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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 4-го розряду 
   (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: види і характеристики синтетичних виробів; сучасні 

штучні вироби зі штучного облицювального каменю, мармурового агломерату, 

скломармур, склокристал, керамічний граніт; кам’яні плити із природних 

матеріалів; тротуарна плитка; сучасні матеріали для кріплення плиток, їх 

властивості; склад та спосіб приготування мастик і розчинових сумішей; 

способи розбивання, провішування та встановлювати маяки на горизонтальних 

та вертикальних поверхонь; технологічні операції лицювання поверхонь 

керамічними, полістирольними, скляними плитками на мастиках та інших 

розчинових сумішах; способи установлювання та кріплення фасонних плиток; 

послідовність виконання робіт при лицюванні колон, ніш, пілястр, укосів; 

технологію облицювання фасаду плитами з природного і штучного каменю, 

керамічною плиткою; послідовність настилання підлоги з фризом;  технологічні 

операції настилання підлог шестигранними, восьмигранними плитками; методи 

діагонального настилання основи, підлоги з ухилом; технологію настилання 

підлог з використанням сухих будівельних сумішей; правила облицювання 

східців керамічною плиткою; послідовність укладання тротуарної плитки 

способи облицьовування склом «марбліт»; основи будови машин для 

вібровдалювання плиток; вимоги БНіП до облицьованих поверхонь; правила 

ремонту підлог та заміни облицювальних плиток;   

 

Повинен уміти: провішувати та влаштовувати маяки під облицювання 

прямолінійні поверхні; облицьовувати поверхні керамічними, 

полістирольними, скляними плитками, склом «марбліт», скломармуром; 

підготувати поверхні колон, ніш, пілястр, укосів до лицювання;  облицьовувати 

пілястри, ніші, колони, укоси, та інші дрібні поверхні; облицьовувати плитками 

на розчині та мастиках суцільні прямолінійні поверхні стін з товщиною швів до 

2 мм; установлювати фасонні плитки (карнизні, плінтусні, кутові); 

облицьовувати поверхні стін склом «марбліт», та плитками зі склокристаліту, 

скломармуру; лицювати вертикальні поверхні з використанням клейових 

будівельних сумішей; облицьовувати фасади укладати фриз простого рисунку з 

розміткою; настилати підлоги по діагоналі, шестигранними і восьмигранними 

плитками, з ухилом; облицьовувати східці керамічною плиткою; перевіряти 

якість лицювальних робіт; доглядати, виявляти дефекти; виконувати заміну 

облицьовувальних плиток та ремонт плиточних підлог; облицьовувати підлоги 

із застосуванням машин для вібровдавлювання плиток; планувати і підготувати 

ділянку під укладання тротуарної плитки; укладати тротуарну плитку, 

заповнювати шви та контролювати якість укладання. 



 

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 

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

кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією 

Лицювальник-плиточник 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, 

освітньо-кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією 

Лицювальник-плиточник 4-го розряду; без вимог до стажу роботи. 
 

6. Сфера професійного використання випускника 

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

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 відповідно до законодавства. 



ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

підготовки кваліфікованих робітників 

 

Професія: 7132 Лицювальник-плиточник 

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 4 розряду  

Загальний фонд навчального часу — 530 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 52  

1.1 Інформаційні технології  8  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 16  

1.3 Основи правових знань 8  

1.4 Резерв часу 20  

2. Професійно-теоретична підготовка 146 19 

2.1 Технологія  лицювальних та плиткових робіт 83 2 

2.2 Матеріалознавство  20  

2.3 Основи електротехніки  8  

2.4 Будівельне креслення 20 17 

2.5 Охорона праці 15  

3. Професійно-практична підготовка 305  

3.1 Виробниче навчання 102  

3.2 Виробнича практика 203  

4. Консультації 20  

5. Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання) 

7  

6. Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) 510 19 

 



Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією  

7132  Лицювальник-плиточник 4 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 «Інформаційні технології» 

 

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій 

для автоматизації виробництва 

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: 

агрегатом, виробничою установкою, робототехнічним комплексом, гнучким 

автоматизованим модулем, лінією, цехом, підприємством. 

Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів 

автоматизації. 

Числове програмне управління та його різновидності (локальні системи, 

супервізирне управління, пряме числове управління). 

Принцип будови та склад гнучких виробничих систем: гнучкі 

автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі автоматизовані виробничі 

комплекси (ГВК). 

Визначення та принцип будови автоматизованих систем. 

АСУП – автоматизована система управління підприємством. 

САПР – система автоматизованого проектування 

АТСС – автоматизована транспортно-складська система. 

