


Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 

за професією: 7133 Штукатур 

Кваліфікація: штукатур  3(2-3)-го розряду 

 

№ 

з/п 
Напрями підготовки 

Кількість годин 

Всього 
Загально-професійний  

блок 
3(2-3)-й розряд 

1. Загальнопрофесійна підготовка 58 58  

2. Професійно-теоретична підготовка 332 79 253 

3. Професійно-практична підготовка 672 18 654 

4. Додаткові компетентності 103  103 

5. 
Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна атестація при продовженні навчання) 
7   

6. Консультації До 75   

7. Загальний обсяг навчального часу (без п.6) 1172 155 1010 
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Професія 7133 «Штукатур» 
Кваліфікація: штукатур 3(2-3)-го розряду 

 

Загальнопрофесійна підготовка 

 
Одиниця модуля Предмет Кількість 

годин 

Зміст програми 

Загально-

професійний блок 

Основи трудового 

законодавства 

 

 

15 Тема 1. Право громадян України на працю 

Конституція України про право і свободи людини і громадянина. Основні трудові 

права і обов'язки працівників. Особливості регулювання праці деяких категорій 

працівників. 

Тема 2. Трудовий договір 

Трудовий договір, його зміст і форми. Умови прийняття на роботу. Строки 

випробування при прийнятті на роботу. Підстави припинення трудового договору. 

Гарантії забезпечення права на працю звільнюваним працівникам. 

Тема 3. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку 

Право громадян України на відпочинок. Види робочого часу, обумовлені його 

тривалістю. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання. 

Тема 4. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність. Трудові спори 

Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Види і межі матеріальної 

відповідальності. Визначення розміру і порядок покриття шкоди, заподіяної 

працівником. Трудові спори, порядок їх розгляду. 

Тема 5. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників 

Порядок звільнення працівників. Право громадян на зайнятість. Регулювання та 

організація зайнятості населення. Компенсації при втраті роботи. 

Основи галузевої 

економіки та 

підприємництва 

15 Тема 1. Вступ. Основні поняття галузевої економіки та підприємництва 

Основні завдання курсу “Основи галузевої економіки і підприємництва”. Значення 

економічних знань для робітників у перехідний період розвитку економіки України. 

Необхідність вивчення курсу для підготовки кваліфікованих конкурентоспроможних 

робітників. 

Стан та проблеми становлення національної економіки України. Завдання перед 

економікою на шляху переходу від командно-адміністративної форми до соціально 

орієнтованої економіки. 

Перспективи розвитку економіки України. 

Основні економічні терміни та поняття. 

Економіка та її місце в суспільному житті. Типи економічних систем. Поняття 
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“Національна економіки”, її зміст та межі. Суб’єкти національної економіки та їх 

інтереси. Багатоукладність економіки. Товарне виробництво, його типи та види. 

Закони галузевої економіки і підприємництва. Розвиток товарно-грошових відносин 

на сучасному етапі. Конкуренція – найважливіша властивість ринку. 

Інфляція, причини та наслідки. 

Тема 2. Ринок та ринкові відносини 

Поняття, сутність ринку, його роль. Принципи ринкової економіки. Функції та 

структура ринку. Умови функціонування ринку. Ринкова інфраструктура та її функції. 

Закон попиту та пропозицій у системі законів ринкової економіки. Суть соціально 

орієнтованої ринкової економіки. Необхідність та особливості переходу економіки 

України до соціально орієнтованої ринкової економіки. Економічна роль держави в 

умовах ринку. 

Тема 3. Підприємництво 

Підприємництво – соціально-економічна основа ринкової економіки. 

Організаційно-економічні форми підприємництва. Особливості підприємництва у 

галузі та тенденції його розвитку. Розвиток і види підприємств. Умови та порядок 

створення, реорганізація та ліквідація підприємств. Фонди підприємств. 

Тема 4. Економічні показники виробництва 

Показники ефективності виробництва. Витрати виробництва. Собівартість 

продукції та шляхи її зниження. Поняття про ціни та їх види. Фактори підвищення та 

зниження цін. Особливості регулювання цін на продукцію. 

Дохід та його економічна природа. Види доходу. Розподіл та використання доходу 

на підприємстві. 

Рентабельність виробництва, суть, показники. Фактори, що впливають на 

підвищення прибутковості підприємства. Система оподаткування доходів 

підприємства. Класифікація податків. Механізм оподаткування. Особливості 

оподаткування в умовах ринкових відносин. Пільги при оподаткуванні доходів. 

