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

 

3. Кваліфікаційні вимоги 

Повинен знати: характеристику та властивості декоративних матеріалів; 

способи розмічання та розпланування під мозаїчне та художнє облицювання 

плитками, плитами, фігурними елементами; сучасні тенденції дизайну; 

прийоми декоративного та художнього облицювання плитками пілястр, ніш, 

колон, стель, сферичних та криволінійних поверхонь складної конфігурації; 

вимоги до якості виконання облицювальних робіт: сучасні прогресивні 

технології, виконання облицювальних робіт; будова та правила експлуатації, 

налагодження машин, механізмів, механічного,  електричного та 

пневматичного інструменту, які використовуються під час виконання робіт; 

правила роботи на підмостках, риштуванні, драбинах, автомобільних 

підіймачах, тощо; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; 

правила і норми з охорони праці  під час виконання робіт. 

 

Повинен уміти: провішувати та влаштовувати маяки,  розплановувати 

прямолінійні та криволінійні поверхні під облицювання; підбирати плитку за 

конфігурацією, кольором та відтінками; нарізати плитку та викладати рисунок; 

настилати підлогу з плиток різних видів із розплановуванням поверхні для 

укладання за заданим рисунком; декоративне та художнє облицювання 

плитками пілястр, ніш, колон, стель, сферичних та криволінійних поверхонь 

складної конфігурації; встановлювати фасонні плитки та влаштувати фриз 

складного рисунку. 
 

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 5-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 6-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 6-го розряду  

Загальний фонд навчального часу – 350 годин 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 45 6 

1.1 Основи правових знань 10  

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 10  

1.3 Інформаційні технології  10 6  

1.4 Резерв часу 15  

2. Професійно-теоретична підготовка 79 8 

2.1 Технологія лицювальних та плиткових  робіт 34  

2.2 Матеріалознавство  10  

2.3 Основи електротехніки  10  

2.4 Будівельне креслення 10 8 

2.5 Охорона праці 15  

3. Професійно-практична підготовка 198  

3.1 Виробниче навчання 54  

3.2 Виробнича практика 144  

4. Консультації 20  

5. Державна кваліфікаційна атестація  8  

6. Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 330 14 

 



Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень  

для підготовки кваліфікованих робітників  

за професією 7132 Лицювальник-плиточник 6-го розряду 

 

1. Кабінети: 

- основ правових знань; 

- основ галузевої економіки і підприємництва; 

- інформаційних технологій; 

- правил дорожнього руху; 

- основ електротехніки; 

- технології лицювальних та плиткових  робіт, матеріалознавства; 

- охорони праці; 

- будівельного креслення.  

 

2. Майстерня: лицювальників-плиточників. 

 
Примітка: для підприємств, організацій, установ, 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. Правова охорона природи 3  

2. Сімейне право України 4  

3. Трудове право 3  

Усього годин: 10  

 

Тема 1. Правова охорона природи 

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-

суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища. 

Знання закону – важлива умова попередження екологічних 

правопорушень. Збереження природи. Екологізація усього виробничо-

господарського процесу – принцип господарювання. Єдність основних прав і 

обов’язків підприємств щодо охорони навколишнього природного середовища, 

раціоналізація використання земель. 

Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного 

світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення.  

Відповідальність за порушення законодавства про охорону 

навколишнього середовища. 

 

Тема 2. Сімейне право України 

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу та 

сім’ї. 

Порядок і умови укладання шлюбу. Особисті та майнові права та 

обов’язки подружжя.  

Припинення шлюбу. 

Особисті та майнові правовідносини між батьками й дітьми. Права і 

обов’язки батьків і дітей. 

 

Тема 3. Трудове право  

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну 

працівникові. 

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Гарантії 

прав працівників на охорону праці під час укладання трудового договору та під 

час роботи. 

Особливості працевлаштування в сучасних умовах. 



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Трудові ресурси підприємства 10  

Усього годин: 10  

 

Тема 1. Трудові ресурси підприємства 

Трудові ресурси підприємства. Основні форми оплати праці і їхній вплив 

на результати діяльності підприємства. Тарифна й безтарифна система оплати 

праці. Заробітна плата й продуктивність праці. Трудовий потенціал 

підприємства. Кадрова політика на підприємстві. Облік ділової репутації. 

