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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: 7132 Лицювальник-плиточник 
(код, назва професії) 

2. Кваліфікація: лицювальник-плиточник 3-го розряду 
   (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: властивості соляної кислоти та допустимо міцність 

розчину; види і властивості матеріалів, що застосовуються для плиткового 

облицювання поверхонь; інструменти і пристосування для виконання 

плиткових робіт; технологію підготовки і обробки плиток; призначення 

розчинозмішувачів, їх будова та принцип дії; технологію механізованого 

приготування розчинів і клеючих сумішей; послідовність укладання 

гідроізоляції та влаштування стяжок; способи встановлення та кріплення 

плиток на поверхні; технологічні операції при лицюванні поверхонь стін 

керамічними плитками на розчині і з використанням клеючих сумішей; методи 

настилання підлог керамічними плитками на розчині; прості методи настилання 

підлог керамічними плитками з використанням клеючих сумішей; вимоги до 

якості лицювання; прийоми роботи з рівнем; дефекти облицьованих поверхонь 

та способи їх усунення; методи ремонту облицьованих стін та плиткових 

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

Повинен уміти: підготувати плитки для настилання підлоги і лицювання 

поверхні; розрізати плитки склорізом, ручним плиткорізом, 

електроінструментом; висвердлювати отвори; різати, перерубувати плитки і 

приточувати кромки;  приготувати розчин і клейову суміш механізовано; 

укладати гідроізоляцію на різні основи; виконувати влаштування цементно-

пісчаної стяжки; облицьовувати поверхню стін керамічною плиткою «шов в 

шов», «врозбіг» на розчині; настилати основи керамічною плиткою на розчині;  

заповнити шви між плитками; перевіряти вертикальність і горизонтальність 

облицьованих поверхонь; ремонтувати облицьовані поверхні та усувати 

дефекти; виконувати прості роботи під час облицювання керамічними, 

скляними, азбестоцементними та іншими плитками. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; 

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й 

навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт; 

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

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



 

е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 

ж) 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 

Лицювальник-плиточник 2-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 

року.  

5.3. Після закінчення навчання 

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

освітньо-кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією 

Лицювальник-плиточник 3-го розряду; без вимог до стажу роботи. 
 

6. Сфера професійного використання випускника 

Будівництво. Покриття підлоги й облицювання стін (Cекція F, клас 43.33). 

Специфічні вимоги 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення терміну 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 відповідно до законодавства. 



 

 

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

підготовки кваліфікованих робітників 

 

Професія: 7132 Лицювальник-плиточник 

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 3-го розряду 

Загальний фонд навчального часу — 480 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 45 5 

1.1 Основи правових знань 10  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 10  

1.3 Інформаційні технології 10 5 

1.4 Резерв часу 15  

2. Професійно-теоретична підготовка 133 19 

2.1 Технологія лицювальних та плиткових робіт 60 5  

2.2 Охорона праці 15  

2.3 Матеріалознавство 22  

2.4 Будівельне креслення 22 11 

2.5 Основи електротехніки 14 3 

3. Професійно-практична підготовка 275  

3.1 Виробниче навчання в майстернях 78  

3.2 Виробниче навчання на підприємстві 78  

3.3 Виробнича практика 119  

4. Консультації 20  

5. Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація 

при продовженні навчання) 

7  

6. Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 460 24 

 



 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень  

для підготовки кваліфікованих робітників  

за професією 7132 Лицювальник-плиточник 3 розряду 

 

1. Кабінети: 

 основ правових знань; 

 основ галузевої економіки і підприємництва; 

 інформаційних технологій; 

 технології лицювальних та плиткових робіт, матеріалознавства; 

 основ електротехніки; 

 охорони праці; 

 будівельного креслення. 

 

2. Майстерня: лицювальників-плиточників. 

 
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють  індивідуальне професійне 

навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при наявності 

обладнаного навчального робочого місця 

- предмет «Інформаційні технології» для індивідуального навчання, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації робітників вивчається за погодженням підприємств – замовників 

кадрів. 



 

 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи правових знань» 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1.  Правове регулювання господарських 

відносин у промисловості 

2  

2.  Трудове право 6  

3.  Адміністративне право 2  

Усього годин: 10  

 

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у 

промисловості 

Правове регулювання діяльності промислових підприємств. 

Законодавство про промисловість. Правовий статус підприємств. 

Законодавство про підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні 

умови створення та реєстрації підприємства.  