АСУТП – автоматизована система управління технологічним процесом. 

Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно-

обчислювальної техніки – основа інтенсифікації виробництва. 
 

Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій. 

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна 

база сучасних комп’ютерів.  

Класифікація пристроїв зв’язку в автоматизованих системах управління 

за принципом дії: швидкістю передачі даних, видом сигналу. Використання 

пристроїв та ліній зв’язку при виробництві будівельних матеріалів. 

Структура і визначення різних систем управління механізмами та 

технологічними процесами. Регулювання. Контроль. Сигналізація та 

блокування, їх застосування у промисловості будівельних матеріалів. 

Ієрархічні системи управління виробництвом. Рівні управління 

верстатами, технологічними установками, комплексом технологічних апаратів 

чи машин, технологічними ділянками, діяльністю підприємства, галуззю 

промисловості. Основні функції ПК на кожному рівні управління. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Використання інформаційних та комп’ютерних 

технологій для автоматизації виробництва 

4 
 

2. Системи управління на основі комп’ютерних 

технологій 

4 
 

Усього годин: 8  



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

Тема 1. Основи підприємництва 

Поняття і цілі підприємницької діяльності, умови існування. Види 

підприємницької діяльності будівельної організації. Організаційно-правові 

форми підприємства в Україні. Підприємницький дохід.  

Види (класифікація) підприємств. Фонди підприємств та їх обіг.  

Основні та оборотні фонди. Амортизація. Собівартість. 

Витрати виробництва і витрати підприємства будівельної сфери. 

Собівартість продукції, її структура. Ціна та ціноутворення на будівельну 

продукцію. Прибуток та його економічна природа. Рентабельність будівельних 

організацій. 

 

Тема 2. Фінансова база підприємства 

Собівартість будівельної продукції. Показники собівартості продукції. 

Ціна та ціноутворення на будівельну продукцію.  

Витрати виробництва. Прибуток підприємства.  

Рентабельність продукції і виробництва. 

 

Тема 3. Податкова система та податкова політика держави 

Податкова система та податкова політика держави, її регулюючі функції. 

Класифікація податків. Механізм оподаткування.  

Законодавча база податкової системи України. 

 

Тема 4. Макроекономіка. Відтворення суспільного продукту 

Суть і види відтворення валового національного продукту та його 

структура. Фактори зростання валового національного продукту. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Основи підприємництва 4  

2. Фінансова база підприємства 4  

3. Податкова система та податкова політика 

держави 

2 
 

4. Макроекономіка. Відтворення суспільного 

продукту 

4 
 

5. Неспроможність (банкрутство) будівельної 

організації 

2 
 

Усього годин: 16  



Національний дохід, його розподіл, перерозподіл, обмін та споживання. 

Відтворення робочої сили. Трудові ресурси. Безробіття. Трудові ресурси та 

становлення ринку праці. Зайнятість, новий підхід і форми регулювання. 

Економічне зростання, його фактори і типи. 

 

Тема 5. Неспроможність (банкрутство) будівельної організації 

Поняття та ознаки банкрутства будівельної організації.  

Реорганізація: причина і процедура. Ліквідація: причина і процедура. 

Банкрутство: причина і процедура. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи правових знань» 

 

Тема 1. Цивільне законодавство 
Загальна характеристика Цивільного кодексу України. Відносини, які 

регулюються Цивільним кодексом. Учасники цивільних правовідносин. 

Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної 

дієздатності. Громадяни та юридичні особи як суб’єкти цивільного права. 

Особисті немайнові права громадян та їх захист. Майнові права громадян 

і юридичних осіб. 

Право власності та його конституційний захист. Форми та види власності. 

Інтелектуальна власність. 

Поняття цивільної угоди і цивільного договору. Види цивільних 

договорів. Поняття і характеристика договору майнового найму (оренди). 

Договір позики. Договір дарування. 

Поняття спадщини. Спадкування за законом і за заповітом.  

 

Тема 2. Господарське законодавство 

Загальна характеристика Господарського кодексу України. Підрядні 

відносини у капітальному будівництві. Договір підряду на капітальне 

будівництво. Генеральний підрядник і субпідрядник. Права замовника. 

Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво. Відповідальність 

за порушення договору підряду на капітальне будівництво. Умови укладання та 

виконання договорів підряду на капітальне будівництво. Правове регулювання 

господарських відносин у будівництві. 

 

Тема 3. Адміністративне законодавство 

Загальна характеристика Кодексу про адміністративні правопорушення. 

Поняття адміністративного проступку. Види адміністративних стягнень. 

Адміністративна відповідальність за порушення в галузі будівництва. 

