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

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: характеристику та властивості декоративних 

облицювальних матеріалів; способи розмічання та розплановування під 

декоративне облицьовування та під облицьовування плитками криволінійної 

поверхні; технологію облицювання плавальних басейнів, резервуарів для 

питної води; способи розмітки поверхонь під укладання карт килимової мозаїки 

за заданим малюнком; технологічний процес облицювання поверхонь 

килимовою мозаїкою; способи настилання підлог з кам’яних плит, з добором і 

припасуванням кромок; властивості і склад декоративних мозаїчних сумішей; 

інструменти, пристрої, машини і механізми для мозаїчних робіт, їх призначення 

і застосування; технологічні процеси влаштування мозаїчних підлог; вимоги до 

мозаїчних підлог; способи декоративного облицьовування; правила і норми з 

охорони праці  під час виконання робіт. 

 

Повинен уміти: розмічати і розплановувати криволінійні поверхні під 

декоративне облицювання; облицьовувати стелі та криволінійні поверхні; 

настилати підлогу килимовою керамікою з розплануванням поверхні під 

укладання за заданим рисунком; розплановувати та укладати фриз будь-якого 

рисунку; облицьовувати поверхні картами килимової мозаїки, викладати панно 

за заданим рисунком; настилати підлоги з кам’яних плит, з добором і 

припасуванням кромок; приготувати декоративну, мозаїчну суміш 

механізовано; влаштовувати однокольорові, багатокольорові мозаїчні підлоги; 

виявляти види браку під час облицювання, причини які до нього призводять, 

уміти їх виправляти; виконувати декоративне облицювання 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 підвищенні кваліфікації 

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

кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією 

Лицювальник-плиточник 4-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 

року.  

5.2. Після закінчення навчання 

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

освітньо-кваліфікаційний рівень - «кваліфікований робітник» за професією 

Лицювальник-плиточник 5-го розряду. 
 

6. Сфера професійного використання випускника 

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

 

7. Специфічні вимоги 

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років. 

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 5-го розряду  

Загальний фонд навчального часу — 508 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 50 5 

1.1 Інформаційні технології  10 5 

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 10  

1.3 Основи правових знань 10  

1.4 Резерв часу 20  

2. Професійно-теоретична підготовка 142 6 

2.1 Технологія  лицювальних та плиткових робіт 79  

2.2 Матеріалознавство  18  

2.3 Основи електротехніки  15  

2.4 Будівельне креслення 15 6 

2.5 Охорона праці 15  

3. Професійно-практична підготовка 288  

3.1 Виробниче навчання 120  

3.2 Виробнича практика 168  

4. Консультації 20  

5. Державна кваліфікаційна атестація  8  

6. Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 488 11 

 



 

 Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень  

для підготовки кваліфікованих робітників 

 за професією 7132 Лицювальник-плиточник 5-го 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» 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології 4 2 

2. Мережні системи та сервіси 6 3 

Усього годин: 10 5 

 

Тема 1. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології 

Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення галузевого 

спрямування, його особливості. 

Практичні роботи: 

1. Вивчення нових можливостей прикладних програм професійного 

спрямування (за напрямом професії лицювальник-плиточник). Робота з 

прикладними програмами будівельного профілю (за напрямом професії 

лицювальник-плиточник). 

2. Проектування з використанням можливості програмних продуктів 

галузевого спрямування. 

 

Тема 2. Мережні системи та сервіси 

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

мережах. Основні принципи мережевої взаємодії комп’ютерів в локальних і 

глобальних мережах. Основні принципи організації інформаційних мереж 

підприємства, установи з використанням Internet технологій. 

Телеконференції. Дошки оголошень. Internet магазини та аукціони. 

Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. Електронні 

кредитні картки та електронні «гроші».  

Інформаційні технології та реклама в електронній комерції. Методи 

реклами в Internet. Стратегії реклами в Internet: активна, пасивна, інтерактивна. 

Практичні роботи: 

1. Використання метапошукових машин та спеціалізованих пошукових 

машин. Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний 

пошук (за напрямом професії лицювальник-плиточник). 

2. Представлення статистичної інформації з використанням ділової графіки 

(за напрямом професії лицювальник-плиточник). 

