
 

Професійна кваліфікація: лицювальник-плиточник 3 (2-3)-го розряду 

1. Кваліфікаційна характеристика  

2-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час 

облицювання керамічними та іншими плитками. 

Повинен знати: види основних матеріалів, що застосовуються для 

облицьовування плиткою; правила приготування розчину вручну. 

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня 

освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу 

роботи. 

Приклади робіт. Сортування плиток за розміром, кольором та сортом. 

Приготування вручну, відповідно до заданого складу розчинів, сухих сумішей. 

Підготування поверхні основи під облицювання плитками. 

3-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи під час облицювання 

керамічними та іншими плитками. 

Повинен знати: властивості розчинів та сухих клейових сумішей; 

способи встановлювання та кріплення плиток; вимоги до якості облицювання; 

прийоми роботи з вимірювальним інструментом. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. 

Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії 

безпосередньо на будівництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи 

лицювальником-плиточником 2 розряду не менше 1 року. 

Приклади робіт. Облицьовування плитками на розчині суцільної 

прямолінійної поверхні стін з товщиною швів понад 2 мм та підлог за 

підготовленими маяками. Заповнювання розчином швів між плитками. 

Натягування та обмазування металевої сітки розчином. Улаштовування 

вирівнюючого шару. Розбирання плитки облицьованої поверхні. Свердління 

отворів у плитках. Приготування розчинів і клейових сумішей для кріплення 

плиток. Промивання облицьованих поверхонь 

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної 

кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Лицювальник-плиточник 

3(2-3)-го розряду 

2.1. При вступі на навчання 

Повна або базова загальна середня освіта. 

2.2. Після закінчення навчання  

Повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-

технічна) освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень – «кваліфікований робітник» 

за професією Лицювальник-плиточник 3-го розряду. 
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Професійна кваліфікація: лицювальник-плиточник 4-го розряду  

1. Кваліфікаційна характеристика 

4-й розряд 

Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності під час 

облицьовування керамічними та іншими плитками. 

Повинен знати: способи розбивання, провішування та промаячування 

горизонтальних та вертикальних поверхонь; способи установлювання та 

кріплення фасонних плиток; правила ремонту підлог та заміни облицьовуваль-

них плиток; способи облицьовування поверхонь натуральними матеріалами. 

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. 

Професійна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи лицювальником-

плиточником 3 розряду не менше 1 року. 

Приклади робіт. Провішування та промаячування під облицьовування 

прямолінійної поверхні. Облицьовування пілястр, ніш та інших 

конструктивних елементів поверхонь. Облицьовування плитками на розчині та 

клейових сумішах суцільних прямолінійних поверхонь стін з товщиною швів 

до 2 мм. Установлювання фасонних плиток (карнизних, плінтусних, кутових). 

Укладання фризу простого рисунку з розміткою. Заміна облицьовувальних 

плиток. Ремонт плиткових підлог. Облицьовування поверхні стін натуральними 

матеріалами. 

 

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної 

кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Лицювальник-плиточник 

4-го розряду 

2.1. При продовженні навчання  

Повна або базова загальна середня освіта 

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації  

Повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-

технічна) освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за 

професією Лицювальник-плиточник 3-го розряду; стаж роботи за професією не 

менше 1 року. 

2.3. Після закінчення навчання 

Повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-

технічна) освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за 

професією Лицювальник-плиточник 4-го розряду. 

 

 

 