Тема 5. Організація і оплата праці 

Форми організації праці. Організація робочого місця. Раціональний режим праці і 

відпочинку. 

Норми праці, порядок їх встановлення і перегляду. 

Тарифна система та її елементи. Класифікаційні розряди (класи), категорії, порядок 

їх присвоєння. 

Заробітна плата, її форми і система. Види заробітної плати. Матеріальне 

стимулювання працівників залежно від наслідків господарювання. 

Права працівників на оплату праці та її захист. Законодавство про оплату праці. 

Мінімальна заробітна плата. Заробітна плата в умовах ринкової економіки. Реальна 
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заробітна плата і захист від інфляції. Суспільні фонди споживання. 

Складові доходів населення. Бідність. Медичне страхування. Соціальні гарантії 

вивільнюваним працівникам та незайнятому населенню. Проблеми соціального захисту. 

Тема 6. Трудові ресурси 

Трудові ресурси та їх використання. Продуктивність праці, показники та їх 

визначення. 

Зайнятість населення, сучасні проблеми, нові підходи і форми регулювання. 

Регулювання відносин зайнятості. Служби зайнятості в Україні. 

Безробіття, його форми. Міграція населення. 

Ринок праці. Особливості його формування у країнах з різним рівнем розвитку 

економіки. Регулювання відносин на ринку праці на підставі систем колективних 

договорів. 

Роль підготовки кадрів. Удосконалення системи професійного навчання робітничих 

кадрів, перепрофілювання та підготовка конкурентоспроможних робітників з 

урахуванням суспільних потреб – основа соціального захисту. 

Інформаційні 

технології 

20 Основи роботи на персональному комп’ютері.  

Вимоги до влаштування робочого місця та правила безпеки роботи на персональному 

комп’ютері.  

Уявлення про принципи дії та пристрої комп’ютера та його основних елементів.  

Програмне забезпечення ПК.  

Програми створення текстових і графічних документів.  

Застосування та призначення комп’ютерів у виробництві та інших сферах діяльності 

людини. 

Правила 

дорожнього руху 

8 Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення. 

Обов’язки та права пасажирів і пішоходів. 

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і 

погоничів тварин. 

Регулювання дорожнього руху. 

Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів. 

Особливі умови руху. 

Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків. 

Відповідальність за порушення правил дорожнього руху. 
 

Професійно-теоретична підготовка 
 

Загально-

професійний блок 
Будівельне 

креслення 

17 Тема. ВСТУП  

Зміст курсу і його завдання. Основні відомості з історії розвитку технічної графіки. 



5 

 

Використання креслення в різних галузях діяльності людини: машинобудуванні, літако-, 

суднобудуванні, зведенні будівель і споруд. Значення графічної підготовки для технічно 

грамотного робітника.  

Зв’язок креслення з іншими дисциплінами.  

Загальні відомості про стандарти для креслень.  

Інструменти, прилади, пристрої та матеріали для креслення; їх будова, підготовка і 

застосування.  

Тема. Формати і рамки креслень. Основний напис. Лінії креслення. Шрифти.  

Визначення поняття "формат". Позначення і розміри форматів. Рамка креслення. 

Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення Лінії як основа графічного 

зображення. Види ліній, співвідношення товщин, призначення. Шрифти креслярські. 

Виконання написів на кресленнях.  

Тема. Правила нанесення розмірів на кресленнях. Масштаби  

Основні відомості про розміри на кресленнях. Види розмірних позначень і правила 

нанесення лінійних та кутових розмірів на кресленнях. Нанесення розмірів діаметрів, 

радіусів, квадратів, довжини дуги кола. Правила нанесення розмірних чисел. Масштаби: 

визначення, призначення та позначення на кресленнях.  

Тема. Графічний склад зображень  

Складові частини графічного зображення: прямі та перпендикулярні лінії, радіуси, 

діаметри. Проведення паралельних та перпендикулярних ліній. Побудова кутів різних 

величин. Поділ відрізків та кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини 

графічним способом та за таблицею. Спряження, виконання спряжень паралельних 

ліній та таких, що розташовані під кутом. Спряження дуг, кіл, прямої з колом тощо. 

Уклон і конусність.  

Тема. Побудова та читання виглядів  

Поняття про проеціювання. Види проекцій. Аналіз форми предмета за кресленням. 

Зображення проекцій геометричних тіл. Побудова проекцій точок, що належать 

поверхням геометричних тіл. Розгортки поверхонь геометричних тіл, правила їх 

виконання.  

Тема. Аксонометричні проекції  

Види аксонометричних проекцій. Прямокутна ізометрична та диметрична проекція. 