Створення мультимедійного каталогу новинок товарів і послуг галузевого 

спрямування на основі знайденої інформації в мережі Internet. 

3. Робота з Internet-магазинами галузевого спрямування, пошук товарів. 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно–

практичні 

роботи 

1. Підприємство як сфера діяльності в 

умовах ринкової економіки 

1  

2. Основи організації керування 

підприємством 

1  

3. Планування підприємницької діяльності 3  

4. Комерційна діяльність підприємства 2  

5. Фінанси та облік, система обслуговування 

бізнесу 

2  

6. Реорганізація і ліквідування підприємств 1  

                     Усього годин: 10  

  

Тема 1. Підприємство як сфера діяльності в умовах ринкової 

економіки 

Підприємництво і ринок. Сутність підприємництва. Види 

підприємницької діяльності. Закон України «Про підприємництво». Указ 

Президента України «Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання 

підприємницької діяльності» від 28.04.2007 року. 

 

 Тема 2. Основи організації керування підприємством 

Поняття і необхідність керування будівельним підприємством. Сучасні 

принципи керування підприємством. Шляхи удосконалення керування. 

 

 Тема 3. Планування підприємницької діяльності 

Вибір стратегії будівельного підприємства. Визначення мети і завдання 

підприємства. Розробка й обґрунтування виробничої програми будівельного 

підприємства. Бізнес-план як інструмент планування та контролю 

підприємницької діяльності. 

 

Тема 4. Комерційна діяльність підприємства 

Вивчення ринку. Сегментація ринку. Вивчення конкурентів. Реклама 

товарів. 

 

 Тема 5. Фінанси та облік, система обслуговування бізнесу. 

Кредити. Види кредитів. Оренда. Орендна плата. Страхування майна 

виробничої діяльності. 

 

 Тема 6. Реорганізація і ліквідування підприємств. 

Реорганізація підприємства. Причини і процедура.  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи правових знань» 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Трудове право 10  

Усього годин: 10  

Тема 1. Трудове право 

Трудове право як самостійна галузь права.  

Оплата праці. Особливості праці молоді та жінок. Дисциплінарна і 

матеріальна відповідальність працівників. Розгляд трудових спорів.  

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників. Закони України  

«Про охорону праці», «Про обов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які 

спричинили втрату працездатності» та інші нормативно-правові акти. 

Види пенсій. 



 

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 стель та  

криволінійних поверхонь 

20  

2. Технологія настилання підлог з кам’яних 

плит з добором і припасуванням кромок 

14  

3. Технологія настилання підлог картами 

килимової мозаїки 

18  

4. Технологія влаштування мозаїчних підлог 23  

5. Основи і принципи дизайну 4  

Усього годин: 79  

 

Тема 1. Технологія лицювання стель та криволінійних поверхонь 

Організація робочого місця для лицювання стель і криволінійних 

поверхонь. 

Інструменти, які застосовують під час лицювання стель і криволінійних 

поверхонь. 

Способи розмітки і розбивки поверхні під лицювання плитками 

криволінійних поверхонь.  

Правила лицювання стель. 

Технологічний процес лицювання криволінійних поверхонь: плавальних 

басейнів, резервуарів для питної води. 

Правила укладання фризів будь-якого малюнка. 

Способи декоративного лицювання плитками. 

Вимоги БНіП до лицювання криволінійних поверхонь і декоративного 

лицювання поверхонь. Правила приймання і оцінки якості роботи. 

Дефекти лицювання. 

Вимоги БНіП на ремонт поверхонь, облицьованих плитками. 

Особливості проведення облицювальних робіт в зимових умовах. 

 

Тема 2. Технологія настилання підлог з кам’яних плит з добором і 

припасуванням кромок  

Особливості настилання підлоги з кам’яних плит з добором і 

припасуванням кромок. 

Послідовність виконання робіт при настиланні підлоги з кам’яних плит з 

добором і припасуванням кромок, правило прийомки і визначання якості 

плиткових покриттів. 

Зміст і використання технологічних карт при виконанні робіт. 



Організація праці і робочого місця при настиланні. Вимоги охорони 

праці при виконанні робіт. 

 

Тема 3. Технологія настилання підлог картами килимової мозаїки  
Організація робочого місця при настиланні підлог картами килимової 

мозаїки. Нормокомплект для лицювальників-плиточників. Способи розмітки 

підлоги під укладання карт килимової мозаїки за заданим малюнком. 

