид, 

конструкцію та колір ролет і москітних сіток; розміри, матеріал і колір 

підвіконня, відлив та укосів; напрям відчинення вікна; висоту ручки. 

Заповнити «лист обміру». Врахувати потреби людей з особливими потребами 

та інші побажання замовника. 

Інструменти необхідні для виконання обміру. Розрахунок розмірів 

виробів з урахуванням конструкції стінових прорізів. Мінімальні розміри 

монтажного шва. 

Практична робота 

Виконати обміри складних виробів з урахуванням конструкції стінових 

прорізів. Скласти «Аркуш обміру». 

Розрахувати розміри складних конструкцій. 

 

Тема 5. Монтаж складних віконних і дверних конструкцій 

Установлення та монтаж збірних віконних і дверних конструкцій 

(балконні блоки, світлопрозорі конструкції вхідних груп , смугове та вітряне 

заскління). 

Монтаж додаткових підсилюючих профілів. 

Монтаж конструкцій еркерів, фасадів та зимових садів. 

Монтаж та закріплювання силового каркасу зимових садів й прозорих 

дахів. 

Установлення та закріплення складних підвіконь, водовідливів, 

прозорих частин дахів, вітровідбивних фартухів. 

 

Тема 6. Заскління дахових конструкцій 

Технологія заскління дахових конструкцій. 

Фізико-технічні розрахунки світлопрозорих огороджень. Розрахунок 

необхідної площі світлопрозорих огороджень. Теплотехнічний розрахунок за 
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зимовими умовами. Теплотехнічний розрахунок за літніми умовами. 

Розрахунок повітропроникності. Розрахунок звукоізоляції. 

 

Тема 7. Ізолювання монтажних зазорів 

Завдання ізолювання. Інструменти та вироби, необхідні для проведення 

ізолювальних робіт. 

Проведення ізоляційних робіт. Приклади стиків. Звукоізоляція стиків. 

 

Тема 8. Правила і норми з охорони праці під час виконання робіт 
Правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. 

Правила експлуатації ручного, механізованого та електричного 

інструменту, монтажного обладнання та пристроїв. Правила роботи на 

підмостках, драбинах й риштуванні. Правила дотримання пожежної та 

електричної безпеки. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Експлуатація складних систем 

металопластикових констукцій» 

 

 

Тема 1. Правила експлуатації систем 

Функції й основні завдання експлуатаційної служби. 

Технічна документація (технічний паспорт та додатки до нього) для 

організації ефективної і довговічної експлуатації систем металопластикових 

конструкцій будівель. Інструкція з експлуатації. 

Поняття про безремонтний термін служби і довговічності системи. 

Умови правильної організації технічної експлуатації системи відповідно 

до нормативних документів. 

Практична робота 

Складання технічного паспорту на систему металопластикової 

конструкції. 

Складання гарантійного аркуша на систему металопластикової 

конструкції. 

 

Тема 2. Способи та методи оцінювання стану систем 

Параметри системи. Етапи обстеження технічного стану системи. 

Оцінка загального стану системи за станом теплозахисних елементів. 

Опір ударним навантаженням. Капілярне водопоглинення. 

Руйнівні методи контролю. 

Організація робіт щодо усунення виявлених дефектів. 

 

Тема 3. Причини руйнування систем 

Додаткові обстеження та висновки про причини утворення дефектів та 

їх вплив на металопластикові конструкції. 

Вплив природних і штучних факторів на систему. 

Незалежна експертна оцінка відмови системи. 

 

 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правила експлуатації систем 10 2 

2. 
Способи та методи оцінювання 

стану систем 
6  

3. Причини руйнування систем 6  

4. Система ремонтів 11 2 

 Усього годин: 33 4 
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Тема 4. Система ремонтів 

Види оглядів стану системи металопластикових конструкцій. Плани 

оглядів і ремонтів стану об’єкта. 

Заміна гумового дренажу. 

Заміна поворотної створки на поворотно-відткидну. 

Заміна склопакетів, штапіку. 

Заміна москітних сіток. 

Заміна фурнітури. 

Заміна підвіконня, водовідливу. 

Поняття про гарантійні терміни безремонтної експлуатації системи. 

Система зобов’язань у межах гарантійного терміну безремонтної експлуатації. 

Планування ремонтів системи (капітальний, поточний тощо), їх 

функціональне призначення і терміни виконання. 

Практична робота  

Визначення дефектів системи металопластикових конструкцій. 