Осі проекцій. Побудова аксонометричних проекцій плоских фігур, об’ємних предметів, 

геометричних тіл, простих деталей.  

Тема. Перерізи і розрізи. Технічне рисування  

Призначення перерізів і їх утворення. Види перерізів, позначення їх на кресленнях. 

Графічне позначення будівельних матеріалів на перерізах. Поняття про розрізи, їх 

відмінність від перерізів. Прості та складні розрізи. Правила виконання розрізів, їх 



6 

 

позначення. Поєднання вигляду із розрізом. Поняття про технічне рисування. 

Відмінність його від креслення. Технічний рисунок простих і об’ємних фігур.  

Тема. Загальні відомості про будівельне креслення  

Особливості будівельного креслення. Зміст та види будівельних креслень. Стадії 

проектування будівель та споруд. Державні стандарти, які розповсюджуються на всі 

види проектної документації. Види та загальна характеристика будівельних креслень. 

Назва і маркування будівельних креслень. 

Матеріалознавство  6 Тема. Загальні відомості про будівельні матеріали 

Значення будівельних матеріалів для будівництва й зростання їх виробництва в 

Україні. Класифікація матеріалів, які застосовуються при виконанні штукатурних робіт. 

Задачі промисловості будівельних матеріалів за планом розвитку народного 

господарства. Основні види сучасних матеріалів, їх застосування в будівництві. Поняття 

про державну систему стандартизації в Україні. 
Електротехніка  12 Основні закони електричного струму.   

Електровимірювальні прилади та правила виконання електричних вимірювань.   

Електрообладнання будівельного майданчика.   

Принцип дії та будову трансформаторі, коефіцієнт трансформації, режими роботи 

трансформатора. Електропривод змішувачів для перемішування напівсухих та 

пластичних сумішей, особливості електроприводу штукатурних станцій та агрегатів.   

Електрифіковані засоби малої механізації та переносні ліхтарі;  

Системи автоматичного керування; виробництво, розподіл та споживання електричної 

енергії. Основні відомості про електробезпеку; засоби електрозахисту на будівництві. 

Охорона праця 30 Тема. Правові та організаційні основи охорони праці  

Зміст поняття "охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці. Мета і 

завдання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові 

вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з 

підвищеною небезпекою.  

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України "Про 

охорону праці", Кодекс законів про працю України, Закон України "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", 

Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон України "Про пожежну 

безпеку", Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку". 

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення", Закон України „Про колективні договори і угоди". Основні нормативно-

правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні 

трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого 
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дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників 

на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та 

шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за 

порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з 

охорони праці.  

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих 

місць за умовами праці невідповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони 

праці. Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною 

праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, 

повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з 

питань 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 і посадових осіб. 

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.  

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані 

з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і 

безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини 

травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання 

травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-

виробничі, методико-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. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці  

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для 

проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони 

праці.  

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення 

робіт за професіями в галузі.  

Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації 

машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. 

Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. 

Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. 

Знаки безпеки. Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і 
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шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих 

метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. У Прилади контролю 

безпечних умов праці, порядок їх використання. Правила та заходи щодо попередження 

нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих 

приміщеннях навчальних закладів.  

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні 

рефлекси, їх вплив на безпеку праці).  

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі 

праці (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.  

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, 

виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на Безпеку 

праці.  

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих 

процесів, обладнання, будівель і споруд.  

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному 

доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.  

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні 

написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. Організація роботи з охорони праці.  

Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба в 

професійному доборі. Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План 

евакуації з приміщень у разі аварії. 

Тема. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист  

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого 

вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в 

пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалюваних систем, 

електронагрівальних прикладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. 

Пожежонебезпечні властивості речовин. Організаційні та технічні протипожежні 

заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення. Умови 

горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі 

рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості.  

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх 

вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, 

автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, ручний 

пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості 

гасіння пожежі на об'єктах галузі. Організація пожежної охорони в галузі.  
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Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних, значних 

промислових аварій, пов'язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. 

Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від 

кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що 

використовуються у технологічній системі. Теоретичні основи механізму горіння та 

вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, 

неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. Основні 

характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій. 

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. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.  

Тема. Основи електробезпеки  

Електрика промислова, статична і атмосферна. Особливості ураження електричним 

струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на 

ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і 

тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення 

потерпілого від дії електричного струму. Загальні відомості про 4-провідну електричну 

мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична 

напруга доторкання. Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки 

ураження працюючих електричним струмом. Допуск до роботи з електрикою і 

електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в 

електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. 

Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електро-

світильниками. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила 

роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп'ютерах. Захист 

від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки 

під час грози.  

Тема. Основи гігієни праці. Медичні огляди  

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-

технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі 

випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії 

вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють 

порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні 

захворювання. Лікувально-профілактичне харчування.  

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання 
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норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні 

гігієнічні особливості праці за даною професією. Вимоги до опалення, вентиляції та 

кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила 

експлуатації систем опалення та вентиляції.  

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. 

Правила експлуатації освітлення. Санітарно-побутове забезпечення працівників. 

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.  

Тема. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках  

Основи анатомії людини. Послідовність, принципи й засоби надання першої 

допомоги. Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, 

швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час 

надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.  

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила 

користування. Способи реанімації. Штучне дихання способом „з рота в рот" чи „з носа в 

ніс". Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. 

Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.  

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним 

струмом.  

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. Припинення 

кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. 

Правила накладання пов'язок, їх типи.  

Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), шоку, тепловому 

та сонячному ударі, обмороженні. Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних 

і термічних опіках, опіку очей.  

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей. Ознаки 

отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні 

чадним газом, алкоголем, нікотином. Транспортування потерпілого. Підготовка 

потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 

Технологія 

штукатурних робіт  

14 Тема. Роль будівництва й будівельної індустрії для розвитку народного 

господарства в Україні.  

Вступ. Відомості про будівлі, основні будівельно-монтажні та опоряджувальні 

роботи. Значення та зміст опоряджувальних робіт у сучасному будівництві. Значення 

професійної майстерності та зростання культурно-технічного рівня робітників. Історія і 

розвиток будівництва. Історія архітектурних стилів. Архітектурна спадщина України.  

Форми організації, економіка та методи будівництва. Основні будівельні роботи, що 

виконуються на будівельному майданчику, послідовність їх виконання.  

Класифікація будівель і споруд за призначенням, капітальністю, поверховістю, 
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матеріалами і конструкціями елементів, що несуть навантаження. Вимоги до будівель і 

споруд за міцністю, стійкістю, довговічністю і вогнестійкістю. Основні відомості про 

будівлі сучасних типів підвищеної поверховості. Основні елементи будівель, їх 

призначення й улаштування.  

Технологія спорудження будівель: підготовчий період, основний період. Загально-

будівельні та спеціальні роботи. Благоустрій території навколо спорудженої будівлі. 

Перспективи розвитку будівельної індустрії. Скорочення довготривалого внутрішнього 

опорядження будівель і споруд. Сучасні технології опоряджувальних робіт. 
 

Професійно-практична підготовка 
 

Загально-

професійний блок 
Виробниче 

навчання 

18 Тема. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці.  
Основи безпеки праці й пожежної безпеки в майстерні. Вступний інструктаж із 

безпеки праці. Вимоги безпеки праці в майстерні та на робочих місцях. Протипожежний 

режим під час роботи у майстерні, на робочих місцях. Правила користування 

первинними засобами пожежогасіння, відключення електромережі в майстерні.  

Тема. Ознайомлення з майстернею.  
Ознайомлення з майстернями; режимом роботи і правилами внутрішнього розпорядку 

в майстернях; програмою професійно-практичної підготовки. Розподіл здобувачів 

освіти за робочими місцями. Ознайомлення з організацією робочого місця, 

дотриманням санітарних норм у майстерні. Виробничий план групи, форми участі 

здобувачів освіти у його виконанні.  

Тема. Екскурсія на будівництво. 

Ознайомлення з правилами безпеки праці,  будівельним об’єктом, розташуванням на 

ньому будівель, тимчасових споруд, машин, механізмів і матеріалів, організацією і 

структурою будівництва. Ознайомлення з робочим місцем штукатура. Взаємозв’язок 

окремих будівельних робіт. Ознайомлення з засобами механізації, розміщенням їх на 

будівельному майданчику. Бесіда з робітниками та інженерно-технічними 

працівниками. Спостереження за передовими прийомами праці. 
 

Професійно-теоретична підготовка 
 

Модуль  

«ШТ 3(2-3).1» 

Виконання робіт 

перед 

оштукатурюванням 

поверхонь. 

Технологія 

штукатурних робіт 

81 Тема. Підготовка поверхонь під оштукатурювання  

Значення підготовки поверхонь під обштукатурювання. Види й характеристика 

поверхонь, що підлягають обштукатурюванню. Способи, вимоги до підготовки 

поверхонь під обштукатурювання вручну. Температурно-вологісний режим під час 

виконання штукатурних робіт.  

