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РОЗГЛЯНУТО  

на засіданні методичної  комісії викладачів та майстрів 

виробничого навчання метало обробного та будівельного 

профілів 

Протокол № 5 від 14.06.2019  



Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 

Професія: 7132 Лицювальник-плиточник 

Кваліфікація: лицювальник - плиточник 3(2-3)-го розряду 

Загальний фонд навчального часу – 802 години 

 

№  

з/п 
Напрям підготовки 

 

Всього 

годин 
ЗПБ ЛП 3.1 ЛП 3.2 

1 Загально-професійна підготовка - - - - 

2 Професійно-теоретична підготовка 192 90 36 66 

2.1 Будівельне креслення 22 22 - - 

2.2  Матеріалознавство 18 18 -  

2.3  Електротехніка 10 10 - - 

2.4  Штукатурні роботи 30 30 - - 

2.5 Технологія лицювальних та плиткових робіт 112 10 36 66 

3 Професійно-практична підготовка 538 44 171 323 

3.1 Виробниче навчання  30 66 78 

3.2 Навчання на виробництві   42 84 

3.3 Виробнича практика  14 63 154 

4 Кваліфікаційна пробна робота 7   7 

5 Консультації 20  5 15 

6 Кваліфікаційна атестація  8    

7 Загальний обсяг навчального часу (без п.п.4,5) 782 178 207 389 



                                         Професія:   7132 Лицювальник-плиточник 

Кваліфікація: лицювальник - плиточник 3(2-3)-го розряду      

Професійно – теоретична підготовка – 192 

Загально – професійний блок - 90 

Визначені предмети: 

1. Будівельне креслення - 22 

2. Матеріалознавство - 18 

3. Електротехніка - 10 

4. Штукатурні роботи - 30 

5. Технологія лицювальних та плиткових робіт - 10 

Професійно – практична підготовка – 44 

виробниче навчання   -  30  

виробнича практика – 14   

                                                              Загально-професійна підготовка 

Одиниця 

модуля 

Предмет К-ть 

годин 

Зміст програми 

ЗПК-1 Будівельне 

креслення 

22  Тема 1. Лінії креслення, написи на кресленнях 

 Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила 

оформлення креслень. Визначення поняття "формат". Позначення 

форматів. Рамка креслення. 

Написи на кресленнях. Основний напис, його форма, розміри, правила 

заповнення. 

Лінії креслення, їх назва; співвідношення товщини, основне призначення. 



Шрифти креслярські. Виконання написів на технічних кресленнях. 

Тема 2. Прикладні геометричні побудови 

Види і призначення приладних геометричних побудов на площині. 

Геометричні побудови на площині та їх практичне застосування на 

виробництві. 

Нахил і конусність, їх визначення та позначення на кресленнях. 

Виконання креслень деталей з прямолінійним та криволінійним 

окресленням.  

Поділ кола на рівні частини і побудова багатогранників.  

Побудова кутів заданого розміру. 

Спряження. Застосування спряжень на кресленнях.  

Способи побудови овалу. Поняття про побудову лекальних кривих. 

Тема 3. Креслення у прямокутних проекціях 

Прямокутне проектування як основний спосіб зображення, що 

застосовується в техніці. Площини проекцій, їх назви і позначення. 

Проекційні промені. Осі проекцій і їх позначення. 

Проектування деталей, форма яких має вигляд поєднання основних 

геометричних тіл. 

Аналіз геометричної форми предмета. Розчленування предмета на 

прості геометричні тіла. 

Тема 4. Креслення в аксонометричних проекціях;. 

  Види аксонометричних проекцій: прямокутні (ізометрична та 

диметрична), косокутна (диметрична). Положення осей в 



аксонометричних проекціях і коефіцієнти скривлення по осях. 

Побудова нескладних аксонометричних проекцій будівельних деталей. 

Вибір положення деталі для найбільшого наочного зображення. 

 Тема 5. Зображення предметів на кресленні 

Зображення. Поняття "зображення" на кресленні. Основні, часткові та 

допоміжні вигляди, їх застосування, розташування та позначення. 

Винесені елементи основного креслення. 

Перерізи. Поняття про перерізи. Призначення перерізів, правила їх 

виконання і позначення. Винесені та накладені перерізи. 

Штрихування перерізів. Графічне позначення матеріалів на перерізах 

згідно державного стандарту ДСТУ 2.305-68. 