 

Тема 2. Трудове право 

Трудове право, як самостійна галузь права. Законодавство про працю.  

Законодавство про працю. 

Трудовий договір: його зміст, порядок укладання, форми, строки. 

Контракт і трудова угода. Підстави для припинення трудового договору. Пільги 

для деяких категорій працівників. 

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Щорічна 

відпустка: її тривалість, порядок і умови надання і перенесення. 

Закони України «Про колективні договори і угоди». 

Колективний договір. Індивідуальні трудові угоди. Нагляд і контроль за 

додержанням законодавства про працю, державний нагляд. Особливості 

прийому на роботу неповнолітніх. 

 

Тема 3. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність 

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та 

організація державного управління. Роль адміністративного права у 

врегулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття 

адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності. 

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.  



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Роль та особливість будівництва в Україні 1  

2. Основи менеджменту та маркетингової 

діяльності 

2 
 

3. Фінанси і кредит 4  

4. Якість продукції та економічна ефективність 2  

5. Оплата праці 1  

Усього годин: 10  

          

Тема 1. Роль та особливість будівництва в Україні 

Будівництво, його основні ознаки та принципи функціонування. 

Організаційно-економічні особливості функціонування будівництва в Україні. 

Міжгалузеві зв’язки в будівельній галузі. 

 

Тема 2. Основи менеджменту та маркетингової діяльності 

Зміст управлінської діяльності. Функції управління. Принципи 

менеджменту. Бізнес-план: призначення і структура. Формування 

організаційної структури підприємства. Суть, принципи та функції маркетингу, 

його види. Вивчення конкурентного середовища. 

 

Тема 3. Фінанси і кредит 
Фінанси суспільства: сутність і функції. Бюджет та бюджетна система. 

Дефіцит бюджету і державний борг. Економічний зміст і функції податкової 

системи. Податки, їх види і характеристика. Кредитна і банківська система.  

 

Тема 4. Якість продукції та економічна ефективність  
Поняття якості продукції. Показники якості. Методи оцінки якості. 

Державні стандарти якості. Сертифікація продукції.  

Економічна ефективність підвищення якості продукції в будівельній 

галузі. Шляхи забезпечення виробництва високоякісною продукцією. 

 

Тема 5. Оплата праці  

Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Державна 

політика оплати праці. 



 

 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Мережні системи та сервіси 6  3 

2. Галузеве програмне забезпечення 4 2 

Усього годин: 10 5 

 

Тема 1. Мережні системи та сервіси 

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

глобальні мережі.  

Загальні відомості про Internet. 

Основні мережні сервіси. Браузери. Пошукові системи. 

Практичні роботи: 

1. Пошук інформації в мережі Internet (за напрямом професії 

лицювальник-плиточник). 

2. Пошук статистичної інформації в мережі Internet (за напрямом 

професії лицювальник-плиточник). 

3. Використання електронної пошти. Реєстрація на поштовому сервері. 

 

Тема 2. Галузеве програмне забезпечення 

Основні напрямки застосування обчислюваної техніки в галузі. Галузеве 

програмне забезпечення.  

Системи автоматизованого проектування в будівництві, їх види та 

призначення. 

Практичні роботи: 

1. Ознайомлення з програмними продуктами будівельного профілю.  

2. Робота з прикладними програмами будівельного профілю (за 

напрямом професії лицювальник-плиточник). 

 



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Технологія лицювальних та плиткових робіт» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Відомості про професію. Вимоги будівельних 

норм і правил 

2  

2. Будова і застосування висків, рівнів 4  

3. Технологія підготовки і обробки плиток 2  

4. Технологія механізованого приготування розчинів 

і клеючих сумішей 

5 1 

5. Технологія влаштування стяжок 5  

6. Технологія лицювання вертикальних поверхонь  

плитками 

17 2 

7. Технологія настилання плиткових підлог 17 2 

8. Технологія ремонту облицьованих поверхонь 8  

Усього годин: 60 5 

 

Тема 1. Вплив лицювальних робіт на довговічність експлуатації 

поверхонь  
Відомості про професію. Кваліфікаційні вимоги до кваліфікованого 

робітника 3-го розряду. Графік навчального процесу та програма навчання за 

професією. 

Вимоги будівельних норм і правил до поверхонь, які облицьовуються і 

основ під настилання підлоги та до плиткових облицювань. Вплив лицювання 

поверхонь на довговічність експлуатації і підвищення естетики опорядження 

будівель і споруд. 