 

Тема 4. Кримінальне законодавство 

Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Поняття і 

ознаки злочину. Стадії вчинення злочину. Добровільна відмова від доведення 

злочину до кінця. Співучасть у вчиненні злочину. Види кримінальних покарань. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Цивільне законодавство 2  

2. Господарське законодавство 2  

3. Адміністративне законодавство 1  

4. Кримінальне законодавство 3  

Усього годин: 8  



Поняття неосудності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 

Кримінальна відповідальність за порушення в галузі будівництва. 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Технологія лицювальних та плиткових робіт» 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи  

1. Технологія лицювання вертикальних 

поверхонь керамічними та іншими плитками 

10 
 

2. Технологія лицювання вертикальних 

поверхонь з використанням сухих клейових 

будівельних сумішей 

16 

 

3. Загальні відомості про лицювання колон, 

ніш, пілястр, косяків 

8 
 

4. Особливості лицювання фасадів з 

використанням сухих клейових будівельних 

сумішей 

10 

 

5. Технологія настилання підлог (роботи 

середньої складності) 

16 
 

6. Технологія настилання підлоги з 

використанням сухих клейових будівельних 

сумішей 

17 2 

7. Технологія настилання тротуарної плитки 4  

8. Ремонт плиткових підлог 2  

Усього годин: 83 2 

 

Тема 1. Технологія лицювання поверхонь керамічними та іншими 

плитками 

Способи розбивання, провішування та встановлення маячних плиток на 

вертикальних поверхнях.  

Способи лицювання поверхонь глазурованими плитками на мастиці. 

Види  мастик, що використовуються, і способи їх нанесення на оштукатурені 

поверхні. 

Види і характеристика скляних плиток, область її використання. 

Особливості підготовки поверхонь для лицювання скляними плитками. 

Способи нанесення мастик, установка плиток, обробка швів і поверхонь 

скляних плиток. 

Види і характеристика полістирольних плиток, область їх використання. 

Особливості підготовки поверхонь до лицювання полістирольними плитками. 

Способи нанесення мастик, установка плиток, обробка швів і поверхонь 

полістирольних плиток.  

Характеристика способу лицювання поверхонь «по діагоналі», його 

використання. Способи використання гвинтових, інвентарних  шаблонів для 

установки плиток. 



Способи нанесення та розрівнювання розчину, влаштування фасонних 

плиток: плінтусів кутових, рядових і карнизних плиток на розчині. Перевірка 

вертикальності і горизонтальності рядів плиток регулювання розмірів швів, 

заповнення і обробка швів та поверхонь плиток.  

Вимоги БНіП до лицювання поверхонь глазурованими плитками. 

Правила перевірки якості облицьованої поверхні. Вимоги до температурного 

режиму приміщень. 

 

Тема 2. Технологія лицювання вертикальних поверхонь з 

використанням сухих клейових будівельних сумішей 

Ознайомлення з iнcтpyментами i пристосуваннями для лицювання 

вертикальних поверхонь плитками з використанням сухих будівельних 

сумішей. 

Підготовка основи. Несуча здатність основи. Стабільність та чистота 

основи. Поглинання основи. Очистка поверхні. Перевірка рівності. 

Вирівнювання та ущільнення поверхні. Влаштування систем утеплення. 

Планування поверхні керамічних плиток. Укладання керамічних плиток на 

вертикальну поверхню. Способи і правила перевірки вертикальності 

установлених рядів плиток. Затирання швів. Догляд за вертикальним 

лицюванням. Вимоги до облицьованої поверхні. Дефекти лицювання та 

способи їх усунення. Організація праці і робочого місця при облицюванні 

вертикальних поверхонь з використанням сухих будівельних сумішей. 

 

Тема 3. Загальні відомості про лицювання колон, ніш, пілястр, 

косяків 

Види і послідовність виконання робіт. Способи провішування рядів 

колон, підготовка поверхонь до лицювання, влаштування тимчасових маяків. 

Технологія лицювання колон і пілястр. 

Особливості лицювання вузьких простінків, косяків та ніш. Поняття про 

раціоналізацію процесів лицювання, передових методів праці, організації 

робочих місць, система контролю якості лицювальних робіт. 

 

Тема 4. Особливості лицювання фасадів з використанням сухих 

клейових будівельних сумішей 

Види і характеристика плиток для облицюванні фасадів. Особливості 

підготовки поверхні фасаду.  

Облицювання фасаду плитами з природного і штучного каменю. 