Розрізи. Визначення поняття "розріз". Призначення розрізів, загальні 

відомості про розрізи, відміна їх від перерізів. Кваліфікація розрізів. 

Розташування їх на кресленні, позначення, виконання простих, повних і 

місцевих розрізів. Поєднання частини виду і частини розрізу. Місцевий 

розріз та його оформлення. 

Лабораторно – практична робота №1. Читання креслення планів, 

фасадів. 

 Лабораторно – практична робота №2. Читання креслення розрізів 

приміщень. 

Тема 6. Технічний малюнок та ескіз 

Призначення технічного малюнка. Відміна малюнка від креслення, 

виконаного в  аксометричній  проекції.  

Призначення ескізу деталі, його відміна від креслення. Вимоги щодо 



виконання ескізів. Послідовність виконання ескізів: вибір головного 

зображення, визначення необхідного числа зображень, послідовність їх 

виконання. Обмір деталі: способи та вимірювальний інструмент. 

Нанесення розмірів на ескізі. 

Лабораторно – практична робота №3. Виконання малюнків та ескізів 

лицювань.  

Лабораторно – практична робота №4. Визначення об’єму робіт за 

кресленнями 

 Лабораторно – практична робота №5. Проектування перспектив 

інтер’єру. 

 

ЗПК-2 Матеріало 

знавство 

18  Тема 1. Загальні відомості про основні властивості будівельних 

матеріалів і виробів 

       Види будівельних матеріалів, переваги та недоліки.  

 Основні властивості будівельних матеріалів і виробів.  

 Тема 2. Матеріали для підготовки поверхонь 

 Класифікація та призначення шліфувальних матеріалів. 

 Засоби для очищення поверхонь від різних забруднень (висоли, іржа, 

бруд). 

 Види та склади розчинів для підготовки поверхонь. Вапняні розчинові 

суміші із застосуванням вапняного молока або тіста. Склади вапняно-

гіпсових, вапняно-глиняних, цементних, цементно-глиняних розчинних 

сумішей. Показники якості розчинних сумішей. Сухі розчинові суміші для 

підготовки поверхонь, їхня характеристика. 



Тема 2. Матеріали для облицювання поверхонь 

Плитки, їх класифікація, область застосування. Характеристика 

облицювальних плиток, їх властивості. Облицювальні керамічні плитки i 

фасонні деталі до них. Ґатунки. Види дефектів. Технічні умови  на плитки. 

Допустимі відхилення в розмірах. 

Лабораторно – практична робота: 

1. Визначення розмірів i якості плиток за допомогою вимірювальних 

приладів та інструментів. 

Матеріали для кріплення плиток. Види та склад розчинів для 

кріплення плиток на стіну та на підлогу. Види сухих клейових сумішей , 

характеристика. 

Суміші для заповнення швів між плитками. 

Вимоги державних та міжнародних стандартів, технічних умов до 

характеристик матеріалів, які використовуються в лицювальних роботах. 

ЗПК - 3 Електротехніка 10  Тема1.  Основні закони електричного струму 

      Постійний струм. Сила та густина струму. Закони електричних кіл 

постійного струму. 

      Змінний струм. Основні характеристики та параметри. Закони 

електричних кіл змінного струму. 

Тема 2. Електровимірювальні прилади і електричні виміри 

     Основні поняття. Похибки приладів і вимірювань. Вимірювання 

струму, напруги, опору, потужності. 

 Тема 3. Електрообладнання будівельного майданчика 



     Електроінструменти,що застосовуються при виконанні лицювальних 

робіт, технічна характеристика. 

     Загальні відомості та класифікація електрифікованих засобів малої 

механізації, їх експлуатація та основні конструктивні частини.   

Класифікація освітлювальних приладів та особливості експлуатації 

переносних ліхтарів. 

Відомості про системи автоматичного керування. 

Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії. 

 Основні відомості про електробезпеку. 

Електричні засоби захисту на будівництві. 

ЗПК - 4 Штукатурні 

роботи 

30  Тема1. Загальні відомості про штукатурні роботи 

      Поняття про штукатурні роботи.  Види інструментів, їх класифікація, 

призначення. 

Тема 2. Підготовка поверхонь під оштукатурення 

     Очищення поверхонь від забруднень за допомогою хімічних речовин і 

спеціальних сумішей. 