 

Тема 2. Будова і застосування висків, рівнів  

Призначення висків, рівнів у будівництві. Види рівнів. Влаштування і 

застосування в облицювальних роботах спиртових і водяних /шлангових/ 

рівнів. 

Лазерний рівень, його застосування і використання. 

 

Тема 3. Технологія підготовки і обробки плиток 

Види плиток, які використовують для лицювання та настилання підлоги. 

Інструменти і пристосування, якi використовуються для різки, рубки, 

свердлення; їх будова, використання i догляд. 

Розмітка плиток. Свердління отворів, різка, перерубування плиток, 

підточування кромок.  



 

 

Тема 4. Технологія механізованого приготування розчинів 

Види розчинів, які використовують для настилання підлоги і лицювання 

поверхонь плитками. Розчинозмішувачі, їх призначення, будова та принцип дії. 

Інструменти і пристосування. 

Дозування матеріалів, завантаження, перемішування і перевірка якості 

приготовлених розчинів. Організація робочого місця і вимоги охорони праці 

при приготуванні розчинів механізованим способом. 

Приготування розчинових клейових сумішей. 

Практична робота: 1. Розрахунок складових частин розчину  

 

Тема 5. Технологія влаштування стяжок 

Влаштування основ по ґрунту. Бетонна підготовка під підлоги.  

Укладання гiдроiзоляцiї по дерев’яній та бетонній основі. Прийоми виконання 

робіт. Влаштування цементно-піщаних стяжок пiд підлогу по маяках. 

Використання сучасних технологій і матеріалів при укладанні стяжки. 

Контроль якості виконання підготовчих робіт. Організація робочого місця і 

охорона праці при виконанні робіт. 

 

Тема 6. Технологія лицювання вертикальних поверхонь плитками 

Область застосування лицювання поверхонь глазурованими плитками. 

Інструменти, пристосування та інвентар для вертикального лицювання 

поверхонь. 

Натягування і обмазування сталевих сіток розчином. Влаштування 

вирівнюючого шару під лицювання поверхонь плиткою на розчині. 

Елементи лицювання.  

Особливості виконання робіт при лицюванні поверхні стін до і після 

настилання підлоги.  

Розмітка рівня укладання першого ряду. Визначення кількості плитки 

для укладання першого ряду насухо. 

Загальні правила укладання плитки. Принципи укладання керамічної 

плитки. Методи облицювання стін керамічною плиткою. Методи укладання 

плиток на стіну. Укладання плитки на стіну на цементний розчин. 

Способи укладання плиток. Характеристика способів лицювання 

поверхонь «шов в шов», «врозбіг», їх використання. Лицювання стін 

керамічними плитками на розчині способом «шов в шов», «врозбіг». 

Особливості укладання плитки на розчині з товщиною швів понад 2 мм. 

Перевірка вертикальності і горизонтальності рядів плиток, регулювання 

розмірів швів, заповнення і обробка швів та поверхонь плиток. 

Технологія лицювання стін скляними плитками на розчині. 

Прості методи лицювання вертикальних поверхонь з використанням 

клейових сумішей. 

Вимоги охорони праці при виконанні  вертикального лицювання. 

Оцінка якості лицювання. 

Практична робота: 

1. Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину для даної площі стін. 



 

 

Тема 7. Технологія настилання плиткових підлог 

Види плиткових підлог та їх конструкція. Види робіт при настиланні 

підлоги та їx технологічна послідовність. Інструменти, пристосування та 

інвентар для настилання підлоги. Винесення відмітки рівня чистої підлоги. 

Встановлення закріплення маяків на підлозі. Вибір малюнка підлоги. 

Підготовка прошарку розчину для укладання плиток. Методи настилання 

підлоги керамічними плитками. Способи настилання плитки прямими рядами. 

Настилання підлоги прямими рядами на цементному розчині. Заповнення швів. 

Прості методи  настилання підлоги з використанням клейових сумішей.  

Оцінка якості настилання підлоги. Вимоги охорони праці при настиланні 

підлоги. 

Практична робота: 

1. Розрахунок необхідної кількості плиток і розчину  для даної площі 

приміщення. 

 

Тема 8. Технологія ремонту облицьованих поверхонь 

Дефекти поверхонь, облицьованих керамічними, глазурованими та 

іншими плитками. Способи виявлення дефектів.  

Види i послідовність виконання робіт під час ремонту облицьованих 

поверхонь. Методи ремонту облицьованих стін. Методи ремонту плиткових 

покриттів підлоги. 

Організація робочого місця під час ремонту облицьованих поверхонь. 



