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Pb,uaH
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flporparvra crarr(yBaHHfl
ueAaroriqnux npaqinnurcie

na 6a:i HaBqaJrbno-rrpaKTr{qHoro rIeHTpy
Xycrcrr<oro upoQecifiuoro riqero

IIpoSecin,
rcnaniQircaqin

Tepru Arq HaBrraHHq
Kinrrcicrr

fOAIIH

Moumaxutux
canimapuo-
mexuirtuux
cucmetw i

ycmilmKy6aHHn
3 pospndy

flp o Q ecifi uo-Teop errruna nigroronna t6
1. lli4roronra narepialin, rpy6, Saconnux qacrkrH ra cauirapHo-
rexni-rHr.Ix npura4in Ao MoHTaxy

2

2. Monrax cucreM BoAolocratraHHr 3 rpy6lIilP s ni4ne4eHuxrvr

Ao yMrrB an bnkrKa, wtuirKu, paKoBrrHlr
4

3. Monrax cr{creMKaHanisarlii s IIBX rpy6 s niAneAenruM Ao
saHHu,ynita3y, yMIrB aJIrHI,IKa

5

4. Moura>x crrcreM orraJreuH.f, 3 BcraHoBJreHHrM cr€lJrbHrrx,

6 iNrerareszx narpiealbHr.rx npzJra4in rpy6 arrar,r lIilP
5

IIpor[eciftHo-rrpaKTrruna uigroronr<a 24
1. lli4roronr<a uarepianin, rpy6, $acouunx qacrr4H ra caHirapno-
rexniqnux upzna4in Ao MoHTaxy

2. MoHraN cprcreM BoAorocraqaHH{ 3 rpy6 lIilP s ui4ee4ennrnr
Ao yMI4B anbHr{Ka, wruitnu, p aKoBr,rHrr

7

3. Mourax crrcreMKaHanisaqii s IIBX rpy6 s ni,4seAeHHrM Ao
BAHHI,I

2

4. Monrax clrcreMKaHanigaqii s IIBX rpy6 s uiAneAeHHsM Ao
ynirasy :.

2

5. MoHror cr4creMKaHanisarlii s IIBX rpy6 s niAeeAeHH-rrM Ao
yMLIBaJIbHIIKa

z

6. Monranc ckrcreM orraireHHr 3 BcraHoBJIeHH.f,M craJrbHr4x

uarpinanuux rplrJraAin rpy6anru IIIIP
5

7. B cranoureHHr 6irrrerauenux narpinanruux nprzra4in
o4norpy6noro cr4creMoro

5

3aranrnufi Qona HaBrraJrr,Horo qacy 40

':r'r
lVIOHMA)TCHUK

cauimapruo-
mexHiqnux
cucmem i

ycmamKyBaHHfl
4 pospndy

IIpo$ecifi Ho-TeoperrrqHa uiAroroeKa 16

1. Monrax crrcreM BoAolocraqaHHr 3 MeraJrolJracruxonux rpy6
Ao 3Mr4BHoro 6a.rKa ra nicyapy

J

2. Monrax cLTcreM rananigarlii s ilBX rpy6 s niAseAeHHsM Ao
nicyapy

2

3. BcranoeJreHH-rr BaHHr,r 3 Bt4xoAoM y crrcreMy xaualigauii a
J



 

4. Монтаж систем опалення з встановленням біметалевих 

нагрівальних приладів з металопластикових труб    

4 

5. Встановлення біметалевих нагрівальних приладів 

двотрубною системою 

4 

Професійно-практична підготовка 24 

1. Монтаж систем водопостачання з металопластикових труб 

до змивного бачка  

3 

1. Монтаж систем водопостачання з металопластикових труб 

до пісуару 

3 

2. Монтаж систем каналізації з ПВХ труб з підведенням до 

пісуару 

4 

3. Встановлення ванни з виходом у систему каналізації 3 

4. Монтаж систем опалення з встановленням біметалевих 

нагрівальних приладів з металопластикових труб    

5 

5. Встановлення біметалевих нагрівальних приладів 

двотрубною системою 

6 

Загальний фонд навчального часу 40 

Монтажник 

санітарно-

технічних 

систем і 

устаткування 

5 розряду 

Професійно-теоретична підготовка 8 

1. Монтаж дворового і домового водоводу та водонапірних 

баків 

2 

2. Врізання водоводу в діючі мережі 1 

3. Розбивка траси та монтаж мереж каналізації 1 

4. Монтаж санітарних приладів та водостоків  1 

Професійно-практична підготовка 32 

1. Монтаж дворового та домового водоводу 8 

2. Монтаж водонапірних баків 3 

3. Врізання водоводу в діючі мережі 3 

4. Розбивка траси та монтаж мереж каналізації 3 

5. Монтаж санітарних приладів 4 

6. Монтаж водостоків 3 

7. З’єднання труб зварювальним стиковим апаратом 

діаметром 63-160 мм 

8 

Загальний фонд навчального часу 40 

Монтажник 

санітарно-

технічних 

систем і 

устаткування 

6 розряду 

Професійно-теоретична підготовка 8 

1. Монтаж біофільтрів, автоматичних систем пожежогасіння 1 

2. Випробування і регулювання трубопровідних систем, 

устаткування і арматури 

2 

3. Запускання та налагоджування санітарно-технічних систем 

і устаткування 

1 

4. Збирання гідромасажних боксів, душових кабін з 

підведенням системи водопостачання та виходом у систему 

каналізації 

2 

5. Установка розширювальних посудин, повітрозбірників 2 

Професійно-практична підготовка 32 



1. Монтаж біофільтрів, автоматичних систем пожежогасіння 3 

2. Випробування і регулювання трубопровідних систем, 

устаткування і арматури 

5 

3. Запускання та налагоджування санітарно-технічних систем 

і устаткування  

3 

4. Збирання гідромасажних боксів 5 

5. Збирання душових кабін 4 

6. Монтаж гідромасажних боксів з підведенням системи 

водопостачання та виходом у систему каналізації  

4 

7. Монтаж душових кабін з підведенням системи 

водопостачання та виходом у систему каналізації  

4 

8. Установка розширювальних посудин, повітрозбірників  4 

Загальний фонд навчального часу 40 

 

Схвалено рішенням навчально-методичної ради  

НМЦ ПТО у Закарпатській області (протокол №  4  від 19.12.2017 р.) 
 


