
Підготовка  
кваліфікованих робітників з професій: 

ШТУКАТУР (кваліфікація 2, 3, 4 розряд) 

МАЛЯР (кваліфікація 2, 3 розряди)  

ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК (кваліфікація 2, 3 розряди)                                     

                            Термін навчання: 3 роки 

        3 давніх часів і на сучасному етапі потреба у будівельниках на ринку 

праці була, є і буде постійно.        

        Штукатур – це перший фахівець, від якості роботи якого залежить есте-

тичний вигляд будинку.  

       Професія лицювальника - плиточника відноситься до комплексу про-

фесій оздоблювальних робіт, що виконуються з метою підвищення довговіч-

ності будинків, споруд, надання їм естетичного вигляду.   

ШТУКАТУР  МАЛЯР ЛИЦЮВАЛЬНИК-

ПЛИТОЧНИК  Повинен знати: 

 властивості традиційних та 

сучасних матеріалів; 

 призначення та способи при-

готування розчинів; 

 способи підготовки поверхні 

під штукатурення; 

 способи ручного та механі-

зованого нанесення штукату-

рки на поверхню; 

 види, послідовність виконан-

ня ремонтних робіт; 

 дотримання правил безпеки. 

     Повинен вміти: 

 правильно організувати ро-

боче місце; 

 готувати поверхню під шту-

катурення; 

 робити просте поліпшення 

та високоякісне обштукату-

рення матеріалами; 

 робити декоративне обшту-

катурювання сучасними ма-

теріалами.  

 Повинен знати: 

 основні види та властивості 

матеріалів та сумішей для 

малярних і шпалерних робіт; 

 способи підготовки поверх-

ні; 

 способи приготування фар-

бувальних сумішей; 

 технологію фарбування та 

наклеювання шпалер; 

 способи виконання ремонту 

та реставрації поверхонь; 

 правила кольороутворення. 

     Повинен вміти: 

 готувати поверхню під фар-

бування та наклеювання 

шпалер; 

 фарбувати поверхні пензля-

ми, валиками, фарбопульта-

ми; 

 обклеювати поверхні стін 

високоякісними сучасними 

шпалерами; 

 фарбувати за трафаретом та 

декоративно оздоблювати 

поверхню; 

 проводити ремонтні роботи 

приміщень. 

Повинен знати: 

 основні види та властивості 

будівельних матеріалів та 

сумішей для виконання ли-

цювально-плиточних робіт; 

 способи підготовки основ 

поверхонь; 

 способи приготування розчи-

нів, сумішей; 

 способи підготовки та укла-

дання плиток; 

 способи виконання ремонту. 

     Повинен вміти: 

 готувати основи та вертика-

льні поверхні під облицюван-

ня; 

 укладати плитки на основи 

підлог; 

 облицьовувати вертикальні 

поверхні; 

 укладати тротуарну плитку; 

 контролювати якість робіт; 

 виконувати ремонт плитко-

вих облицювань. 
ПІДПРИЄМСТВА,  ЩО ПРОПОНУ-

ЮТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

 ТОВ «Хімбуд - 2 

 ТОВ «Опорядбуд - 2; 

 ПА ТОВ «Сумбуд» 

 ДБМП № 4 

 ТОВ «Сумбудмонтаж» 

 ТО «Сумипрестиж. 