Розмічання і висвердлювання отворів для механічного кріплення. Заповнення 

отворів розчиновою сумішшю, встановлення кріпильних елементів (шпильок, 

скоб, гачків, анкерів, петель). Кріплення кам’яних плит. Заповнення проміжку 

між стіною і плитою розчиновою сумішшю. Заповнення швів. 

Облицювання фасаду керамічною плиткою. Розбивання фасаду на 

ділянки. Встановлення маяків. Укладання керамічних плиток на поверхню 

фасаду. 

Правила перевірки якості лицювальних робіт. Найбільш характерні 

дефекти лицювання. Вимоги безпеки при виконанні робіт на висоті. 



Тема 5. Технологія настилання підлог (роботи середньої складності) 

Технологія настилання підлоги з фризом. Влаштування маяків. 

Розстилання розчину. Укладання фризу простого рисунку з розміткою. 

Укладання плитки.  

Технологія настилання підлог з шестигранних i восьмигранних плиток.  

Діагональне настилання підлоги.  

Технологія настилання підлоги за допомогою шаблонів.  

Технологія настилання плиткової підлоги з ухилом. Поопераційний 

контроль якості.  

Правила облицювання східців керамічною плиткою. 

Поняття про кислотостійкі плиткові підлоги. Конструктивна схема 

підлог. Способи укладання плиток і обробка швів. Особливі вимоги безпеки 

праці при роботі з кислотами та іншими хімічними препаратами. 

Використання машин для вібровдавлювання плиток. 

Інструменти, пристосування, інвентар. Машини для шліфування, їх 

будова. Установка i укладка peпepниx i маячних плиток. Контроль якості. 

Дефекти плиткового покриття. Догляд за підлогою. Технічні умови на 

прийомку плиткової підлоги. Охорона праці при настиланні плиткової підлоги. 

 

Тема 6. Технологія настилання підлоги з використанням сухих 

клейових будівельних сумішей 

Підготовка плитки до облицювання з використанням сучасних 

пристосувань. Різка плитки. Обтесування і підточування кромок.  Свердління 

отворів. Способи і правила виконання даних робіт. Використання шаблонів, 

пристосувань, механізмів. 

Ознайомлення з інструментами і пристосуваннями та механізмами. Види 

робіт і технологічна послідовність їх виконання.  

Підготовки основи. Несуча здатність основи. Стабільність та чистота 

основи. Поглинання основи. Очистка поверхні основи. Перевірка рівності. 

Нанесення грунту на основи. Вирівнювання основи за рахунок виливання 

самовирівнюючих мас для підлоги. Приготування клейових сумішей. Способи 

винесення відміток від заданого репера. Укладання маячних плиток та маячних 

рядів. Розрахунок кількості плиток, які укладаються у покриття при прямому і 

діагональному настиланні підлоги. Технологія настилання підлог з 

використанням сухих будівельних сумішей. Заповнення швів плиткової 

підлоги; очистка плиткової підлоги. Догляд за підлогою. Вимоги до якості 

укладеного покриття. Дефекти настилання плиткового покриття. Організація 

праці і робочого місця при укладанні підлоги з використанням сухих 

будівельних сумішей. 

Практична робота: 

1. Складання технологічної карти настилання підлоги з використанням 

сухих клейових будівельних сумішей. 

 

Тема 7. Технологія настилання тротуарної плитки 

Ознайомлення з інструментами і пристосуваннями та механізмами. 

Планування ділянки під укладання плитки. Підготовка основи під укладання 

тротуарної плитки. Укладання тротуарної плитки. Заповнення швів. Догляд за 



укладеною плиткою. 

 

Тема 8. Ремонт плиткових підлог 

Визначення ділянок, які підлягають ремонту. Видалення дефектних 

плиток. 

Підготовка основи. Підбирання плитки за кольором, відтінками і розміром 

у відповідності зі старим покриттям. Встановлення нової плитки. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Облицювальні вироби 10  

2. Сучасні матеріали для кріплення плиток  10  

Усього годин: 20  

 

Тема 1. Облицювальні вироби 

Скло «марбліт», властивості.  

Види і характеристика синтетичних виробів: полістирольні, 

полівінілхлоридні (ПВХ), кумаронові, фенолітові плитки, область їх 

використання.  

Плити та плитки для облицювання фасадів будинків. 

Сучасні штучні вироби зі штучного облицювального каменю, 

мармурового агломерату, скломармур, склокристал, керамічний граніт і тощо.  

Кам’яні плити із природних матеріалів. 

Тротуарна плитка. Вибір плиток за призначенням.   