Складання переліку робіт із зазначенням термінів усунення дефектів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

 

№ 

з\п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 

Види та характеристики складних 

віконних та дверних металопластикових 

конструкцій 

6  

2 
Матеріали, які використовуються для 

заскління дахових конструкцій 
3  

3 Особливості підбору матеріалів 2 1 

4 
Оптичні і теплотехнічні характеристики 

склопакетів 
3 1 

5 
Властивості та характеристики матеріалів 

для ізолювання монтажних зазорів 
2  

6 Вимоги безпеки праці та охорони довкілля 2  

 Усього годин: 18 2 

 

Тема 1. Види та характеристики складних віконних та дверних 

металопластикових конструкцій 

Види та характеристики складних віконних та дверних 

металопластикових конструкцій. 

Види та характеристики матеріалів для складання складних віконних та 

дверних металопластикових конструкцій. 

 

Тема 2. Матеріали, які використовуються для заскління дахових 

конструкцій 

Види дахових конструкцій. 

Матеріали, які використовуються для заскління дахових конструкцій. 

Вимоги до матеріалів. 

 

Тема 3. Особливості підбору матеріалів 

Вибір матеріалів відповідно до умов застосування. 

Функції. Порівняльні характеристики матеріалів. 

Ергономічні показники матеріалів. 

Вхідний контроль матеріалів та виробів. 

Лабораторно-практична робота 

Визначити собівартість конструкції. 

 

Тема 4. Оптичні і теплотехнічні характеристики склопакетів 

Оптичні та теплотехнічні характеристики склопакетів. 

Склопакети складної форми. Їх виготовлення. 
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Лабораторно-практична робота 

Визначити оптичні та теплотехнічні характеристики склопакету. 

 

Тема 5. Властивості та характеристики матеріалів для ізолювання 

монтажних зазорів 

Види та характеристика ізолюючих мас. 

Види та характеристика ізолюючих виробів. 

Види та характеристика ізолюючих полотен. 

Порівнюючи характеристики різних типів ізолюючих матеріалів. 

 

Тема 6. Вимоги безпеки праці та охорони довкілля 

Вимоги безпеки праці та охорони довкілля. Застосування новітніх 

технологій. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правові та організаційні основи охорони праці  5  

2. Основи пожежної безпеки  5  

3. Основи електробезпеки  5  

 Усього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Вивчення змін, доповнень основних законодавчих актів з охорони праці. 

Контроль за дотриманням вимог безпеки праці і безпечної експлуатації 

машин і обладнання. Правила забезпечення працівників спецодягом. 

Організація розробки проектів виробництва робіт щодо виконання вимог 

санітарної інспекції, охорони праці, охорони навколишнього середовища. 

Сучасна екологічна ситуація в межах регіону, на будівництві. Сучасне 

уявлення про будову навколишнього середовища. Дотримання норм 

законодавства. Відповідальність за порушення законодавчих актів. 

 

Тема 2. Основи пожежної безпеки 

Заходи для запобігання пожеж на будівництві. Пожежна безпека під час 

виробничої практики у навчальних цехах підприємства. Зварювальні та інші 

вогневі роботи. Зберігання сучасних вогненебезпечних сполук і матеріалів. 

Гасіння та профілактика пожеж на об’єктах галузі. Відповідальність за стан 

безпеки праці. Обов’язки адміністрації, робочих і службовців з пожежної 

безпеки. 

Контроль і якість стану охорони праці. Організація впровадження 

системи управління охороною праці. Терміни перевірки засобів 

пожежогасіння. 

Заходи щодо самозахисту виробничого персоналу від наслідків аварій, 

катастроф і застосування сучасної зброї. Організація рятувальних та інших 

невідкладних робіт на будівельних об’єктах.  

 

Тема 3. Основи електробезпеки 

Електрозабезпечення будівельного майданчика. Призначення 

заземлюючих пристроїв. Правила безпечної експлуатації механізмів та машин. 
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Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія – 7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація – 6 розряд 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1. 
Монтаж системи з елементами складної 

конфігурації 
72 

 Усього годин: 72 

ІІ. Виробнича практика 

1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві 
8 

2. Самостійне виконання робіт із складання та 

монтажу систем складністю 6-го розряду 
144 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Усього годин: 152 

 Разом: 224 

 

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ 

 

Тема 1. Монтаж системи з елементами складної конфігурації 

Монтаж металопластикових конструкцій складної конфігурації. 

Монтаж конструкцій зі складними архітектурними деталями. 

Монтаж конструкцій зимових садів та світлопрозорих дахів. 

Правила, способи збирання та монтажу світлопрозорих конструкцій із 

окремих елементів. 

Установлення та закріплення складних підвіконь, водовідливів, 

дощових ринв на прозорих частинах дахів, вітровідбійних фартухів. 

Безпечне ведення робіт. Контроль якості. 

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві 

Інструктаж із безпеки праці та пожежної безпеки. Система управління 

охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві. 