Способи підготовки цегляних, бетонних та інших каменеподібних 

поверхонь під оштукатурювання вручну та із застосуванням ручних 

механізованих інструментів. Провішування поверхонь. 

Тема 3. Приготування розчинових сумішей 

Приготування розчинових сумішей для набризку, ґрунту, накривки. 

Товщину кожного шару в залежності від виду розчинової суміші та 

поверхні. Приготування розчинових сумішей за заданим складом. 

транспортування сухих розчинових сумішей у межах робочої зони. 

Приготування мастик для кріплення листів сухої штукатурки. 



Приготування розчинів для безпіскової накривки поверхонь. 

Організація робочого місця при приготуванні розчинової суміші та 

правила безпеки праці.  

Тема 4.Технологія виконання оштукатурення поверхонь 

       Способи накидання розчинової суміші навкидь кельмою з сокола, з 

ящика на стіни на різних рівнях. 

Прийоми накидання розчинової суміші навкидь ковшем на стіни та 

стелю. Правила безпеки праці, самоконтролю під час виконання прийомів 

накидання розчину  на стіни. 

       Способи намазування розчинової суміші на стіни та стелю. 

Способи розрівнювання розчинової суміші на стінах і стелі 

півтерками, соколом, правилом. Вимоги до намазування та розрівнюванні 

розчинової суміші на різні види поверхонь. 

Безпека праці при намазуванні та розрівнюванні розчинової суміші. 

Види та способи нанесення накривки.  

Загладжування штукатурки гладилками, прийоми загладжування 

накривки на стінах і стелі. 

ЗПК - 4 Виробниче 

навчання 

24 Тема №1: Підготовка поверхонь  під обштукатурювання та 

облицювання 

Інструктаж із безпеки праці при підготовці поверхонь під 

обштукатурювання. Організація робочого місця.  

Підготовка  дерев’яних поверхонь під обштукатурювання.  

Підготовка бетонних та ценгляних поверхонь під обштукатурювання. 

Підготовка шлакобетонних, гіпсових, гіпсобетонних поверхонь. 

 Пробивання, свердління отворів уручну. Контроль якості виконаних 



робіт.  

Тема 2. Приготування розчинових сумішей для штукатурних робіт 

та нанесення на поверхню. 

Приготування розчинових сумішей для штукатурних робіт. 

накидання розчинової  суміші вручну на поверхню стін штукатурною 

лопаткою, ковшем, кельмою з сокола. 

Намазування розчиної суміші на сітчасту поверхню соколом і 

напівтерком, намазування розчиної суміші на сітчасті поверхні кельмою з 

сокола. Розрівнювання штукатурної розчинової суміші півтерком та 

правилом. Затирання штукатурного шару. 

ЗПК - 4 Виробнича 

практика 

7 Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони 

праці та пожежної безпеки на підприємстві 

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Система управління 

охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві. 

Використання засобів колективного та індивідуального захисту.  

Ознайомлення учнів технологічним процесом, з між змінною 

передачею устаткування й організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці і контролем якості 

робіт на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці. 

Інструктаж з охорони праці безпосередньо на технологічній ділянці. 

 



ЗПК -5 Технологія 

лицювальних та 

плиткових робіт 

10 Тема 1. Загальні положення про плиткове облицювання 

      Основні відомості про частини і конструкції будівель, які підлягають 

облицюванню. 

       Призначення та переваги плиткових облицювань. 

       Види плиткових робіт, зв’язок плиткових робіт з іншими видами   

будівельних робіт. 

      Види i характеристика  приміщень, що підлягають облицюванню 

плиткою.  Вплив облицювання поверхонь на довговічність експлуатації і 

підвищення естетики опорядження будівель і споруд. 

     Загальні правила укладання плитки. 

     Використання плитки в дизайні інтер’єру. Вибір за  формою, кольором, 

рисунком, текстурою, художньою виразністю. 

    Сучасні модні тенденції. Оформлені природними матеріалами, чітка 

геометрія та структурованість.  

Технічна документація в будівництві, державні будівельні норми. 

Підготовка будівельного об’єкта. 

 

ЗПК -5 Виробниче 

навчання 

6 Тема 1: Організація робочого місця лицювальника-плиточника. 

Інструктаж із безпеки праці при виконанні лицювально-плиткових 

робіт. Організація робочого місця .  