Бухгалтерська звітність. 

 Нормативні вимоги до керування фірмою. Політика діяльності фірми. 



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета «Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні 

технології 

3 1 

2. Мережні системи та сервіси 7 5 

Усього годин: 10 6 

 

Тема 1. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології 

Створення креслень за допомогою системи Компас. Побудова  лекальних 

кривих. Неперервне введення об’єктів. 

Практична робота: 

1. Виконати креслення розкладки плиток по діагоналі. Підлога має форму 

овалу. 

 

Тема 2. Мережні системи та сервіси 

Поняття про Web-документи. Мова HTML. Оформлення тексту для Web-

сторінок. Створення списків. Створення таблиць. Вставлення графічних та 

відеофайлів, гіперпосилань, звуку. Поняття про динамічні ефекти. 

Практичні роботи: 

1. Створення Web-сторінок. 

2. Розробка графічних зображень для використання у Web-сторінках. 

3. Розробка графічних зображень для використання у Web-сторінках. 

4. Розробка Web-сторінок з використанням програми MS Word. 

5. Розробка Web-сторінок з використанням програми MS Publisher. 



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Технологія лицювальних та плиткових робіт» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Основи і принципи дизайну 6  

2. Технологія мозаїчного та художнього 

облицювання плитками, фігурними 

елементами 

13  

3. Технологія декоративного та художнього 

облицювання стель та криволінійних 

поверхонь 

15  

Усього годин: 34  

 

Тема 1. Основи і принципи дизайну 

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

Художня виразність. Сучасні модні тенденції. Вибір рисунка облицювання. 

 

Тема 2. Технологія мозаїчного та художнього облицювання плитками, 

фігурними елементами  

Способи розмічення, розпланування, мозаїчного та художнього 

облицювання плитками, плитами, фігурними елементами; вимоги до якості 

виконання облицювальних робіт: сучасні прогресивні технології, виконання 

облицювальних робіт; будова та правила експлуатації, налагодження машин, 

механізмів, механічного, електричного та пневматичного інструменту, які 

використовуються під час виконання робіт: правила роботи на підмостках, 

риштуванні, драбинах, автомобільних підіймачах, тощо; правила дотримання 

пожежної та електричної безпеки; правила і норми з охорони праці  під час 

виконання робіт. 

 

Тема 3. Технологія декоративного та художнього облицювання стель 

та криволінійних поверхонь 

Організація робочого місця для лицювання стель і криволінійних 

поверхонь. 

Інструменти, які застосовують під час лицювання стель і криволінійних 

поверхонь. 

Підбирання плиток за конфігурацією, кольором та відтінками. Нарізання 

плиток та викладання малюнку. 

Способи розмітки і розбивки криволінійних поверхонь під лицювання 

плитками.  

Технологічний процес декоративного та художнього облицювання 

плитками пілястр, ніш, колон, стель, сферичних та криволінійних поверхонь 



складної конфігурації. Установлення фасонних плиток та улаштування фризу 

складного рисунку. 

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. 



 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Матеріалознавство» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. Декоративні облицювальні матеріали 10  

Усього годин: 10  

 

Тема 1. Декоративні облицювальні матеріали. 

Килимова мозаїка: види, виготовлення, розміри. 

Керамічні та інші плитки для декоративного облицювання поверхонь. 

Види, властивості, розміри, застосування. 



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи електротехніки» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Напівпровідникові прилади 4  

2. Вторинні джерела електроенергії 1  

3. Системи автоматичного керування 3  

4. Електричні засоби захисту на будівництві 2  

Усього годин: 10  

 

Тема 1. Напівпровідникові прилади 

Властивості напівпровідників, їх характеристика, класифікація. 

Використання напівпровідникових елементів в електротехнічних приладах та 

устаткуванні для будівельних робіт. Оптоелектронні прилади та їх застосування 

на будівництві. 

 

Тема 2. Вторинні джерела електроенергії 

Пристрої вторинних джерел електроенергії та їх використання. 

 

Тема 3. Системи автоматичного керування 

Системи автоматичного керування. Контроль якості електронними 

вимірювальними приладами. Системи керування виробничими процесами. 