 

Тема 2. Сучасні матеріали для кріплення плиток  

Класифікація сухих будівельних сумішей. Суміші для влаштування 

підлоги та вертикального лицювання стін вітчизняних та закордонних 

виробників. Технічні дані. Властивості. Переваги клейових сумішей перед 

традиційними матеріалами. Вибір виду клею для різних видів плитки. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи електротехніки» 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Електрообладнання будівельного 

майданчика 

3  

2. Електрозабезпечення будівельного 

майданчика 

2  

3. Основні відомості про електробезпеку 3  

Усього годин: 8  

 

Тема 1. Електрообладнання будівельного майданчика 

Класифікація та експлуатація електричних машин та інструменту. 

Електрообладнання будівельних кранів, обладнання для транспортування 

сухих і розчинних сумішей у межах робочої зони, змішувачів для 

перемішування напівсухих та пластичних сумішей, що використовуються на 

будівельному майданчику. 

 

Тема 2. Електропостачання будівельного майданчика 

Організації електропостачання будівельного майданчика: визначення 

місць розташування на будівельному майданчику струмоприймачів 

(електродвигунів, зварювальної апаратури, освітлювальних приладів) і потреби 

в електроенергії; вибір джерел електропостачання; проектування схеми 

електропостачання; розрахунок мережі, підбір трансформаторів і робоче 

проектування частин мережі та різних пристроїв схеми електропостачання.  

Зовнішнє освітлення місцевості будівельного майданчика та освітлення 

місць проведення робіт. 

 

Тема 3. Основні відомості про електробезпеку 

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при 

ураженні людини електричним струмом. 

Аналіз небезпеки електричних мереж. Правила безпечної експлуатації 

освітлювального обладнання. Правила електробезпеки при використанні 

електроінструменту та експлуатації електрифікованих машин та механізмів, що 

використовують на будівництві. 

Технічні способи і засоби захисту від ураження електричним струмом. 

Захисні заземлення та занулення. 



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Будівельного креслення» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Читання будівельних  креслень  4 3 

2. Виконання будівельних креслень 16 14 

Усього годин: 20 17 

 

Тема 1. Читання  будівельних креслень  

Послідовність читання креслень. Форма опису будівельного креслення. 

Експлікація. Січні площини,  їх позначення.  

Практичні роботи: 

1. Прочитати будівельне креслення плану будівлі. 

2. Прочитати будівельне креслення розрізу будівлі. 

3. Прочитати будівельне креслення фасаду будівлі. 

 

Тема 2. Виконання будівельних креслень 

Будівельне креслення плану, розрізу, фасаду. Вимоги до виконання 

будівельних креслень. 

Практичні роботи: 

1. Накреслити план будівлі І поверху. 

2. Виконання робочих креслень укладання підлог прямими рядами простого 

малюнку.  

3. Виконання робочих креслень укладання підлог прямими рядами з фризом.  

4. Виконання робочих креслень укладання підлог «по діагоналі».  

5. Виконання робочих креслень укладання підлог із шестигранних плиток. 

6. Виконання робочих креслень укладання підлог із восьмигранних плиток. 

7. Виконання робочих креслень лицювання стін способом «шов у шов», 

«врозбіг». 

 



 

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 галузі. Загальні відомості про 

потенціал небезпек 

Загальні відомості про потенціал небезпек за професією в галузі. 

Загальні відомості про потенціал небезпек на будівельному майданчику. 

Небезпечні зони, огородження. Знаки безпеки, попереджувальні написи. 



Організація робочого місця при облицюванні вертикальних поверхонь з 

використанням сухих будівельних сумішей. 

Засоби захисту при приготуванні клейових клейових будівельних 

сумішей, під час очищення поверхні, при затиранні швів. Безпечні прийоми 

праці при настиланні підлог шестигранними, восьмигранними плитками.  

Охорона праці при влаштуванні примикань плиткового покриття до стін, 

порталів, ліфтів, стволу сміттєпроводу, дверним коробкам та іншим елемен-

там будівель. Безпечні прийоми праці при настиланні підлог із цементних і 

мозаїчно-бетонних плит. Мікроклімат приміщень, роботи пов’язані з 

настиланням керамічної плитки із врахуванням різних кліматичних умов. 

Правила експлуатації ручного механізованого інструменту. Охорона 

праці при роботі із застосуванням машин для вібровдавлювання плиток, для 

різки плиток та висвердління отворів. Способи і правила виконання безпечних 

прийомів праці для використання шаблонів та пристосування механізмів. 

Вимоги безпеки при настиланні тротуарної плитки та підлоги 

керамічними плитками. Охорона праці при виконанні облицювальних робіт: 

пілястр, ніш та інших дрібних поверхонь. Охорона праці при настиланні 

тротуарної плитки. Охорона праці при облицюванні фасаду плитами з 

природного каменю (бетону), керамічною плиткою. 