Настилання підлог картами килимової мозаїки. Підбор і підготовка карт. 

Підготовка основи з улаштуванням маяків, фризів і провішувань. Розбивка 

підлоги на захватки. Укладання і розрівнювання розчину. Укладання карт 

килимової мозаїки на розчин з перевіркою їх за рівнем. Усунення папера. 

Заливання швів розчином із затиранням підлоги обпилюваннями. 

Перевірка правильності покладеної підлоги. 

Види браку під час настилання підлог з килимової кераміки, причини, які 

до нього призводять, способи упередження і усунення. 

 

Тема 4. Технологія влаштування мозаїчних підлог 

Загальні відомості про мозаїчні роботи. Інструменти і пристрої для 

виконання мозаїчних робіт. Машини і механізми для мозаїчних робіт. 

Підготовка основ під мозаїчне покриття. 

Влаштування однокольорових мозаїчних підлог. Влаштування 

багатокольорових мозаїчних підлог. 

Вимоги до мозаїчних підлог і їх остаточне опорядження. Дефекти 

мозаїчних покриттів та способи їх усунення. 

 

Тема 5. Основи і принципи дизайну 

Використання плитки в дизайні. Форма. Колір. Рисунок. Текстура. 

Художня виразність. Сучасні модні тенденції. 



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Декоративні облицювальні матеріали 8  

2. Декоративні мозаїчні суміші 10  

Усього годин: 18  

 

Тема 1. Декоративні облицювальні матеріали 

Килимова мозаїка: види, виготовлення, розміри. 

Мозаїчно-бетонні плитки: види, властивості, розміри, застосування. 

 

Тема 2. Декоративні мозаїчні суміші 

Види, характеристика та застосування декоративних мозаїчних сумішей і 

розчинів для підготовчого шару. 

 



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи електротехніки» 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Електричні кола 3  

2. Електротехнічні пристрої 6  

3. Виробництво, розподіл та споживання 

електричної енергії 

6  

Усього годин: 15  

 

Тема 1. Електричні кола  
Розрахунок складного електричного кола. Резонанс напруг і струмів в 

електричних колах змінного струму. Аналіз електричних кіл зі змінними 

елементами за допомогою кругових діаграм. Потужність трифазного 

електричного кола. 

 

Тема 2. Електротехнічні пристрої 

Електричні апарати та пускорегулююча апаратура: класифікація, принцип 

дії, будова, використання в електрообладнанні лицювальника-плиточника.  

Трансформатори. Класифікація, будова, принцип дії. 

 

Тема 3. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії 

Електричні станції. Розподіл електроенергії. Система електропостачання 

будівельних майданчиків. Система електроосвітлення будівельних майданчиків 

на робочих місцях плиточників. 



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Будівельне креслення» 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

усього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Державні стандарти на виконання та 

оформлення креслень 

2  

2. Вправи з читання і виконання  креслення 13 6 

Усього годин: 15 6 

 

Тема 1. Державні стандарти на виконання та оформлення креслень 

Державні стандарти на  виконання  та оформлення креслень. 

Креслення в системі прямокутних проекцій. 

 

Тема 2. Вправи з читання і виконання креслень. 

Вправи з читання і виконання креслень і схем. 

Читання  та виконання робочих креслень укладання фризів складного 

малюнка. Вправи зі складання ескізів окремих деталей і будівельні конструкції, 

що підлягають облицюванню плитками. 

Вправи з складання креслень за розміткою і розбивка під лицювання 

плитками криволінійних поверхонь під декоративне лицювання. 

Практичні роботи: 

1. Виконати креслення «Облицювання підлоги плиткою». 

2. Виконати креслення «Облицювання стіни плиткою». 

 

 



 

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», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. 

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці. 

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, 

нормативно-правових актів з охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок 

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

види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів 

захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами 

індивідуального та колективного захисту. Основні причини травматизму і 

професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання 

травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, 

санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від 

нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична 

реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь. 

 



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

потенціал небезпек 

Загальні відомості про потенціал небезпек за професією в галузі. 

Система управління охороною праці, організація охорони праці на 

будівництві. 