 

 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
Назва 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». 

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 будівництві. Загальні відомості про 

потенціал небезпек 

Загальні відомості про потенціал небезпек за професією в галузі. 

Загальні відомості про потенціал небезпек на будівельному майданчику 

та в майстернях лицювальників-плиточників. 



 

Зони безпеки, знаки безпеки, попереджувальні написи. 

Використання засобів індивідуального захисту. Охорона праці при 

приготуванні цементного розчину і клеючої суміші дрилем. Безпечні прийоми 

праці при настилання підлоги. Охорона праці при приготуванні розчинів для 

промивки облицювальних поверхонь, а також соляної кислоти, заданої 

концентрації із застосуванням механізмів. 

Правила експлуатації ручного механізованого інструменту. Охорона 

праці під час виконання різки, перерубування плиток та проточування кромок. 

Безпечні прийоми праці при роботі з свердлильними машинами, електричним 

точилом. 

Вимоги безпеки при приготуванні плиток та інструментів для настилання 

підлоги і лицювання поверхні. Методи і прийоми безпечного ведення робіт під 

час настилання підлоги з керамічними плитками, із плит литого каменя; при 

укладанні гідроізоляції та влаштуванні цементно-пісчаної стяжки. 

Охорона праці під час лицювання вертикальних поверхонь керамічними 

плитками.  

Організація робочого місця. Роботи на висоті. Правила та заходи щодо 

попередження нещасних випадків та аварій у будівництві. 

 

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. 

Робота з переносними електросвітильниками. 

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.  

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 



 

Правила експлуатації освітлення. Санітарно-побутове забезпечення 

працівників. 

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року. 

 

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. 

Засоби надання першої допомоги при різних видах травм. Медична 

аптечка, її склад, призначення, правила користування. 

Підготовка потерпілого до транспортування. Транспортування 

потерпілого.  



 

 

ТИПОВА  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Матеріали для підготовки поверхонь 8  

2. Матеріали для плиткового облицювання 14  

Усього годин: 22  

 

Тема 1. Матеріали для підготовки поверхонь 

Соляна кислота: її застосування, властивості, припустима міцність. 

Гідроізоляційні й теплоізоляційні матеріали, їх властивості. Сучасні гідро- 

й теплоізоляційні матеріали.  

Металеві сітки та каркаси, що використовують в лицювальних та 

плиткових роботах. 

Антикорозійні матеріали, що не впливають на зчеплення розчинів з сіткою. 

Види і характеристика ґрунтовок. 

Розчини для вирівнюючого шару. Сучасні клеючі суміші для 

вирівнюючого шару. 

 

Тема 2. Матеріали для плиткового облицювання 

Керамічні плитки та їх класифікація. Виготовлення керамічних плиток. 

Характеристика скляних, азбестоцементних та інших облицювальних плиток, їх 

властивості, ґатунки, різновиди і область застосування. Технічні умови  та 

державні стандарти на плитки, допустимі відхилення в розмірах.  

Матеріали для кріплення плиток. Розчини для настилання плиткових 

підлог і облицювання вертикальних поверхонь. Класифікація сухих 

будівельних сумішей. Основні експлуатаційні, фізико-механічні 

характеристики клейових сумішей. Класифікація сумішей для заповнення швів. 

Допоміжні матеріали. Розчини для промивання облицьованих поверхонь. 

 



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Будівельне креслення» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Робочі креслення: плани, фасади, розрізи 

будівель 

2 1 

2. Координатні осі й нанесення розмірів на 

креслення 

2 1 

3. Умовні графічні позначення елементів 

будівлі 

5 2 

4. Креслення планів, фасадів та розрізів 

будівель 

10 6 

5. Ескізи 3 1 

Усього годин: 22 11 

 

Тема 1. Робочі креслення:плани, фасади, розрізи будівель 

Правила виконання креслень будівель. Назви зображень будівлі.  

Фасади будівлі. Плани будівлі. Розрізи будівлі. 

Практична робота: 

1. На зразках будівельних креслень знайти фасад, план, розріз. 

 

Тема 2. Координатні осі й нанесення розмірів на креслення 

Координатні осі. Крок та прогін будівлі. Висота. Маркування 

координатних осей. Види розмірів на будівельних кресленнях. Види розмірів на 

будівельних кресленнях. Правила нанесення розмірів та знаків відміток рівнів 

на кресленнях.  

Практична робота: 

1. Накреслити простий план поверху і нанести координатні осі (масштаб, 

товщина стін, прогін, ширина будівлі – задані величини). 