Використання  засобів  безпеки праці та індивідуального захисту. 

Підбір та використання ручного, механізованого, електричного 

інструменту. 



ЗПК -5 Виробнича 

практика 

7 Тема 1. Самостійне виконання лицювальних та плиткових  робіт 

складністю відповідно до 2-3 го розряду 

Самостійне виконання робіт з професії лицювальник-плиточник на 

робочих місцях підприємства відповідно до кваліфікаційної 

характеристики 2-3го розрядів із дотриманням норм безпеки.   

 

 

 

Навчальний модуль 

ЛП -3(2-3).1 Підготовчі роботи під облицювання поверхонь плитками 

Бюджет навчального часу - 207  

професійно -  теоретична підготовка - 36 

Визначені предмети: 

1. Технологія лицювальних та плиткових робіт - 36 

професійно – практична підготовка –171  

виробниче навчання   -  78 

навчання на виробництві - 30 

виробнича практика – 63 



                                                          Професійно – теоретична підготовка  

Одиниця 

модуля 

Предмет К-ть 

годин 

Зміст програми 

 

ЛП – 3(2-3).1 Підготовчі роботи під облицювання поверхонь плитками 

ЛП -3 

(2-3).1.1 

Підготовка 

плиток під 

облицюван

ня і 

настилання 

підлоги 

Технологія 

лицювальних та 

плиткових робіт 

 

 

10 Тема 1. Вибір та підготовка плиток до облицювання 

 Види плиток, які використовують для лицювання вертикальних поверхонь та 

настилання підлоги.  Вибір плиток для лицювання різних приміщень та основ 

залежно від призначення, з естетичного та з технічного погляду. 

Способи підготовки облицювальних плиток. Сортування плиток за розміром, 

кольором та ґатунком. Пристосування для сортування плиток. 

Розмітка плиток, свердління отворів, різка, перерубування плиток, 

підточування кромок. Інструменти і пристосування,  якi використовуються для 

різки, рубки, свердління плиток. 

ЛП -3 

(2-3).1.1 

Підготовка 

плиток під 

облицюван

ня і 

настилання 

підлоги 

Виробниче 

навчання 

6 Тема 2. Підготовка і обробка плиток 

Сортувати плитки за кольором, формою, малюнком, ґатунком. Очищення і 

сортування придатних плиток від розчину в процесі розбирання лицювання. 

Укладання очищених плиткок у штабелі. Підбирання плиток за розмірами, 

маркування після сортування і укладання в ящики. Різання плитки склорізом, 

ручним плиткорізом, електроінструментом. свердління отворів 

свердлильними машинами. Приточування кромок. Контроль якості виконаних 

робіт. 



ЛП -3 

(2-3).1.1 

Підготовка 

плиток під 

облицюван

ня і 

настилання 

підлоги 

Навчання на 

виробництві 

6 Тема 1. Підготовка плиток до роботи 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони праці 

під час роботи з ручними інструментами. 

Сортування плиток за розміром, кольором, формою, малюнком, ґатунком. 

Складання плиток в ящики, маркування, калібрування та розміщення їх на 

будівельному об’єкті. 

ЛП -3 

(2-3).1.1 

Підготовка 

плиток під 

облицюван

ня і 

настилання 

підлоги 

Виробнича 

практика 

7 Тема 1. Самостійне виконання лицювальних та плиткових  робіт 

складністю відповідно до 2-3 го розряду 

Самостійне виконання робіт з професії лицювальник-плиточник на 

робочих місцях підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики 2-

3го розрядів із дотриманням норм безпеки.   

 

ЛП - 3 

(2-3).1.2 

Приготуван

ня розчинів 

Технологія 

лицювальних та 

плиткових робіт 

 

10 Тема 2. Вибір та приготування матеріалів для кріплення плиток 

 Види розчинів, які використовують для лицювання вертикальних поверхонь і 

настилання підлоги, їхні склади.  

Інструменти, пристосування та інвентар для приготування розчинів. 

Правила приготування розчинів вручну. 

 Розчино змішувачі, їх призначення, будова та принцип дії. 

Дозування матеріалів, завантаження, перемішування і перевірку якості 

приготовлених розчинів механізованим способом. 

 Види клейових суміші.  Вибір марки клейової суміші.  