 

Тема 4. Електричні засоби захисту на будівництві 

Система сигналізації на будівельних майданчиках. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Будівельне креслення» 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

усього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи  

1. 

 

Схеми розкладки плиток за кольором, 

відтінками та конфігурацією 
5 

 

4 

 

2. Читання і виконання креслень з професії 5 4 

Усього годин: 10 8 

 

Тема 1. Схеми розкладки плиток за кольором, відтінками та 

конфігурацією 
Настилання підлоги із плиток різних видів. Схема розкладки плиток криволінійних 

поверхонь складної конфігурації. Схема розкладки плиток складного рисунку фриза. 

 

Практичні роботи: 

1. Виконати схему розкладки плиток різних видів за кольором (4 кольори). 

2. Схема розкладки плиток складного рисунку фриза. 

 

Тема 2. Читання і виконання креслень з професії  

Читання креслень розмітки поверхонь при укладці плиток за різними способами. 

Практичні роботи: 

1.  Виконати креслення «Облицювання  підлоги  плитко  способом «по діагоналі». 

2.  Виконати креслення «Облицювання  підлоги  плитко способом «шов у шов». 



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. 



Організація робочого місця лицювальника-плиточника під час виконання 

декоративного та художнього облицювання поверхонь складної конфігурації. 

Знаки безпеки, попереджуючі написи. 

Вимоги безпеки під час настилання мозаїчних покриттів, підлог та підлог з 

різних видів керамічних плиток складної конфігурації. Безпечні прийоми праці 

під час улаштування підлог із карт килимової мозаїки. 

Правила експлуатації машин, механізмів, механічного, електричного та 

пневматичного інструменту, що використовується для виконання 

декоративного та художнього облицювання поверхонь. 

Безпечні прийоми праці під час нарізання елементів складної конфігурації 

плиток. 

Охорона праці при виконанні складних робіт з облицювання керамічними, 

скляними та іншими плитками будівельних об’єктів різного призначення. 

Правила роботи на підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах, для 

установлення фасонних плиток та укладання фризу складного рисунку. 

Охорона праці при виконанні декоративного та художнього облицювання 

плитками пілястр, ніш, колон, стель, сферичних та криволінійних поверхонь 

складної конфігурації. Нормативно-правові акти з охорони праці щодо 

виробничих процесів обладнання, будівель, споруд. 

 

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. 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.  



 

Типова навчальна програма з виробничого навчання 

 
Професія: 7132 Лицювальник-плиточник 

(код, назва професії) 

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 6-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 мозаїчних покриттів підлог та підлог з різних 

видів керамічних плиток складної конфігурації 

18 

3. Декоративне та художнє облицювання криволінійних 

поверхонь складної конфігурації 

18 

4. Застосування основних принципів дизайну при виконанні 

лицювальних та плиткових робіт. Вибір рисунка облицювання 

12 

Усього годин: 54 

ІІ. Виробнича практика 

1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці 

та пожежної безпеки  

8 

2. Самостійне виконання лицювальних та плиткових робіт 

складністю відповідно до 6 розряду  

136 

 Кваліфікаційна пробна робота  

Усього годин: 144 

Разом годин: 198 

 

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. Шляхи інтенсифікації виробництва. 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. Настилання мозаїчних покриттів підлог та підлог з різних 

видів   керамічних плиток складної конфігурації 

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. 



Засвоєння прийомів, сортування і підбір карт і фриза за малюнком з 

укладанням в штабеля, очищення i змочування водою нижнього шару чи 

залізобетонного перекриття. 

Винесення відміток від заданого репера за допомогою водяного рівня чи 

нівеліра, улаштування тимчасових марок i маячних рядів із керамічних плит 

поперек приміщення. Провішування, встановлення маячних плиток, 

розплановування прямолінійних та криволінійних поверхонь для облицювання. 

Підбирання плиток за конфігурацією, кольором та відтінками. 

Натягування шнура-причалки подовж приміщення. Оволодіння 

прийомами укладання і розрівнювання розчину для прошарку лопаткою або 

малкою /рейкою/, припорошення постелі сухим цементом, укладання карт iз 

вставкою клинів для утворення шва, опускання карт в розчин за допомогою 

півтерка для зволоження паперу. 