 

Тема 3. Умовні графічні позначення елементів будівлі 

Умовні позначення на кресленнях вікон і дверей; сходів і пандусів; 

перегородок; кабін і шаф; отворів і каналів у стінах. 

Основні написи на будівельних кресленнях. 

Практична робота: 

1. Нанести  умовні графічні зображення елементів будівлі (вікна, двері, 

сходи і т.п.) на запропонований план. Зробити основні написи на кресленні. 

 

Тема 4. Креслення планів, розрізів та фасадів будівель  

Плани будівлі. Правила креслення планів поверхів та нанесення розмірів 

на них. Розташування січних площин.  



 

Практична робота: 

1. Виконати креслення простого плану будівлі. 

 

Архітектурний розріз будівлі та його призначення. Конструктивний розріз 

будівлі. Координатні осі та розміри на розрізі будівлі. Правила побудови і 

креслення розрізу. 

Практична робота: 

1. Виконати креслення простого розрізу будівлі. 

 

Фасади та правила креслення фасадів. Види розмірів, які виставляють на 

фасадах. Послідовність креслення фасадів. 

Практична робота: 

1. Виконати креслення архітектурного фасаду. 

 

Тема 5. Ескізи 

Ескізи. Складання ескізів. Порядок і правила вимірів при складанні ескізів. 

Нанесення розмірів на ескізи. Послідовність упорядкування ескізного 

зображення. Виконання робочого креслення за ескізом. 

Практична робота: 

1. Виконати ескіз розкладки плитки на заданій площині з нанесенням 

розмірів.  



 

 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи електротехніки» 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Призначення і принцип дії електричних 

машин постійного струму 

5 1 

2. Електричні машини змінного струму 4 1 

3. 
Електровимірювальні прилади і 

електричні виміри 

4 1 

4. Електрозабезпечення будівельного 

майданчика 

1  

Усього годин: 14 3 

 

Тема 1. Призначення і принцип дії електричних машин постійного 

струму 

Електричні машини постійного струму. Принцип дії та будова машини 

постійного струму на прикладі моделі генератора постійного струму. Склад 

магнітної системи. Принцип випрямлення змінної електрорушійної сили, її 

регулювання. Основні частини машини постійного струму. Типи обмоток 

машини постійного струму. Електрорушійна сила якоря, електромагнітний 

момент і потужність машини. Втрати потужності та коефіцієнт корисної дії. 

Схеми вмикання обмоток збудження. Номінальні величини і 

характеристика електричних машин. Генератори постійного струму. Робота 

машини постійного струму в режимі двигуна.   

Лабораторно-практична робота: 

1. Вивчення принципу дії генератора постійного струму. 

 

Тема 2. 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 в 

хід, реверсування та регулювання швидкості обертання електричних машин 

змінного струму.  

Лабораторно-практична робота: 

1. Вивчення роботи асинхронного двигуна. 

 

Тема 3. Електровимірювальні прилади і електричні вимірювання 

 Значення і роль електричних вимірювань. Методи і похибки вимірювань. 

Класифікація вимірювальних приладів. Будова і принцип роботи 

вимірювальних приладів. Умовні позначення. 



 

 Вимірювання струму і напруги. Схеми включення амперметрів і 

вольтметрів. Вимірювання опорів. Вимірювання потужності енергії. 

Практична робота: 

1. Вимірювання електричних величин. 

 

Тема 4. Електрозабезпечення будівельного майданчика 

Класифікація електричних мереж. Апаратура керування та захисту. 

Правила експлуатації електрифікованих машин та інструментів лицювальника-

плиточника. 

 

 



 

Типова навчальна програма з виробничого навчання 

Професія: 7132 Лицювальник-плиточник 
(код, назва професії) 

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 3-го розряду 
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання в майстернях 

1. Охорона праці і пожежної безпеки в навчальних майстернях 6 

2. Підготовка і обробка плиток 6 

3. Приготування розчинів і клейових сумішей  12 

4. Настилання підлоги керамічними плитками 36 

5. Лицювання вертикальних поверхонь керамічними плитками 18 

Усього годин: 78 

ІІ. Виробниче навчання на підприємстві 

1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці 6 

2. Підготовка плиток до роботи та приготування розчину 18 

3. Настилання підлоги керамічними плитками 24 

4. Лицювання вертикальних поверхонь керамічними плитками 18 

5. Ремонт облицьованих поверхонь 12 

Усього годин: 78 

ІІІ. Виробнича практика 

1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

підприємстві 

7 

2. Самостійне виконання плиткових та лицювальних робіт 

складністю відповідно до 3-го розряду  

112 

 Кваліфікаційна пробна робота  

Усього годин: 119 

Разом годин: 275 

 

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ В МАЙСТЕРНЯХ 

Тема 1. Охорона праці і пожежної безпеки в навчальних майстернях  
Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого навчання 

в підготовці кваліфікованих робітників. 