      Технічні характеристики сучасних клейових сумішей та матеріалів для 

заповнення швів (адгезія, відкритий час, час коригування, робочий час, витрати 

тощо) та технологічні параметри їх приготування. 

     Правила  приготування клейових сумішей. 

     Організація робочого місця i вимоги охорони праці при приготуванні 

розчинів і клейових сумішей. 

ЛП - 3 

(2-3).1.2 

Приготуван

ня розчинів 

Виробниче 

навчання 

12 Тема 1. Приготування розчинів, клейових сумішей та мастик 

Інструктаж за змістом занять. Ознайомлення з видами і складами 

розчинів, мастик, послідовність робіт і прийомів підготовки розчинів і мастик 

в роботі. 

Приготування розчинів  вручну за даним складом і заданій рухомості. 

Приготування клейових сумішей за допомогою електроінструментів. 

Приготування розчинів для промивки облицьованих поверхонь, а також 

соляної кислоти, заданої концентрації із застосуванням механізмів. Контроль 

якості приготування розчинів. Приготування мастик за готовим рецептом. 

Транспортування розчинів і мастик в робочій зоні. 

ЛП - 3 

(2-3).1.2 

Приготуван

ня розчинів 

Навчання на 

виробництві 

6 Тема 1. Приготування розчинів, клейових сумішей та мастик 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони 

праці.  

Перемішування і приготування розчинів вручну за даними рецептами і 

заданій рухомості, перевірка якості розчинів. 

Приготування вручну клейових сумішей. Контроль якості приготування  

клейових сумішей. Приготування розчинів для промивки облицьованих 

поверхонь, а також соляної кислоти, заданої концентрації із застосуванням 

механізмів. 



ЛП - 3 

(2-3).1.2 

Приготуван

ня розчинів 

Виробнича 

практика 

14 Тема 1. Самостійне виконання лицювальних та плиткових  робіт 

складністю відповідно до 2-3 го розряду 

Самостійне виконання робіт з професії лицювальник-плиточник на 

робочих місцях підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики 2-

3го розрядів із дотриманням норм безпеки.   

 

ЛП- 3 

(2-3).1.3 

Підготовка 

поверхонь 

під 

облицюван

ня 

плитками 

Технологія 

лицювальних та 

плиткових робіт 

 

 

16 Тема 1. Характеристика поверхонь, які підлягають облицюванню  та 

їх підготовка 

Характеристика поверхонь, які підлягають облицюванню. Розподіл на 

класи залежно від ступеня зволоження. 

 Вимоги до поверхонь. Види, зміст і послідовність виконання робіт по 

підготовці поверхонь під лицювання. 

 Способи підготовки бетонних, цегляних, оштукатурених, гіпсокартонних  

дерев’яних та інших поверхонь під лицювання. 

 Конструктивні вирішення плиткових підлог. 

Методи улаштування гiдроiзоляцiї. 

Методи та засоби очищення та ґрунтування поверхонь сучасними 

композиційними матеріалами та ґрунтовками. 

 Послідовність виконання цементно-піщаних стяжок. Використання 

сучасних матеріалів і технологій при укладанні стяжки. 

 Вимоги контролю якості виконаних підготовчих робіт. 

 Організацію робочого місця. Охорона праці при виконанні робіт. 

 



ЛП- 3 

(2-3).1.3 

Підготовка 

поверхонь 

під 

облицюван

ня 

плитками 

Виробниче 

навчання  

60 Тема 1. Підготовка поверхонь до лицювання та настилання підлоги 

Ознайомлення з набором інструментів і необхідних пристосувань для 

лицювальних і плиткових робіт. Підготовка інструменту до роботи. 

Заточування робочих частин інструменту. Догляд за інструментом. 

 Закріплення інструмента і пристосувань за кожним учнем або ланкою. 

Правила зберігання інструменту.  

Ознайомлення з прийомами підготовки вертикальних поверхонь. 

Підготовка різних поверхонь стін під облицювання.  

Влаштування борозен очистка поверхні від пилу, бруду, жирних плям та 

від напливів розчину. Змочування поверхні. Нанесення насічок на гладкі 

залізобетонні поверхні. Прийоми виконання робіт.  

Ґрунтування поверхні емульсією при підготовці до лицювання. Прийоми 

виконання робіт. 

Підготовка основи підлоги, тобто: підмітання, очищення від будівельного 

сміття, промивка, змочування, зрубування напливів, вирівнювання впадин. 

