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ПРОГРАМА -
СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІІРАІ ЦВНИКІВ 

З ПРОФЕСІЇ «Опоряджувальних будівельний»

Завдання стажування: підтвердження кваліфікації 3-4 розряд 
Термін стажування: ЗО годин, без відриву від основної роботи 

(з відривом від основної роботи )

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії 
за галузевим спрямуванням:
будівельно-мон тажних. ремонтно-будівельних робі І
1 Ірогокол №_ _ від « 1 Р-

Голова мегодкомісії Іван ЛИТВИНІ ІІКО



Ill дивідуальна програма сіажування недаї оі ічних працівників
1 Ірофесія «Оноряджувальник будівельний»
Кваліфікація: 3-4 розряд

№ 
j/n

Найменування і ем( завдання) К’-с і ь
1 ОДНІЇ

Тема 1. Загальні положення про будівництво

1. Вступний інструктаж із безпеки праці.
Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою <а професією 
« Опоряджувальний будівельний III - П розряду »

1

Тема 2. Опорядження поверхонь звичайними штукарками
2. Техніка нанесення штукатурного шару з наслідуючим розрівнюванням та 

затиранням . Види та призначення сучасних штукатурних матеріалів.
Тема 3. Штукатурения поверхонь механізованим способом

3. Характеристика сухих штукатурних сумішей. Техніка нанесення штукатурного 
шару за допомогою штукатурної станції ТІ- Т - G4

Тема 4. Опорядження поверхонь сухою штукатуркою

4. Технологія опоряджання поверхонь сухою штукатуркою Типи ГК. 1 їх призначення э

Тема 5. Опорядження поверхонь декоративними полімерцементними 
штукатурками на основі сухих розчинових сумішей

5. Види полімерцементних декоративних штукатурок ( клал компонентів та 
властивості полімерцементних штукатурок Ісхніка виконання нищ катуркц 
"Короїд»
Тема 6. Опоряд.ження поверхонь синтетичними штукатурка ми

6. Види та склад синтетичних штукатурок. Технологія нанесення камінцевої 
мозаїчної декоративної штукатурки Байрам ікс

•Л

Тема 7. Тепло - та гідроізоляційні роботи при облицювально плиткових 
роботах

7. Види опоряд.ж ення фасадів Відомості про матеріали для в шштування 
теплоізоляції фасадів. Технологія влаштування скріпленої теп.іоізо. іяції фасадів

•-)

Тема 8. Матеріали для плиткового облицювання та вимоги до них
8. Види та класифікація облицювальної плитки. Характеристики об лицювальної 

плитки. ( ухі суміші для кріплення плитки та заповнення швів
•'І

9.

Тема 9. Технологія улаштування плиткового облицювання вертикальних 
поверхонь у середині приміщень
Підготовка до облицювання та способи укладання плитки Особливості 
облицювання прямокутної підлоги із квадратних плиток способом «шов в шов» 
Технологічний процес влаштуваня покриття із 11ВХ плиток
Тема 10. Фарбування поверхонь механізованим способом

10. Характеристика ручних і механізованих способів нанесення фарбувальних сумішей 
Опорядження силіконовими, силікатними, акриловими фарбами.

11.

Тема 11. Технологія влаштування декоративних покриттів фасадів і 
внутрішніх поверхонь будівель
Поняття про фактурне оздоблення поверхонь ( \ піші дія фактурного п щоб існня

12. Способи нанесення і оздоблення фактурного шару. Фактурне і мастикове і 
оздоблення поверхонь. -

Тема 11. Технологія шпалерних робіт
13.

14.

Загальні відомості про матеріали для обклеювання поверхонь. 
Шпалери. їх види та класифікація. Техніка опоряд ж ення 
Вихідний контро іь

Всього годин зо
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ПРОГРАМА 
СТАЖУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІІРЛЦІВІ ІНКІВ 
З ПРОФЕСІЇ 7139 «Опоряджувальний будівельний»

Завдання стажування: підтвердження кваліфікації 5 розряд 
Гермін стажування: ЗО годин, без відриву від основної роботи 

(з відривом від основної роботи)

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії 
за галузевим спрямуванням: 
будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних робі і 
Протокол № від «</</ » 2021 р

..
Голова методичної комісії Іван ЛІТІ ВІН II ІІКО



Індивідуальна програма стажування педагогічних працівників
І Ірофесія «Опоряджувальний б\ дівсльний»
Кваліфікація: 5 розряд

№ 
з/и

К’-с 11.
І один

Тема 1. Загальні положения про будівництво

2.

Вступний інструктаж із безпеки прані
Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою за професії зо

: «Опоряджувалышк будівельний \ розряду
Тема 2. Технологія витягування криволінійних архітектурних деталей
Послідовність, призначення й способи виконання операцій при витягу ванні 
криволінійних архітектурних деталей на арках півциркульних, лучкових, 
коробчастих
Тема 3. Технологічний процес витягування багатогранних, круглих колон

Технологія витягування рівних, багатогранних ко.іоіҐіз канелюрами

Тема 4. Технологія опорядження фасадів

І

4. Опорядження поверхонь фасадів полімерцементними штукатурками на основі 
традиційних 
фактур при

сухих розчинових сумішей. штукатурками на основі 
полімерцементних паст, синтетичними штукатурками. Вибір 
обробці поверхонь.

І

Тема 5. Технологія лицювання криволінійних поверхонь

Технологічний процес лицювання криво лінійних поверхонь

Тема 6 .Технологія настилання підлог з кам'яних II ПІІІІ з добором і

6.
припасуванням кромок

Послідовність виконання робіт при іиісти.іанш підлоги 
добором і припасуванням кромок, правило прийомнії / 
плиткових покриттів.

Тема 7. Монтаж гіпсокартонних листів

7.

8.

9.

Обшивка пінтами по металевому каркасі. Стикування /' шпаклівка 
гіпсокартонних плит. Опорядження гіпсокартошин обшивки.
Тема 8. Будова, принцип дії та правила експлуатації машин, механізмів пні 
меха н і зови ного інструменту
будова і принцип дії малярних станції/ з агрегатами високого тиску Правила 
експлуатації малярних станцій з агрегатами високого тиску

Тема 9. Естетика оздоблення будинків
Фарбування за трафаретом у два та більше тонів.

4

10 Оздоблення поверхонь під деревину та камінь

Тема 10. Технологія шпалерних робіт

Обклеювання стін високоякісними шпалерами декоративними корковими 
листами
Вихідний контроль

Всього годин ЗО

11.

12