Зміст праці лицювальника-плиточника та сфера застосування професійних 

знань та умінь. 

Зміст кваліфікаційної характеристики лицювальника-плиточника третього 

розряду. 

Вступний інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки в навчальних 

майстернях. Ознайомлення учнів з навчальною майстернею; закріплення учнів 

за робочими місцями, ознайомлення учнів з порядком отримання та здачею 

інструмента і пристроїв. Ознайомлення з режимом роботи, формами організації 

праці і правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях. 



 

Виробничий план групи і навчального закладу.  

 

Тема 2. Підготовка і обробка плиток 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці. 

Вправи: Підготовка плиток та інструментів для настилання підлоги і 

лицювання поверхні. Розрізання плитки склорізом, ручним плиткорізом, 

електроінструментом. Свердління отворів, освоєння прийомів робіт з 

свердлильними машинами, електричним точилом. Різка, перерубування 

плиток і приточування кромок. Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 3. Приготування розчинів і клейових сумішей 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці. 

Вправи: Ознайомлення з видами і складами розчинів і клейових сумішей. 

Послідовність робіт і прийомів підготовки розчинів і клейових сумішей в 

роботі. 

Експлуатація дозувальної апаратури і розчинозмішувачів. Засвоєння 

прийомів дозування матеріалів і завантажування розчинозмішувачів. 

Перемішування і приготування розчинів за даними рецептами і заданій 

рухомості, перевірка якості розчинів. 

Приготування клейових сумішей за допомогою дриля. Контроль якості 

приготування розчинів і клейових  сумішей.  

Приготування розчинів для промивки облицьованих поверхонь, а також 

соляної кислоти, заданої концентрації із застосуванням механізмів. Контроль 

якості приготування розчинів. 

 

Тема 4. Настилання підлоги керамічними плитками 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці. 

Вправи: Ознайомлення з ручними, механізованими інструментами, їх 

функціональним призначенням та правилами експлуатації; очищення поверхні 

підлоги від пилу, бруду, сміття, жирових плям змочування її водою; перевірка 

рівня підлоги  

Влаштування гідроізоляції. Підготовка основи.  Покриття підлоги 

бітумною мастикою. Ґрунтування поверхні. Влаштування гідроізоляційних 

шарів, зміцнення їх. Влаштування гідроізоляції з використанням сухих 

сумішей. 

 Влаштування цементно-пісчаної стяжки. Підготовка поверхні. 

Визначення рівня верхнього покриття підлоги. Встановлення трубчастих 

або рейкових маяків. Змочування, ґрунтування поверхні. Влаштування 

цементно-пісчаної стяжки. Контроль якості виконаних робіт. 

Розмічання основи підлоги, визначення рівня чистої підлоги. Закріплення і 

натягування причального шнура на рівні зовнішнього ребра плитки. 

Нанесення і розрівнювання розчину, укладання першого ряду плиток від 

шнура-причалки і наступних плиток, заповнення швів між плитками. 

Настилання підлог прямими рядами за підготовленими маяками на 

цементному розчині і клеючих сумішах. Перевірка якості настилання підлоги і 

догляд за нею. 



 

 

Тема 5. Лицювання вертикальних поверхонь керамічними плитками 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці. 

Вправи: Ознайомлення з ручними, механізованими інструментами, їх 

функціональним призначенням та правилами експлуатації.  

Прийоми установки дерев'яних брусків або каркасів із сталевих лозин, 

натягування дротяної сітки або обплітання  дротом дерев'яних стін. Обмазка 

сталевих сіток і сітчастих обплітань розчином.  

Прийоми влаштування вирівнюючого шару штукатурки. 

Винесення відміток чистої підлоги водяним рівнем.  

Натягування шнура-причалки на рівні першого ряду. Засвоєння прийомів 

укладання плитки при облицюванні «шов в шов», «врозбіг» за підготовленими 

маяками на цементному розчині і клеючих сумішах. Використання 

пристосувань для регулювання ширини шва між плитками понад 2 мм. 