Інструктажі з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт із складання та монтажу систем 

складністю 6-го розряду 

Самостійне виконання робіт з монтажу систем складністю6-го розряду 

відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики та технології 
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виробництва, вимог будівельних норм і правил на роботи з монтажу систем із 

застосуванням ефективних технологій, сучасних механізмів, 

нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних методів 

праці. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики з урахуванням 

вимог замовників кадрів, а також з урахуванням спеціалізації учнів, 

необхідності засвоєння ними сучасних методів праці розробляється 

безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю 

підприємств-замовників, організацій, установ і затверджується в 

установленому порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота 
Приклади робіт: 

1.Вимірювання стінових прорізів при заміні старих віконних і дверних 

конструкцій та в новому будівництві.  

2.Установлювання й монтаж складних віконних і дверних конструкцій. 

3.Установлювання та монтаж збірних віконних дверних конструкцій 

(балконні блоки, світлопрозорі конструкції вхідних груп, смугове або 

вітринне засклення).  

4.Збирання збірних віконних та дверних конструкцій.  

5.Улаштування деформацій швів у віконних і дверних конструкціях 

компенсуючими профілями.  

6.Монтаж додаткових підсилюючих профілів.  

7.Монтаж конструкцій еркерів, фасадів та зимових садів.  

8.Засклення дахових конструкцій.  

9.Монтаж та закріплювання силового каркасу зимових садів й прозорих 

дахів. Ізолювання монтаж зазорів піноутеплювачем.  

10.Установлювання та закріплювання складних підвіконь, водовідливів, 

дощових ринв на прозорих частинах дахів, вітровідбійних фартухів.  

11.Виготовлення склад віконних та дверних металопластикових 

конструкцій. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія – 7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація – 6 розряд 

Знає, розуміє: 

1. Будову та конструкцію основних і додаткових профілів. 

2. Методи й способи установлювання, закріплювання, монтажу 

складних віконних і дверних конструкцій, еркерів, фасадів, конструкцій 

зимових садів, світлопрозорих дахів. 

3. Правила й способи збирання та монтажу світлопрозорих конструкцій 

із окремих елементів. 

4. Технологію і схеми вимірювання розмірів стінових прорізів для 

визначення габаритів конструкції. 

5. Методи, а також технологію виготовлення елементів у вигляді 

згідних форм та багатокутних конструкцій. 

6. Правила дотримання послідовності виконання робіт згідно із 

технологічними картами. 

7. Вимоги до якості виконання робіт. 

8. Будову та правила експлуатації ручного, механізованого та 

електричного інструменту, монтажного обладнання і пристроїв. 

9. Правила роботи на підмостках, драбинах й риштуванні. 

10. Правила дотримання пожежної та електричної безпеки. 

11. Правила дотримання вимог безпеки під час роботи з інструментами. 

12. Правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. 

Вміє: 

1. Вимірювати стінові прорізи при заміні старих віконних і дверних 

конструкцій та у новому будівництві. 

2. Виконувати монтаж складних віконних і дверних конструкцій. 

3. Виконувати монтаж збірних віконних і дверних конструкцій 

(балконні блоки, світлопрозорі конструкції вхідних груп, смугове або 

вітринне засклення). 

4. Збирати збірні віконні і дверні конструкції. 

5. Виконувати улаштування деформаційних швів у віконних і дверних 

конструкціях компенсуючими профілями. 

6. Виконувати монтаж додаткових підсилюючих профілів. 

7. Виконувати монтаж конструкцій еркерів, фасадів та зимових садів. 

8. Виконувати засклення дахових конструкцій. 

9. Виконувати монтаж та закріплення силового крокусу зимових садів 

й прозорих дахів. 

10. Виконувати ізолювання монтажних зазорів піноутеплювачем. 

11. Виконувати установлювання та закріплювання складних підвіконь, 

водовідливів, дощових ринв на прозорих частинах дахів, вітровідбійних 

фартухів. 

12. Виготовлення складних віконних й дверних металопластикових 

конструкцій. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
 

Професія – 7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація – 6 розряд 

 