Ґрунтування основи під настилання підлоги. 

Перевірка правильності геометричної форми підлоги (прості операції без 

встановлення маяків).  

Влаштовування гідроізоляційного шару. Влаштовування гідроізоляції за 

новітніми технологіями. Влаштування  цементно-піщаної, піщаної стяжки 

Оцінка якості поверхні основи: перевірка міцності, рівності, 

вертикальності, горизонтальності поверхні. 



ЛП- 3 

(2-3).1.3 

Підготовка 

поверхонь 

під 

облицюван

ня 

плитками  

 

Навчання на 

виробництві 

18         Тема 1. Підготовка поверхні під лицювання і настилання підлоги 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та охорони 

праці. 

Підготовка різних поверхонь стін під облицювання.  

Підготовка основи підлоги під настилання керамічною плиткою. 

Влаштовування гідроізоляційного шару. Влаштовування гідроізоляції за 

новітніми технологіями. Влаштування  цементно-піщаної, піщаної стяжки. 

 

ЛП- 3 

(2-3).1.3 

Підготовка 

поверхонь 

під 

облицюван

ня 

плитками 

Виробнича 

практика 

42 Тема 1. Самостійне виконання лицювальних та плиткових  робіт 

складністю відповідно до 2-3 го розряду 

Самостійне виконання робіт з професії лицювальник-плиточник на 

робочих місцях підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики 2-

3го розрядів із дотриманням норм безпеки.   

 

ЛП-3.2. Прості роботи під час облицювання поверхонь плитками 

 

ЛП –3 

(2-3).2.1 

Облицюван

ня 

вертикальн

ої поверхні 

Технологія 

лицювальних та 

плиткових робіт 

 

32 Тема 1.  Облицювання вертикальних поверхонь 

Методи лицювання поверхонь глазурованими плитками. Інструменти, 

пристосування та інвентар для вертикального лицювання поверхонь. Види і 

послідовність виконання робіт при лицюванні вертикальних поверхонь. 

Архітектурні елементи облицювання поверхні стіни. 

 Способи укладання плиток. Загальні правила укладання плиток. 



Технологія облицювання стін керамічними плитками на розчині способом 

«шов в шов». 

Технологія облицювання стін керамічними плитками на розчині способом «в 

розбіг». 

Прості методи лицювання вертикальних поверхонь з використанням клейових 

сумішей. 

 Способи перевірки вертикальності і горизонтальності рядів плиток, 

регулювання розмірів швів. 

 Заповнення і обробку швів та поверхонь плиток. 

 Вимоги до оцінки якості облицювання. Вимоги охорони праці при 

виконанні  вертикального лицювання 

 

ЛП –3 

(2-3).2.1 

Облицюван

ня 

вертикальн

ої поверхні 

Виробниче 

навчання 

36 Тема 1. Лицювання вертикальних поверхонь керамічними плитками 

Інструктаж за змістом занять.  Контроль якості лицювання поверхонь. 

Організація  робочого місця при облицюванні вертикальних поверхонь.  

             Підготовка та користуватися ручними, механізованими інструментами. 

Винесення відмітки рівня чистої підлоги за допомогою водяного рівня.  

Облицьовування поверхні стін керамічною плиткою способами «шов в 

шов», «в розбіг» на розчині. Використання  пристосування для регулювання 

ширини швів понад 2 мм між плитками. Облицьовання вертикальної  поверхні 

плитками з використанням клейових сумішей. Заповнення  швів  розчином та 

сухими сумішами для заповнення швів між плитками. Промивання 

облицьованих поверхонь. Догляд  за облицьованою поверхнею. 

контролювати якість лицювання поверхонь  



ЛП –3 

(2-3).2.1 

Облицюван

ня 

вертикальн

ої поверхні 

Навчання на 

виробництві 

48 Тема 1. Лицювання вертикальних поверхонь керамічними плитками 

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

Ознайомлення з ручними, механізованими інструментами, їх 

функціональним призначенням та правилами експлуатації.  

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

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

сталевих сіток і сітчастих обплітань розчином.  

Прийоми влаштування вирівнюючого шару штукатурки. 

Винесення відміток чистої підлоги водяним рівнем.  