Заповнення швів розчином. Очищення плиток від розчину. Промивання 

облицьованих поверхонь. 

Догляд за облицьованою поверхнею. Контроль якості лицювання 

поверхонь. 

 

ІІ. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж охорони праці. 

Інструктаж з охорони праці. 

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці під час роботи 

на будівництві. Перспективи розвитку будівництва, структура, організація 

праці, процес виконання робіт, технологічне обладнання. Допоміжні служби, їх 

цілі, завдання, функції. Основні показники якості праці. 

Система управління охороною праці, організація охорони праці на 

будівництві. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на будівництві. 

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту. 

 

Тема 2. Підготовка плиток до роботи та приготування розчину 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці 

під час роботи з інструментами. Розрізання плитки склорізом, ручним 

плиткорізом, електроінструментом. Підточування кромок плитки, свердління 

отворів. Контроль якості виконаних робіт. 

Приготування розчинів за даними рецептами і заданій рухомості за 

допомогою розчинозмішувачів. Перевірка якості розчинів. 

Приготування клейових сумішей за допомогою дриля. Контроль якості 

приготування клейових сумішей. Приготування розчинів для промивки 

облицьованих поверхонь, а також соляної кислоти, заданої концентрації, із 

застосуванням механізмів. 

 

Тема 3. Настилання підлоги керамічними плитками  
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці 

під час роботи з інструментами. Влаштування гідроізоляційних шарів, 



 

зміцнення їх. Влаштування гідроізоляції з використанням сухих сумішей.  

Влаштування цементно-пісчаної стяжки. 

Розбивка підлоги на захватки. 

Настилання підлог плитками за простим малюнком по підготовлених 

маяках на цементному розчині і клеючих сумішах. 

Винесення відміток чистої підлоги з використанням водяного рівня. 

Попереднє розкладання плиток для визначення кратності поверхні. 

Встановлення шнура-причалки. Нанесення і розрівнювання розчину 

на поверхні. Укладання і посадка плиток. Заповнення швів між плитками, 

очищення поверхні підлоги, догляд за підлогою. Перевірка якості настилання 

підлоги. Настилання підлог із плит литого каменю. 

 

Тема 4. Лицювання вертикальних поверхонь керамічними плитками 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці 

під час роботи з ручними інструментами. Вирівнювання поверхні стін, 

нанесення оббризку, ґрунту. 

Винесення відміток чистої підлоги водяним рівнем. Виконання робіт з 

рівнем і виском.  

 Засвоєння прийомів лицювання вертикальних поверхонь глазурованими 

плитками «шов в шов», «врозбіг». Лицювання вертикальних поверхонь з 

використанням цементного розчину і клейової суміші.  

Використання пристосувань (скоб, вставок, хрестоподібних обмежувачів) 

для регулювання ширини шва між плитками. Заповнення швів. Очищення 

плиток від розчину. Промивання облицьованих поверхонь.  

Контроль якості лицювання поверхонь.  

 

Тема 5. Ремонт облицьованих поверхонь 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці. 

Визначення ділянки пошкодження облицювання. Виявлення дефектів 

облицювання вертикальних поверхонь. Усунення дефектів облицювання 

вертикальних поверхонь. Прийоми виконання ремонтних робіт. Перевірка 

міцності основи.  

 

ІІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

підприємстві 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Система управління 

охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві. 

Використання засобів колективного та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом 

виготовлення продукції на підприємстві, з між змінною передачею 

устаткування й організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці і контролю якості робіт на 

виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці. 

 



 

Тема 2. Самостійне виконання лицювально-плиткових робіт 

складністю відповідно до 3-го розряду 

Самостійне виконання робіт з професії лицювальник – плиточник на 

робочих місцях підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики             

3-го розряду із дотриманням норм безпеки. 
Примітка  

Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом 

окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов 

виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в 

установленому порядку.  

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА 

Приклади робіт 

1 Облицьовування плитками на розчині суцільної прямолінійної поверхні 

стін з товщиною швів понад 2 мм. та підлог за підготовленими маяками. 

2 Заповнювання розчином швів між плитками.  

3 Натягування та обмазування металевої сітки розчином. 

4 Влаштування вирівнюючого шару. 

5 Розбирання плитки облицьованої поверхні. 

6 Перерубування та прирубування плитки з підточуванням кромок. 

7 свердління отворів у плитках. 

8 Приготування розчину і клейової суміші для кріплення плиток 

механізованим способом. 