№ 

п/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка 
Для 

індивідуального 

користування 

Для 

групового 

користування 

 Обладнання 

1. Відрізний станок  1  

2. Фризерний копір  1  

3. Фризерний станок  1  

4. Станок для пайки кутів 

ПВХ 

 1  

5. Станок для нарізання 

штапиків 

 1  

6. Свердлильний станок  1  

7. Вологомір  1  

 Інструмент 

1. Низькообертовий дриль 1 3  

2. Пістолет для картриджів 1 2  

3. Перфоратор 1 2  

4. Шуруповерт 1 2  

5. Пасатижі 1 15  

6. Щіпці 1 15  

7. Шаблони 1 15  

8. Ключі шестигранники 1 15  

9. Ніж-косяк 1 15  

10. Викрутки 1 15  

11. Щітка макловиця 1 8  

12. Рівень будівельний 1 8  

13. Висок 1 6  

14. Рівень універсальний 1 15  

15. Зубило 1 15  

16. Молоток 1 2  

17. Електролобзик 1 15  

18. Ножиці 1 15  

19. Ножиці ручні для різання 

металу 

1 15  

20. Рулетка сталева 1 8  

21. Набір щупів 1 8  

Додаткове оснащення 

1. Запобіжні монтажні пояси 10 15  
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2. Окуляри захисні 10 15  

3. Шафа для інструментів 4 4  

4. Стелаж для пристосувань 30 15  

5. Рукавиці 30 15  
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Міністерство освіти і науки України 
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Професія: Монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 
 

 

 

Код: 7129 

 

 

Кваліфікація: монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 7-го розряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ - 2016 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника  

професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

2. Кваліфікація: монтажник-складальник металопластикових конструкцій 7-

го розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: будову та конструкції основних та додаткових 

профілів; методи і способи установлювання, закріплювання, монтажу 

металопластикових віконних й дверних конструкцій, конструкції зимових 

садів, еркерів, світлопрозорих дахів та фасадів; правила і способи збирання та 

монтажу металопластикових світлопрозорих конструкцій із окремих 

елементів; технологію та схеми вимірювання розмірів прорізів у стінах для 

визначення габаритів конструкції; методи і технологію виготовлення 

елементів у вигляді зігнутих форм та багатокутних конструкцій; типи й 

конструктивні особливості зимових садів та фасадних конструкцій; правила 

дотримання послідовності виконання робіт згідно із технологічними картами; 

вимоги до якості виконання робіт; будову, а також правила експлуатації 

електричного інструменту, монтажного обладнання та пристроїв; правила 

роботи на підмостках, драбинах і риштуванні; правила дотримання пожежної 

та електричної безпеки; правила дотримання вимог безпеки під час роботи з 

інструментом; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. 

Повинен уміти: виконувати вимірювальні роботи різних ступенів 

складності для визначення розмірів металопластикових віконних і дверних 

конструкцій, конструкцій зимових садів, еркерів, світлопрозорих дахів та 

фасадів різноманітних типів; виконувати розрахунки для визначення розмірів 

конструкцій; виконувати особливо складні роботи під час складання 

металопластикових віконних і дверних конструкцій; виконувати особливо 

складні та відповідальні роботи під час монтажу й виготовлення 

металопластикових віконних і дверних конструкцій, конструкцій зимових 

садів, еркерів, а також світлопрозорих дахів та фасадів. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; 

додержуватись норм технологічного процесу; 

не допускати браку в роботі; 

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 
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знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 

 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 

професійно-технічної освіти 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти 

Професійно-технічна освіта. Вища освіта (молодший спеціаліст). 

5.2. При підвищенні кваліфікації. 

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» за професією «Монтажник-складальник 

металопластикових конструкцій» 6-го розряду або вища освіта (молодший 

спеціаліст); стаж роботи за професією не менше 1 року. 

5.3. Після закінчення навчання. 

Професійно-технічна освіта, освітня кваліфікація «кваліфікований 

робітник» за професією «Монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій» 7-го розряду або вища освіта (молодший спеціаліст); без вимог 

до стажу роботи. 

6. Сфера професійного використання випускника 

Переробна промисловість. Виробництво металопластикових 

конструкцій (КВЕД – 2010, секція – С, клас – 22.23). 

Будівництво. Установлення (зведення) власно виготовлених 

будівельних пластмасових виробів (віконних та дверних блоків, полотен, 

коробок тощо), (КВЕД-2010, секція – F, клас – 43.32).  

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства. 

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по 

статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із 

шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 

29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 
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Типовий навчальний план 

 

Професія  7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація  7 розряд 

Загальний фонд навчального часу  376 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 26 1 

1.1 Інформаційні технології 6 1 

1.2 
Основи галузевої економіки і 

підприємництва 
6  

1.3 Основи правових знань 6  

1.4 Резерв часу 8  

2. 
Професійно-теоретична 

підготовка 
112 10 

2.1 

Технологія складання та монтажу 

складних систем металопластикових 

конструкцій 

46 4 

2.2 
Експлуатація складних систем 

металопластикових конструкцій 
33 4 

2.3 Матеріалознавство 18 2 

2.4 Охорона праці 15  

3. Професійно-практична підготовка 224  

3.1 Виробниче навчання 72  

3.2 Виробнича практика 152  

4. Консультації 6  

5. 
Державна кваліфікаційна 

атестація 
8  

 
Загальний обсяг навчального часу 

(без п.4): 
370 11 
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Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) 

для підготовки кваліфікованих робітників за професією 

«Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» 

1. Кабінети: 

-Монтажу та складання металопластикових конструкцій*; 

-Матеріалознавства; 

-Будівельного креслення; 

-Інформаційних технологій; 

-Основ галузевої економіки і підприємництва; 

-Основ правових знань. 