Настилання підлог із плиток різних видів із розплановуванням поверхні 

для укладання за заданим рисунком. 

Засвоєння способів догляду за підлогами. Перевірка якості підлоги із карт 

килимової мозаїки різних видів   керамічних плиток складної конфігурації. 

 

Тема 3. Декоративне та художнє облицювання криволінійних 

поверхонь 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці.  

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. Декоративне та художнє 

облицювання плитками пілястр, ніш, колон, стель, сферичних та криволінійних 

поверхонь складної конфігурації. Установлення фасонних плиток та 

улаштування фризу складного рисунку. 

 

Тема 4. Застосування основних принципів дизайну при виконанні 

лицювальних та плиткових робіт 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки 

праці.  

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

Художня виразність. Сучасні модні тенденції. Вибір рисунка облицювання. 
 

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 6-го розряду 

Самостійне виконання робіт з професії лицювальник-плиточник на 

робочих місцях підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики 6-

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, промаячування та розплановування прямолінійних та 

криволінійних поверхонь для облицювання.  

2. Підбирання плиток за конфігурацією, кольором та відтінками. 

3. Нарізання плиток та викладання малюнку. 

4. Настилання підлог із плиток різних видів із розплановуванням поверхні 

для укладання за заданим рисунком. 

5. Декоративне та художнє облицювання плитками пілястр, ніш, колон, 

стель, сферичних та криволінійних поверхонь складної конфігурації. 

6. Установлення фасонних плиток та улаштування фризу складного 

рисунку. 



 

КРИТЕРІЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ 

 

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

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 6-го розряду 
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія) 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. Вимоги охорони праці. 

2. Характеристику та властивості декоративних матеріалів. 

3. Способи розмічання та розпланування під мозаїчне та художнє 

облицювання плитками, плитами, фігурними елементами. 

4. Сучасні тенденції дизайну. 

5. Прийоми декоративного та художнього облицювання плитками пілястр, 

ніш, колон, стель, сферичних та криволінійних поверхонь складної 

конфігурації. 

6. Вимоги до якості виконання облицювальних робіт: сучасні прогресивні 

технології, виконання облицювальних робіт. 

7. Будова та правила експлуатації, налагодження машин, механізмів, 

механічного, електричного та пневматичного інструменту, які 

використовуються під час виконання робіт. 

8. Правила роботи на підмостках, риштуванні, драбинах, автомобільних 

підіймачах, тощо. 

9. Правила дотримання пожежної та електричної безпеки. 

10. Правила і норми з охорони праці  під час виконання робіт. 

 

УМІЄ: 

1. Організовувати робоче місце згідно вимогам охорони праці. 

2. Провішувати та влаштовувати маяки, розплановувати прямолінійні та 

криволінійні поверхні під облицювання. 

3. Підбирати плитку за конфігурацією, кольором та відтінками. 

4. Нарізати плитку та викладати рисунок. 

5. Настилати підлогу з плиток різних видів із розплановуванням поверхні 

для укладання за заданим рисунком. 

6. Декоративне та художнє облицювання плитками пілястр, ніш, колон, 

стель, сферичних та криволінійних поверхонь складної конфігурації. 

7. Встановлювати фасонні плитки та влаштувати фриз складного рисунку.  



 

  

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Професія:7132 Лицювальник-плиточник 

 

Кваліфікація: лицювальник-плиточник 6-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  

2 шт. 6 шт.  

2. Висок на котушці  15 шт.   

3. Зубило   3 шт.  

4. Кисть 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 плитковий    5 шт.  

11. Плиткоріз   1 шт.  

12. Рулетка сталева 5 м   3 шт.  

13. Ущільнювач пазовий   2 шт.  

14. Рівень універсальний   5 шт.  

15. Шпатель гумовий  15 шт.   

16. Комплект зубчастих шпателів 15 шт.   

17. Штир сталевий  8 мм 50 шт.   

18. Шнур, хрестики    

19. Лазерний рівень  1 шт.  

20. Щітка макловиця  5 шт.  

21. Болгарка  2 шт.  

22. 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. Шафа інструментальна 

групова  

 1   

 