Безпечні прийоми праці при виконанні ремонту плиткових підлог та 

заміні плиток. 

Охорона праці під час лицювання поверхні склом «марбліт» та плитками 

із склористоліту, скломармуру. 

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. 

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 при різних 

видах травм. 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 виробничого навчання 
 

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

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 4-го розряду 
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

І. Виробниче навчання 

1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з 

охорони  праці 

6 

2. Лицювання вертикальних поверхонь керамічними, 

скляними, полістирольними та іншими плитками  

12 

3. Лицювання вертикальних поверхонь з 

використанням сухих клейових будівельних сумішей  

18 

4.  Лицювання фасадів 12 

5. Настилання підлоги керамічними плитками  18 

6. Настилання підлоги з використанням сухих клейових 

будівельних сумішей 

12 

7. Настилання тротуарної плитки 18 

8. Ремонт плиткових підлог 6 

Усього годин: 102 

ІІ. Виробнича практика 

1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

підприємстві 

7 

2. Самостійне виконання лицювальних та плиткових 

робіт складністю відповідно до 4-го розряду  

196 

 Кваліфікаційна пробна робота  

Усього годин: 203 

Разом годин: 305 

  

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. 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. Система управління якістю праці та продукції на 

будівництві.  

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. Лицювання вертикальних поверхонь керамічними, 

скляними, полістирольними та іншими плитками 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці 

під час роботи з інструментами. 

Провішування поверхні стін і встановлення марок. Виконання робіт з рівнем і 

виском. Провішування та влаштування маяків під облицьовування прямолінійної 

поверхні. 

Визначення кратності розмірів поверхонь стін, укладання плінтусних або 

рядових плиток насухо з установленням розмірів плиток-доборів. Розмітка і 

нарізання плиток-доборів. 

Натягування шнура причалки на рівні першого ряду. Засвоєння прийомів 

лицювання вертикальних поверхонь глазурованими плитками  «по діагоналі». 

Облицьовування колон, пілястр, ніш та інших дрібних поверхонь. Провішування 

рядів колон і пілястр для лицювання їхніми різними плитками. Підготовка поверхні 

колон і пілястр до лицювання на розчині або на мастиках. Установка маяків. 

Лицювання поверхонь колон, розташованих в одному і декількох рядах одного 

приміщення, лицювання вузьких простінків, укосів і ніш віконних прорізів. 

Перевірка якості виконаних робіт.  

Облицьовування плитками на розчині та мастиках суцільних прямолінійних 

поверхонь стін з товщиною швів до 2 мм. Установлювання фасонних плиток 

(карнизних, плінтусних, кутових). Укладання фризу складного рисунку з 

розміткою.  

Лицювання поверхні стін склом «марбліт» та плитками із склокристаліту, 

скломармуру.  

 

Тема 3. Лицювання вертикальних поверхонь з використанням сухих 

клейових будівельних сумішей 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці 

під час роботи з інструментами. 

Характеристика поверхонь, які підлягають облицюванню. Види робіт і 

технологічна послідовність їх виконання. Ознайомлення з iнcтpyментами i 

пристосуваннями для лицювання вертикальних поверхонь плитками з 

використанням сухих будівельних сумішей. 

Підготовка основи. Визначення несучої здатності основи, стабільності,  

чистоти основи та поглинання основи. Очищення поверхні. Перевірка рівності. 

Вирівнювання та ущільнення поверхні. Влаштування систем утеплення. 

Планування поверхні керамічних плиток. Приготування клейових сумішей. 

Укладання керамічних плиток на вертикальну поверхню. Способи і правила 

перевірки вертикальності установлених рядів плиток. Затирання швів. Догляд 

за вертикальним лицюванням. Вимоги до облицьованої поверхні.  

 

Тема 4. Лицювання фасадів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці 

під час роботи з інструментами. 

Розмітка поверхні. Встановлення маяків. Облицювання фасаду плитами з 

природного каменю (бетону). Облицювання фасаду керамічними плитками. 



Способи і правила перевірки вертикальності установлених рядів плиток. 

Затирання швів. Догляд за вертикальним лицюванням. Вимоги до облицьованої 

поверхні.  

 

Тема 5. Настилання підлоги керамічними плитками 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці 

під час роботи з інструментами.  

Винесення відміток чистої підлоги від заданого репера нівеліром чи 

водяним рівнем.  

Розмітка поверхні. Прийоми укладання маячних плиток, фризових i 

проміжних фризових маячних рядів. Розбивка підлог на захватки. 