2. Лабораторії: 

-Будівельних матеріалів і виробів металопластикових конструкцій. 

3. Майстерні: 

-Металопластикових конструкцій. 

 
Примітка. Для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання 

кваліфікованих робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися 

при наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств-замовників 

кадрів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Інформація та інформаційні технології 1  

2. 
Програмні засоби ПК. Комп’ютерні 

технології 
5 1 

Усього годин: 6 1 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

Основні положення розвитку інформаційних технологій. Сховища 

даних. WAP – технології. Цифрові технології. 

 

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології 

Створення креслень за допомогою системи Компас. Побудова фасок і 

округлень. Підбір кольорової гами. 

Практична робота: 

Виконати креслення за підібраною кольоровою гамою (5 кольорів) 

фриза. 

Виконати креслення за підібраною кольоровою гамою (5 кольорів) 

фриза. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи галузевої економіки та підприємництво» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Економіка підприємства 6  

Усього годин: 6  

 

Тема 1. Економіка підприємства 

Витрати підприємства. Класифікація витрат підприємства. Основні 

засоби підприємства. Господарські кошти (майно) підприємства. Зношування 

основних засобів. Поняття й характеристика нематеріальних активів. Склад і 

класифікація нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів. 

Амортизація нематеріальних активів. Оборотні засоби. Кругообіг оборотних 

засобів. Показники оборотності. Способи нарахування амортизації основних 

засобів. Методи визначення потреби в оборотних засобах. Показники руху й 

використання основних засобів. Собівартість. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Основи правових знань» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Господарство й право 4  

2. 
Захист господарських прав та інтересів. 

Розгляд господарських спорів 

2  

Усього годин: 6  

 

Тема 1. Господарство й право 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні 

господарських відносин. Система господарського права. Господарські 

правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище 

господарських організацій. Правове становище підприємств і об’єднань. 

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове 

становище кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. 

Правовий режим майна господарських організацій. Зобов’язання у 

господарському праві. Господарський договір. Основні типи й види 

господарського договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів. 

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за 

порушення господарського законодавства. 

 

Тема 2. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських 

спорів 

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, 

які використовуються при розв’язанні господарських спорів. Доарбітражне 

врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. 

Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських 

спорів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Технологія складання та монтажу 

систем металопластикових конструкцій» 

 

№ 

з\п 
Тема 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 
Вимірювальні роботи різних ступенів 

складності 
8  

2 
Розрахунок та визначення розмірів особливо 

складних конструкцій 
8  

3 
Складання металопластикових вікон 

особливоособливоскладної конструкції 
8  

4 

Підготовка будівельного об’єкта до 

виконання робіт із монтажу особливо 

складних металопластикових конструкцій 

8  

5 

Схеми конструктивно-технологічних 

рішень при монтажі металопластикових 

вікон особливоскладної конструкції. 

8 2 

6 
Методи аналізу і контролю стану 

придатності конструкцій 
6 2 

 Усього годин: 46 4 

 

Тема 1. Вимірювальні роботи різних ступенів складності 

Спеціальні світлопрозорі споруди – класифікація та характеристика. 

Принципи проектування. Приклади рішень. 

Системи світлопрозорих покриттів – класифікація та характеристика. 

Приклади рішень. 

Вимірювальні роботи різних ступенів складності. Визначення розмірів 

віконних та дверних конструкцій, конструкцій зимових садів, еркерів, 

світлопрозорих дахів та фасадів різноманітних типів. 

 

Тема 2. Розрахунок та визначення розмірів особливоскладних конструкцій 

Розрахунок розмірів виробів з урахуванням конструкції стінових 

прорізів. Мінімальні розміри монтажного шва. Розрахунок кутів, довжини 

дуги, радіусу. 

 

Тема 3. Складання металопластикових вікон особливоскладної 

конструкції. 
Принципи конструювання вікон із полівінілхлориду. 

Особливо складні роботи під час складання віконних конструкцій. 

Складання конструкцій зимових садів, а також світлопрозорих фасадів. 
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Тема 4. Підготовка будівельного об’єкта до виконання робіт із 

монтажу металопластикових конструкцій 
Підготовка будівельного об’єкта до виконання робіт із монтажу 

металопластикових конструкцій. Визначити прямолінійність укосів та стін. 