9 Приготування розчинів для промивання облицьованих поверхонь. 

10 Облицювання поверхонь стін керамічною плиткою на розчині. 

11 Облицювання поверхонь стін керамічною плиткою з використанням 

клейової суміші. 

12 Настилання підлоги керамічною плиткою на розчині. 

13 Настилання підлоги керамічною плиткою з використанням клейових 

сумішей. 



 

 

КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ 

Професія: 7132 Лицювальник-плиточник 
(код,  назва професії) 

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 3-го розряду 
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Вимоги охорони праці. 

2. Властивості соляної кислоти та допустимо міцність розчину. 

3. Види і властивості матеріалів, що застосовуються для плиткового 

облицювання поверхонь. 

4. Інструменти і пристосування для виконання плиткових робіт. 

5. Технологію підготовки і обробки плиток. 

6. Призначення розчинозмішувачів, їх будова та принцип дії. 

7. Технологію механізованого приготування розчинів і клеючих сумішей. 

8. Послідовність укладання гідроізоляції та влаштування стяжок. 

9. Способи встановлення та кріплення плиток на поверхні. 

10.  Технологічні операції при лицюванні поверхонь стін керамічними 

плитками на розчині і з використанням клеючих сумішей. 

11.  Методи настилання підлог керамічними плитками на розчині. 

12.  Прості методи настилання підлог керамічними плитками з 

використанням клеючих сумішей.  

13.  Вимоги до якості лицювання. 

14.  Прийоми роботи з рівнем.  

15.  Дефекти облицьованих поверхонь та способи їх усунення. 

16.  Методи ремонту облицьованих стін та плиткових покриттів підлоги.  

 

УМІЄ: 

1.  Організовувати  робоче місце згідно вимогам охорони праці. 

2.  Підготувати плитки для настилання підлоги і лицювання поверхні. 

3.  Розрізати плитки склорізом, ручним плиткорізом, електроінструментом.  

4.  Висвердлювати отвори. 

5.  Різати, перерубувати плитки і приточувати кромки. 

6.  Приготувати розчин і клейову суміш механізовано. 

7.  Укладати гідроізоляцію на різні основи. 

8.  Виконувати влаштування цементно-пісчаної стяжки. 

9.  Облицьовувати поверхню стін керамічною плиткою «шов в шов», 

«врозбіг» на розчині. 

10.  Настилати основи керамічною плиткою на розчині. 

11.  Заповнювати шви між плитками. перевіряти вертикальність і 

горизонтальність облицьованих поверхонь. 

12.  Ремонтувати облицьовані поверхні та усувати дефекти. 

13.  Виконувати прості роботи під час облицювання керамічними, 

скляними, азбестоцементними та іншими плитками. 



 

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Професія: 7132 Лицювальник-плиточник 

 

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 3-го розряду 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість одиниць на 15 осіб 

Примітка для 

індивідуального 

користування 

для 

групового 

користування 

1 2 3 4 5 

Обладнання, інструмент: 

1. Брусок для осаджування 

плиток на стіні  

2 шт. 6 шт.  

2. Висок на котушці  15 шт.   

3. Зубило   3 шт.  

4. Ківш штукатурний   3 шт.  

5. Лопатка плиточника  15 шт.   

6. Молоток   3 шт.  

7. Молоток плитковий  5 шт.  

8. Правило  6 шт.  

9. Рулетка сталева 5 м   3 шт.  

10. Скарпель   3 шт.  

11. Рівень універсальний  5 шт.  

12. Рівень водяний  1 шт.  

13. Електродриль із набором 

свердел 

 2 шт.  

14. Електрозмішувач з 

насадкою 

 2 шт.  

15. Шпатель гумовий для 

заповнення швів розчином  

15 шт.   

16. Шпатель сталевий, 

шпатель зубчастий 

15 шт.   

17. Шнур, хрестики  5 шт.  

18. Рашпіль  3 шт.  

19. Склоріз  3 шт.  

20. Коловорот  3 шт.  

21. Плиткоріз  2 шт.  

22. Гумовий молоток  5 шт.  



 

 

1 2 3 4 5 

Інвентар: 

1. Відро   15 шт.   

2. Інвентарні тумбочки для 

плиткових робіт  

 2   

3. Стелаж для пристосувань   1   

4. Столик металевий 

складний  

 1   

5. Візок для перевезення 

плиток в інвентарних 

шухлядах, ящик для 

розчину та піску 

 1   

6. Шафа інструментальна 

групова 

 1   

 