Укладання фризу простого рисунку з розміткою. Настилання підлог 

методом «по діагоналі». Настилання підлог шестигранними, восьмигранними 

плитками. Настилання підлог з ухилом. Виконання робіт із врахуванням 

різних кліматичних умов.  

Влаштування примикань плиткового покриття до стін, порталів, ліфтів, 

стволу сміттєпроводу, дверним коробкам та іншим елементам будівель. 

Ознайомлення з інструментами і пристосуваннями, прийомами 

настилання підлог плитками, організація робочого місця. Вдосконалення 

прийомів, винесення відміток від заданого репера за допомогою водяного рівня 

чи нівеліра, влаштування маячних марок на поверхні підлоги, укладання плитки 

для визначення кратності i натягування шнура-причалки. Розрівнювання 

розчину лопаткою під кожну плитку ряду з перевіркою по встановленим 

маякам правилом i осадкою плит. Заповнення швів між плитами, очищення 

поверхні підлоги тирсою, догляд за підлогами. Відпрацювання прийомів 

самоконтролю за виконанням операцій з настиланню підлоги. 

 

Тема 6. Настилання підлоги з використанням сухих клейових 

будівельних сумішей 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці 

під час роботи з інструментами. 

Різка плитки з використанням сучасних пристосувань. Обтісування і 

приточування кромок. Свердління отворів. Способи і правила виконання даних 

робіт.  

Ознайомлення з інструментами, пристосуваннями та механізмами. Види 

робіт і технологічна послідовність їх виконання. Способи винесення відміток 

від заданого репера. Укладання маячних плиток та маячних рядів. Розрахунок 

кількості плиток, які укладаються у покриття при прямому і діагональному 

настиланні підлоги. Настилання підлог з використанням клейових сумішей. 

Підготовка основи: визначення несучої здатності основи, стабільності, чистоти 

та поглинання основи; перевірка рівності; ґрунтовка основи. Вирівнювання 

основи за рахунок виливання самовирівнюючих мас для підлоги. Приготування 

клейових сумішей. Укладання плитки на підлогу. Заповнення швів плиткової 

підлоги; очистка плиткової підлоги. Догляд за підлогою. Вимоги до якості 

укладеного покриття.  

 



Тема 7. Настилання тротуарної плитки 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці 

під час роботи з інструментами. 

Ознайомлення з інструментами і пристосуваннями та механізмами. 

Планування дільниці під укладання плитки. Укладання плитки. Заповнення 

швів. Догляд за укладеною плиткою. 

 

Тема 8. Ремонт плиткових підлог 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці 

під час роботи з інструментами. 

Ознайомлення з інструментами і пристосуваннями та механізмами. 

Визначення ділянок, які підлягають ремонту. Видалення дефектних плиток. 

Підготовка основи. Підбирання плитки за кольором, відтінками і 

розміром у відповідності зі старим покриттям. Встановлення нової плитки. 

 

ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони праці 

та пожежної безпеки 

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 технологічним процесом, з міжзмінною 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 4-го розряду 

Самостійне виконання робіт з професії лицювальник-плиточник на 

робочих місцях підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики 4-

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-зимовиками кадрів та затверджується в 

установленому порядку.  



КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА 

Приклади робіт 

1. Провішування та встановлення маячних плиток та рядів під 

облицьовування прямолінійної поверхні. 

2. Облицьовування пілястр, ніш та інших дрібних поверхонь. 

3. Облицьовування плитками на розчині та мастиках суцільних 

прямолінійних поверхонь стін з товщиною швів до 2 мм. 

4. Установлювання фасонних плиток (карнизних, плінтусних, кутових).  

5. Укладання фризу простого рисунку з розміткою. 

6. Настилання підлоги з використанням клейових сумішей. 

7. Настилання тротуарної плитки. 

8. Лицювання поверхні стін склом «марбліт» та плитками із склокристаліту, 

скломармуру. 

9. Лицювання вертикальних поверхонь з використанням сухих будівельних 

сумішей. 

10. Настилати підлоги по діагоналі.  

11. Облицювання східців керамічною плиткою. 

12. Настилання підлоги з ухилом. 

13. Настилання підлоги за складними малюнками кольоровими плитками. 

14. Лицювання вертикальних поверхонь полістирольними плитками. 

15. Лицювання колон. 

16. Лицювання фасадів керамічною плиткою. 

17. Лицювання фасадів плитами з природного каменю (бетону). 



КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ 

 

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

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 4-го розряду 
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Вимоги охорони праці. 

2. Види і характеристики синтетичних виробів. 