Перпендикулярність кутів. Виявити дефекти поверхні укосу, склад 

штукатурки. Мінімальні та максимальні розміри ширини шва. 

 

Тема 5. Схеми конструктивно-технологічних рішень при монтажі 

особливо складних металопластикових вікон складної конструкції 

Особливо складні роботи під час улаштування віконних та дверних 

конструкцій, конструкцій зимових садів, еркерів, світлопрозорих дахів та 

фасадів різноманітних типів. 

Технологічні процеси й операції, що гарантують належний рівень якості 

робіт при здійсненні монтажу систем складної конфігурації. 

Розрахункові норми витрат матеріалів. 

Технологічні розрахунки, хронометражні дані. 

Практична робота 

Розробка технологічної карти на основі хронометражних даних, 

отриманих на дослідних ділянках. 

 

Тема 6. Методи аналізу і контролю стану придатності конструкцій 

Значення обстеження технічного стану об’єкта щодо придатності 

монтажу металопластикових конструкцій. Етапи обстеження. 

Поняття про енергоаудит. Параметри оцінювання стану конструкцій у 

межах енергоаудиту. 

Методи визначення міцності конструкцій. 

Оформлення результатів обстеження (складання актів або протоколів). 

Практична робота 

Виконання теплотехнічних (механічних) розрахунків за заданими 

параметрами результатів обстеження об’єкта. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Експлуатація складних систем 

металопластикових констукцій» 

 

 

Тема 1. Правила експлуатації систем 

Функції й основні завдання експлуатаційної служби. 

Технічна документація (технічний паспорт та додатки до нього) для 

організації ефективної і довговічної експлуатації систем металопластикових 

конструкцій будівель. Інструкція з експлуатації. 

Поняття про безремонтний термін служби і довговічності системи. 

Умови правильної організації технічної експлуатації системи відповідно 

до нормативних документів. 

Практична робота 

Складання технічного паспорту на систему металопластикової 

конструкції. 

 

Тема 2. Способи та методи оцінювання стану систем 

Параметри системи. Етапи обстеження технічного стану системи. 

Оцінка загального стану системи за станом теплозахисних елементів. 

Опір ударним навантаженням. Капілярне водопоглинення. 

Руйнівні методи контролю. 

Організація робіт щодо усунення виявлених дефектів. 

 

Тема 3. Причини руйнування систем 

Додаткові обстеження та висновки про причини утворення дефектів та 

їх вплив на металопластикові конструкції. 

Вплив природних і штучних факторів на систему. 

Незалежна експертна оцінка відмови системи. 

 

Тема 4. Система ремонтів 

Види оглядів стану системи металопластикових конструкцій. Плани 

оглядів і ремонтів стану об’єкта. 

Заміна гумового дренажу. 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правила експлуатації систем 10 2 

2. 
Способи та методи оцінювання 

стану систем 
7  

3. Причини руйнування систем 7  

4. Система ремонтів 9 2 

 Усього годин: 33 4 
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Заміна поворотної створки на поворотно-откидну. 

Заміна склопакетів, штапіку. 

Заміна москітних сіток. 

Заміна фурнітури. 

Заміна підвіконня, водовідливу. 

Поняття про гарантійні терміни безремонтної експлуатації системи. 

Система зобов’язань у межах гарантійного терміну безремонтної експлуатації. 

Планування ремонтів системи (капітальний, поточний тощо), їх 

функціональне призначення і терміни виконання. 

Практична робота 

Складання переліку робіт із зазначенням термінів усунення дефектів. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство»  

 

№ 

з\п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Спеціальні світлопрозорі споруди 6 2 

2 
Матеріали для заміни та ремонту 

елементів конструкцій 
4  

3 
Аналіз ринку металопластикових 

конструкцій 
4  

4 Методи контролю якості матеріалів 4  

 Усього годин: 18 2 

 

Тема 1. Спеціальні світлопрозорі споруди 

Спеціальні світлопрозорі споруди – класифікація та характеристика. 

Віконні та дверні конструкції, конструкції зимових садів, еркерів, 

світлопрозорих дахів та фасадів різноманітних типів їх класифікації та види. 

Нормативні документи. 

Лабораторно-практична робота 

Згідно креслень та каталогу підібрати необхідні матеріали та заповнити 

«лист замовлення». 

Виконати теплотехнічний розрахунок. 

 

Тема 2. Матеріали для заміни та ремонту елементів конструкцій 

Матеріали для заміни та ремонту елементів конструкцій. 

Герметичні, ущільнювальні, гідроізоляційні елементи конструкцій. 