Використання засобів безпеки праці та індивідуального захисту при 

виконанні лицювальних та плиткових робіт 

Охорона праці при влаштуванні мозаїчної підлоги. Безпечні прийоми праці 

під час настилання підлоги картами килимової мозаїки з розплануванням 

поверхні під укладання за заданим рисунком та  укладання фризу. 

Робота на висоті. Безпечні прийоми праці під час облицювання стелі. 

Мікроклімат приміщень, виконання робіт з урахування  різних кліматичних 

умов. 

Охорона праці при настиланні підлог з кам’яних плит з добором і 

припасування кромок. 

Техніка безпеки при використанні інструменту для лицювання 

криволінійних поверхонь. 

Нормативно-правові акти з охорони праці щодо безпеки виробничих 

процесів, обладнання будівель і споруд. План евакуації з приміщень у разі 

виникнення пожежі, аварії. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Організаційна та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. Організація пожежної охорони 

в галузі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і властивості, 

що характеризують вибухонебезпеку середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки, показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

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. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх 

наслідки. 

 

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. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. 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. 

Лікувально-профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. 

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

Правила експлуатації освітлення. Санітарно-побутове забезпечення 

працівників. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги. Запобіжні 

заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при різних 

видах травм. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, 

правила користування. 



 

Типова навчальна програма з виробничого навчання 

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

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 5-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. Настилання підлог картами килимової мозаїки 24 

3. Настилання підлог з кам’яних плит з добором і 

припасуванням кромок 

24 

4. Лицювання криволінійних поверхонь 30 

5. Влаштування мозаїчних підлог 24 

6. Застосування основних принципів дизайну при виконанні 

лицювальних та плиткових робіт 

12 

Усього годин: 120 

ІІ. Виробнича практика 

1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці 

та пожежної безпеки  

7 

2. Самостійне виконання лицювальних та плиткових робіт 

складністю відповідно до  5 розряду  

161 

 Кваліфікаційна пробна робота  

Усього годин: 168 

Разом годин: 288 

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. Настилання підлог картами килимової мозаїки 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці 

під час роботи з інструментами. 

Ознайомлення з прийомами i особливостями улаштування підлог із карт 

килимової мозаїки, організація робочого місця. 



Способи розмітки підлоги під укладання карт килимової мозаїки за 

заданим малюнком. Настилання підлог картами килимової мозаїки. Підбор і 

підготовка карт. Підготовка основи з улаштуванням маяків та фризів. Розбивка 

підлоги на захватки. Укладання і розрівнювання розчину.  

Укладання карт iз вставкою клинів для утворення шва, опускання карт в 

розчин за допомогою півтерка для зволоження паперу. Заливання швів 

розчином із затиранням підлоги обпилюваннями. 

Засвоєння способів догляду за підлогами. Перевірка якості підлоги із карт 

килимової мозаїки. 

 

Тема 3. Настилання підлог з кам’яних плит з добором і 

припасуванням кромок 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці 

під час роботи з інструментами. 

Настилання підлоги з кам’яних плит з добором і припасуванням кромок. 

Виконання робіт при настиланні підлоги з кам’яних плит з добором і 

припасуванням кромок, правило прийомки і визначання якості плиткових 

покрить. 

Передові методи праці при настиланні підлоги. 

 

Тема 4. Лицювання криволінійних поверхонь 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця.  

Ознайомлення з технологічними картами і картами трудових процесів на 

будівельному об’єкті. Виконання розмітки і розбивки під лицювання 

горизонтальних і вертикальних поверхонь. Виконання розмітки і розбивки 

криволінійних поверхонь під декоративне лицювання. Відпрацювання 

операцій з лицювання стель, криволінійних поверхонь. Встановлення 

фасонних плиток і укладання фризу складного малюнку. 

 

Тема 5. Влаштування мозаїчних підлог 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця.  

Підготовка основ під мозаїчне покриття. 

Влаштування однокольорових мозаїчних підлог. Влаштування 

багатокольорових мозаїчних підлог. 

Вимоги до мозаїчних підлог і їх остаточне опорядження. Дефекти 

мозаїчних покриттів та способи їх усунення. 