Натягування шнура-причалки на рівні першого ряду. Засвоєння прийомів 

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

маяками на цементному розчині і клеючих сумішах. Використання 

пристосувань для регулювання ширини шва між плитками понад 2 мм. 

Заповнення швів розчином. Очищення плиток від розчину. Промивання 

облицьованих поверхонь. 

Догляд за облицьованою поверхнею. Контроль якості лицювання 

поверхонь. 

 

ЛП –3 

(2-3).2.1 

Облицюван

ня 

вертикальн

ої поверхні 

Виробнича 

практика 

84 Тема 1. Самостійне виконання лицювальних та плиткових  робіт 

складністю відповідно до 2-3 го розряду 

Самостійне виконання робіт з професії лицювальник-плиточник на 

робочих місцях підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики 2-

3го розрядів із дотриманням норм безпеки.   

 



ЛП –3(2-

3).2.2 
Укладання 

плиткових 

покриттів 

підлог 

Технологія 

лицювальних та 

плиткових робіт 

 

34 Тема 1. Укладання плиткових покриттів підлог 

 Види плиткових підлог та їх конструкція. 

Елементи плиткового облицювання підлоги. 

Види робіт при настиланні підлоги та технологічна послідовність. 

Інструменти, пристосування та інвентар для настилання підлоги 

плиткою. Послідовність винесення відмітки рівня чистої підлоги. 

Розбивка покриття підлоги під облицювання. 

 Послідовність встановлення та закріплення маяків на підлозі. 

 Методи настилання підлоги керамічними плитками. 

 Способи настилання плитки прямими рядами. 

Прості методи настилання підлоги з використанням клейових сумішей. 

Вимоги до оцінки якості настилання підлоги. 

Вимоги охорони праці при настиланні підлоги. 

 
ЛП –3(2-

3).2.2 
Укладання 

плиткових 

покриттів 

підлог 

Виробниче 

навчання 

36 Тема 1. Настилання підлоги керамічними плитками 

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

Користування ручними, механізованими  та вимірювальними інструментами. 

Винесення відмітки рівня чистої підлоги за допомогою водяного рівня. 

Кріплення і натягувати причального шнура на рівні зовнішнього ребра плитки. 

Нанесення і розрівнювання розчину. Укладання  першого ряду плиток від 

шнура - причалки та наступні ряди плиток. Настилання підлоги плитками 

прямими рядами за підготовленими маяками на цементному розчині і з 

використанням клейових сумішей. Заповнення швів розчином між плитками. 

Заповнювнення швів сухими сумішами між плитками. Перевірка якості 

настилання підлоги і догляд за нею. 



ЛП –3(2-

3).2.2 
Укладання 

плиткових 

покриттів 

підлог 

Навчання на 

виробництві 

42 Тема 1. Настилання підлоги керамічними плитками 

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

Ознайомлення з ручними, механізованими інструментами, їх 

функціональним призначенням та правилами експлуатації; очищення поверхні 

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

рівня підлоги  

Влаштування гідроізоляції. Підготовка основи.  Покриття підлоги 

бітумною мастикою. Ґрунтування поверхні. Влаштування гідроізоляційних 

шарів, зміцнення їх. Влаштування гідроізоляції з використанням сухих 

сумішей. 

 Влаштування цементно-пісчаної стяжки. Підготовка поверхні. 

Визначення рівня верхнього покриття підлоги. Встановлення трубчастих 

або рейкових маяків. Змочування, ґрунтування поверхні. Влаштування 

цементно-пісчаної стяжки. Контроль якості виконаних робіт. 

Розмічання основи підлоги, визначення рівня чистої підлоги. Закріплення і 

натягування причального шнура на рівні зовнішнього ребра плитки. 

Нанесення і розрівнювання розчину, укладання першого ряду плиток від 

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

Настилання підлог прямими рядами за підготовленими маяками на 

цементному розчині і клеючих сумішах. Перевірка якості настилання підлоги 

і догляд за нею. 

 



ЛП –3(2-

3).2.2 
Укладання 

плиткових 

покриттів 

підлог 

Виробнича 

практика 

49 Тема 1. Самостійне виконання лицювальних та плиткових  робіт 

складністю відповідно до 2-3 го розряду 

Самостійне виконання робіт з професії лицювальник-плиточник на 

робочих місцях підприємства відповідно до кваліфікаційної характеристики 2-

3го розрядів із дотриманням норм безпеки.   

 

  

 