Технічні вимоги до герметичних і ущільнювальних матеріалів. 

Фурнітура, склопакети, штапики, підвіконня, водовідливи.  

 

Тема 3. Аналіз ринку металопластикових конструкцій 

Аналіз споживчіх характеристик матеріалів для металопластикових 

конструкцій. 

Порівняння споживчих характеристик різних видів матеріалів для 

металопластикових конструкцій та методи оцінки їх якості. 

Дослідження факторів, які впливають на споживчі властивості 

металопластикових конструкцій. 

Переваги і недоліки матеріалів, їх роль та місце серед інших видів 

виробів. 

Технологічні характеристики матеріалів для влаштування конструкцій. 

Вплив нових технологій виробництва на споживчі властивості 

матеріалів та конструкцій. 

Вплив сировинних матеріалів на екологічність готових виробів. 
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Тема 4. Методи контролю якості матеріалів 

Нормативно-технічна документація щодо якості метеріалів. Методи 

контролю. Контрольно-вимірювальні інструменти і прилади. 
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Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2. 
Основи безпеки праці у галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек 
7  

3. 
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 
1  

4. Основи електробезпеки  2  

5. 
Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди  
1  

6. 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
2  

Усього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. 

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці. 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і 

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних 

засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами 

індивідуального та колективного захисту. Основні причини травматизму і 

професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання 

травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, 

санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від 

нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична 

реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал 

небезпек 

Загальні відомості про потенціал небезпек за професією в галузі. 

Система управління охороною праці, організація охорони праці на 

виробництві під час виконання лицювально-плиткових робіт.  
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Використання засобів безпеки та індивідуального захисту при виконанні 

певного комплексу облицювальних робіт. 

Безпечні прийоми праці при розкроюванні та нарізанні елементів 

складної конфігурації із плиток та плит. Правила експлуатації машин, 

механізмів, механічного, електричного та пневматичного інструменту. 

Нормативно-правові акти щодо експлуатації та ремонту електроінструменту. 

Охорона праці при улаштуванні фризу з рисунком будь – якої складності 

із розплануванням поверхні. 

Охорона праці під час виконання ремонтних робіт пошкодженого 

облицювання для установлення фасонних плиток. 

Правила роботи на висоті: на підмостках, драбинах, автопідіймачах для 

установлення фасонних плиток. 

Безпечні прийоми праці під час декоративного та художнього 

облицювання всіх видів прямолінійних та криволінійних поверхонь різної 

конфігурації під час виконання ремонтних робіт пошкодженого облицювання. 

План евакуації з приміщень у разі виникнення аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Особливості гасання 

пожежі на об’єктах галузі. Організація пожежної охорони в галузі. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для 

виробництв підвищеної вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та 

наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку 

життя і здоров’я людей.  

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Особливості ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дії електричного струму. 

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження 

працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Захист від 

статичної електрики.  

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці за даною 

професією. 

Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Правила 

експлуатації освітлення. Санітарно-побутове забезпечення працівників. 
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Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Запобіжні 

заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при 

різних видах травм. 

Засоби надання першої допомоги.  

 



155 

 

Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 

Професія – 7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація – 7 розряд 

 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1. Монтаж системи з елементами складної конфігурації 72 

 Усього годин: 72 

ІІ. Виробнича практика 

1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві 
8 

2. Самостійне виконання робіт із складання та монтажу 

систем складністю 7-го розряду 
144 

 Кваліфікаційна пробна робота  

 Усього годин: 152 

 Разом: 224 

 

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ 

 

Тема 1. Монтаж системи з елементами складної конфігурації 

Монтаж металопластикових конструкцій складної конфігурації. 

Монтаж конструкцій зі складними архітектурними деталями. 

Монтаж конструкцій зимових садів та світлопрозорих дахів. 

Правила, способи збирання та монтажу світлопрозорих конструкцій із 

окремих елементів. 

Установлення та закріплення складних підвіконь, водовідливів, 

дощових ринв на прозорих частинах дахів, вітровідбійних фартухів. 

Безпечне ведення робіт. Контроль якості. 

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на виробництві 

Інструктаж із безпеки праці та пожежної безпеки. Система управління 

охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві. 

Інструктажі з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт із складання та монтажу систем 

складністю 7-го розряду 

Самостійне виконання робіт з монтажу систем складністю6-го розряду 

відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики та технології 

виробництва, вимог будівельних норм і правил на роботи з монтажу систем із 
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застосуванням ефективних технологій, сучасних механізмів, 

нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних методів 

праці. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики з урахуванням 

вимог замовників кадрів, а також з урахуванням спеціалізації учнів, 

необхідності засвоєння ними сучасних методів праці розробляється 

безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах за участю 

підприємств-замовників, організацій, установ і затверджується в 

установленому порядку. 
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Кваліфікаційна пробна робота 
Приклади робіт: 

1.Вимірювання стінових прорізів при заміні старих віконних і дверних 

конструкцій та у новому будівництві.  