 

Тема 6. Застосування основних принципів дизайну при виконанні 

лицювальних та плиткових робіт 

Використання плитки в дизайні. Форма. Колір. Рисунок. Текстура. 

Художня виразність. Сучасні модні тенденції. 

 



 

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 з 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 5-го розряду 

Самостійне виконання робіт з професії лицювальник-плиточник на 

робочих місцях підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики 5-

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. Облицьовування стелі. 

2. Облицьовування криволінійної поверхні. 

3. Настилання підлог картами килимової мозаїки. 

4. Розплановування поверхні та укладання фризу будь-якого рисунку. 

5. Декоративне облицьовування плитками. 

6 Влаштування мозаїчних підлог. 

7. Настилання підлог з кам’яних плит. 

 



 

КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ 

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

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 5-го розряду 
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Вимоги охорони праці. 

2. Характеристику та властивості декоративних облицювальних матеріалів. 

3. Способи розмічання та розплановування під декоративне облицьовування 

та під облицьовування плитками криволінійної поверхні. 

4. Технологію облицювання плавальних басейнів, резервуарів для питної 

води; способи розмітки поверхонь під укладання карт килимової мозаїки за 

заданим малюнком. 

5. Технологічний процес облицювання поверхонь килимовою мозаїкою. 

6. Способи настилання підлог з кам’яних плит, з добором і припасуванням 

кромок. 

7. Властивості і склад декоративних мозаїчних сумішей. 

8. Інструменти, пристрої, машини і механізми для мозаїчних робіт, їх 

призначення і застосування. 

9. Технологічні процеси влаштування мозаїчних підлог. 

10.  Вимоги до мозаїчних підлог. 

11.  Способи декоративного облицьовування. 

 

УМІЄ: 

1. Організовувати  робоче місце згідно вимогам охорони праці. 

2. Розмічати і розплановувати криволінійні поверхні під декоративне 

облицювання. 

3. Облицьовувати стелі та криволінійні поверхні. 

4. Настилати підлогу килимовою керамікою з розплануванням поверхні під 

укладання за заданим рисунком. 

5. Розплановувати та укладати фриз будь-якого рисунку. 

6. Облицьовувати поверхні картами килимової мозаїки, викладати панно за 

заданим рисунком. 

7. Настилати підлоги з кам’яних плит, з добором і припасуванням кромок. 

8. Приготувати декоративну, мозаїчну суміш механізовано. 

9. Влаштовувати однокольорові, багатокольорові мозаїчні підлоги. 

10. Виявляти види браку під час облицювання, причини які до нього 

призводять, уміти їх виправляти. 

11. Виконувати декоративне облицювання плитками. 



 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Професія: 7132 Лицювальник-плиточник 

 

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 5-го розряду 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість одиниць на 15 осіб 

Примітка для 

індивідуального 

користування 

для 

групового 

користування 

1 2 3 4 5 

Інструменти, пристосування: 

1. Брусок для осаджування 

плиток на стіні  

2 шт. 6 шт.  

2. Висок на котушці  15 шт.   

3. Зубило   3 шт.  

4. Щітка для промивання стін  15 шт.   

5. Киянка гумова   3 шт.  

6. Кліщі для розламування 

плитки по надрізі  

 3 шт.  

7. Ківш штукатурний   3 шт.  

8. Лопатка плиточника  15 шт.   

9. Молоток   3 шт.  

10. Молоток для пробивання 

отворів у плитках  

 8 шт.  

11. Плиткоріз  2 шт.  

12. Прилад для різання 

керамічних плиток 

 1 шт.  

13. Рулетка сталева 5 м  3 шт.  

14. Ущільнювач пазовий   2 шт.  

15. Рівень універсальний   5 шт.  

16. Шпатель гумовий  15 шт.   

17. Шпатель сталевий  15 шт.   

18. Комплект зубчастих 

шпателів 

15 шт.   

19. Штир сталевий   8 мм 50 шт.   

20. Шнур, хрестики    

21. Металевий кутник  5 шт.  

Інвентар: 

1. Відро  15 шт.   

2. Інвентарні тумбочки для 

плиткових робіт  

 2   

3. Стелаж для пристосувань   1   



 

1 2 3 4 5 

4. Столик металевий 

складний  

 6   

5. Шафа інструментальна 

групова  

 1   

 