3. Сучасні штучні вироби зі штучного облицювального каменю, 

мармурового агломерату, скломармур, склокристал, керамічний граніт.  

4. Кам’яні плити із природних матеріалів. 

5. Тротуарна плитка. 

6. Сучасні матеріали для кріплення плиток, їх властивості. 

7. Склад та спосіб приготування мастик і розчинових сумішей. 

8. Способи розбивання, провішування та встановлення маячних плиток на 

горизонтальних та вертикальних поверхнях. 

9. Технологічні операції лицювання поверхонь керамічними, 

полістирольними, скляними плитками на мастиках та інших розчинових 

сумішах. 

10.  Способи установлювання та кріплення фасонних плиток. 

11.  Послідовність виконання робіт при лицюванні колон, ніш, пілястр, 

укосів. 

12.  Технологію облицювання фасаду плитами з природного і штучного 

каменю, керамічною плиткою. 

13.  Послідовність настилання підлоги з фризом. 

14.  Технологічні операції настилання підлог шестигранними, 

восьмигранними плитками. 

15.  Методи діагонального настилання основи, підлоги з ухилом. 

16.  Технологію настилання підлог з використанням сухих будівельних 

сумішей. 

17.  Правила облицювання східців керамічною плиткою. 

18.  Послідовність укладання тротуарної плитки способи облицьовування 

склом «марбліт» основи будови машин для вібровдалювання плиток. 

19.  Вимоги БНіП до облицьованих поверхонь. 

20.  Правила ремонту підлог та заміни облицювальних плиток. 

 

УМІЄ: 

1. Організовувати  робоче місце згідно вимогам охорони праці. 

2. Провішувати та встановлювати маячні плитки під облицювання 

прямолінійної поверхні. 

3. Облицьовувати поверхні керамічними, полістирольними, скляними 

плитками, склом «марбліт», скломармуром. 

4. Підготувати поверхні колон, ніш, пілястр, укосів до лицювання. 

5. Облицьовувати пілястри, ніші, колони, укоси, та інші дрібні поверхні. 



6. Облицьовувати плитками на розчині та мастиках суцільні прямолінійні 

поверхні стін з товщиною швів до 2 мм. 

7. Установлювати фасонні плитки (карнизні, плінтусні, кутові). 

8. Облицьовувати поверхні стін склом «марбліт», та плитками зі 

склокристаліту, скломармуру. 

9. Лицювати вертикальні поверхні з використанням клейових будівельних 

сумішей. 

10.  Облицьовувати фасади укладати фриз простого рисунку з розміткою. 

11. Настилати підлоги по діагоналі, шестигранними і восьмигранними 

плитками, з ухилом. 

12.  Облицьовувати східці керамічною плиткою. 

13.  Перевіряти якість лицювальних робіт. 

14.  Доглядати, виявляти дефекти. 

15. Виконувати заміну облицьовувальних плиток та ремонт плиточних 

підлог. 

16. Облицювати підлоги із застосуванням машин для вібровдавлювання 

плиток. 

17.  Планувати і підготувати ділянку під укладання тротуарної плитки. 

18. Укладати тротуарну плитку, заповнювати шви та контролювати якість 

укладання.  



 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Професія: 7132 Лицювальник-плиточник 

 

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 4-го розряду 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість одиниць на 15 осіб 

Примітка 
для 

індивідуального 

користування 

для 

групового 

користування 

Інструменти, пристосування: 

1. Брусок для осаджування 

плиток на стіні  

 6 шт.  

2. Висок на котушці  15 шт.   

3. Зубило   3 шт.  

4. Кірочка двостороння   3 шт.  

5. Щітка для промивання стін  15 шт.   

6. Киянка гумова   3 шт.  

7. Ківш штукатурний   3 шт.  

8. Лопатка плиточника  15 шт.   

9. Молоток плитковий  15 шт.   

10. Плиткоріз  2 шт.  

11. Рулетка сталева 5 м   3 шт.  

12. Рівень універсальний   5 шт.  

13. Шпатель гумовий  15 шт.   

14. Шпатель сталевий  15 шт.   

15. Комплект зубчастих 

шпателів 

15 шт.   

16. Шнур, хрестики    

17. Металевий кутник  5 шт.  

Інвентар: 

1. Відро  15 шт.   

2. Інвентарні тумбочки для 

плиткових робіт  

 2   

3. Стелаж для пристосувань   1   

4. Столик металевий 

складний  

 6   

5. Візок для перевезення 

плиток в інвентарних 

шухлядах  

 1   

6. Шафа інструментальна 

групова  

 1   

 