2.Установлювання, а також монтаж особливо складних 

металопластикових віконних і дверних конструкцій.  

3.Установлювання та монтаж збірних металопластикових віконних й 

дверних конструкцій (балконні блоки, світлопрозорі конструкції вхідних 

груп, смугове або вітринне засклення).  

4.Збирання особливо складних збірних металопластикових віконних і 

дверних конструкцій.  

5.Улаштування деформаційних швів у металопластикових віконних та 

дверних конструкціях компенсуючими профілями.  

6.Монтаж особливо складних еркерних, фасадних, балконних, 

конструкцій та конструкцій лоджій.  

7.Монтаж конструкцій зимових садів, а також світлопрозорих фасадів. 

8.Засклення дахових конструкцій.  

9.Монтаж та закріплювання силового каркасу зимових садів і прозорих 

дахів.  

10.Установлювання та закріплювання підвіконь, водовідливів, дощових 

ринв на прозорих частинах дахів, вітровідбійних фартухів.  

11.Виготовлення особливо складних віконних і дверних 

металопластикових конструкцій. 
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Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія – 7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація – 7 розряд 

 

Знає, розуміє: 

1. Методи і способи засклення дахових конструкцій. 

2. Методи та способи складання особливо складних збірних 

металопластикових конструкцій. 

3. Правила і способи улаштування особливо складних конструкцій: 

балконні блоки, світлопрозорі конструкції вхідних груп, смугове або вітринне 

засклення, еркери, фасади, лоджії,  зимові сади. 

4. Технологію та схеми вимірювання стінових прорізів при заміні 

старих віконних і дверних конструкцій та у новому будівництві, визначення 

габаритів конструкції. 

5. Правила дотримання послідовності виконання робіт згідно із 

технологічними картами. 

6. Вимоги до якості виконання робіт. 

7. Будову, а також правила експлуатації електричного інструменту, 

монтажного обладнання та пристроїв. 

8. Правила роботи на підмостках, драбинах і риштуванні. 

9. Правила дотримання пожежної та електричної безпеки. 

10. Правила дотримання вимог безпеки під час роботи з інструментами. 

11. Правила і норми з охорони праці під час виконання робіт. 

 

Вміє: 

1. Складати особливо складні збірні металопластикові конструкції. 

2. Виконувати виготовлення особливо складних віконних й дверних 

металопластикових конструкцій. 

3. Вимірювання стінових прорізів при заміні старих віконних і дверних 

конструкцій та у новому будівництві. 

4. Виконувати установлювання, а також монтаж особливо складних 

металопластикових віконних і дверних конструкцій. 

5. Виконувати монтаж особливо складних еркерних, фасадних, 

балконних, конструкцій та конструкцій лоджій. 

6. Виконувати засклення дахових конструкцій. 

7. Монтаж та закріплення фасадних конструкцій. 
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Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
 

Професія – 7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 

Кваліфікація – 7 розряд 

 

№ 

п/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 

Примітка 
Для 

індивідуального 

користування 

Для 

групового 

користування 

 Обладнання 

1. Відрізний станок  1  

2. Фризерний копір  1  

3. Фризерний станок  1  

4. Станок для пайки кутів 

ПВХ 

 1  

5. Станок для нарізання 

штапиків 

 1  

6. Свердлильний станок  1  

7. Вологомір  1  

 Інструмент 

1. Низькообертовий дриль 1 3  

2. Пістолет для картриджів 1 2  

3. Перфоратор 1 2  

4. Шуруповерт 1 2  

5. Пасатижі 1 15  

6. Щіпці 1 15  

7. Шаблони 1 15  

8. Ключі шестигранники 1 15  

9. Ніж-косяк 1 15  

10. Викрутки 1 15  

11. Щітка макловиця 1 8  

12. Рівень будівельний 1 8  

13. Висок 1 6  

14. Рівень універсальний 1 15  

15. Зубило 1 15  

16. Молоток 1 2  

17. Електролобзик 1 15  

18. Ножиці 1 15  

19. Ножиці ручні для різання 

металу 

1 15  

20. Рулетка сталева 1 8  

21. Набір щупів 1 8  

Додаткове оснащення 

1. Запобіжні монтажні пояси 1 15  
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2. Окуляри захисні 1 15  

3. Шафа для інструментів 1 4  

4. Стелаж для пристосувань 1 15  

5. Рукавиці 1 15  
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