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
конструкцій
2.
Кваліфікація:
монтажник-складальник
конструкцій 3-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги

металопластикових
металопластикових

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;
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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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
конструкцій
2.
Кваліфікація:
монтажник-складальник
конструкцій 4-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги

металопластикових
металопластикових

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;
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
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 Монтажникскладальник 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 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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