Очищення поверхонь від забруднень за допомогою хімічних речовин і спеціальних 
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сумішей.  

Способи підготовки цегляних, бетонних та інших каменеподібних поверхонь під 

обштукатурювання вручну та із застосування ручних механізованих інструментів.  

Правила та прийоми підготовки глинобитних, землебитних, бетонних, 

шлакобетонних, гіпсобетонних поверхонь.  

Підготовка дерев’яних поверхонь під обштукатурювання. Способи виготовлення та 

кріплення дранки.  

Затягування сіткою стиків різнорідних поверхонь. Влаштування сітчасто-армованих 

конструкцій під обштукатурювання.  

Підготовка металевих балок під обштукатурювання. Заповнення зазорів між стіною і 

віконними і дверними коробками, місць з’єднання крупно-панельних перегородок.  

Обробка місць з’єднання перегородок, панелей, перекриттів та інших будівельних 

конструкцій.  

Застосування й способи кріплення гідроізоляційних матеріалів до поверхонь, що 

підлягають штукатуренню.  

Вимоги будівельних норм і правил (БНіП) до якості в підготовці поверхонь під 

обштукатурювання.  

Зовнішні ознаки дефектів. Способи виявлення дефектів раніше обштукатурених 

поверхонь та їх усунення.  

Обконопачування коробок та місць прилягань великопанельних перегородок. 

Способи збирання, розбирання та очищання форм для відливання плит та блоків 

вентиляційних коробів.  

Види, призначення й розташування вентиляційних каналів у будівлях. Конструкція 

вентиляційних коробів і плит. Види, послідовність і способи виконання підготовчих 

робіт. Пробивання отворів уручну із застосуванням механізованих інструментів, 

способи улаштування вентиляційних коробів. Обштукатурювання місць з’єднання 

коробів і плит до стін, перегородок, перекриттів. 

Способи контролю якості виконаних робіт.  

Організація робочого місця при підготовці поверхонь під обштукатурювання.  

Безпека праці при виконанні робіт. 

Тема. Приготування розчинових сумішей  

Види розчинових сумішей і їх класифікація. Приготування розчинових сумішей для 

набризку, грунта, накривки. Товщина кожного шару в залежності від виду розчинової 

суміші та поверхні.  

Приготування розчинових сумішей за заданим складом.  

Приготування мастик для кріплення листів сухої штукатурки.  

Приготування розчинів для безпіскової накривки поверхонь Організація робочого 
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місця при приготуванні розчинової суміші.  

Правила безпеки праці, самоконтролю під час виконання прийомів накидання 

розчину кельмою на стіни. 

Тема. Опорядження поверхонь штукатуркою  

Поняття про штукатурку, її призначення в залежності від категорії приміщення.  

Види штукатурок.  

Види шарів штукатурки.  

Інструменти для штукатурних робіт.  

Технологічний процес обштукатурювання поверхонь. Послідовність і способи 

операцій.  

Перетирання штукатурки.  

Вимоги БНіП до якості простої штукатурки. Способи перевірки якості виконаної 

роботи. Прийоми самоконтролю при виконанні робіт.  

Зовнішні ознаки дефектів. Способи виявлення дефектів обштукатурених поверхонь та 

їх усунення. 

Матеріалознавство  16 Тема. Основні властивості будівельних матеріалів 

Основні властивості будівельних матеріалів: фізичні, хімічні, механічні. 

Фізичні властивості: питома й об’ємна вага матеріалів: щільність, пористість, дійсна 

й уявна вологість, вагове й об’ємне водовбирання, гігроскопічність, водопроникність, 

теплопровідність. Вплив температури й вологості на властивості матеріалів. Акустичні 

властивості матеріалів. Властивості, що визначають стійкість матеріалів. Довговічність, 

водостійкість і вогнестійкість матеріалів. 

Механічні властивості матеріалів: міцність, тріщиностійкість, пружність, 

пластичність, крихкість, повзучість, твердість, ударна в’язкість, утомленість та інші 

властивості матеріалів. 

Хімічні властивості матеріалів: лугостійкість, кислотостійкість, газостійкість, 

корозійна стійкість, розчинність у воді. Значення хімії для розвитку промисловості 

будівельних матеріалів. 

Тема. Матеріали для підготовки поверхонь під обштукатурювання 

Штукатурна дранка, її розміри, умови пакування й зберігання. Замінники драні 

(комиш, очерет, лоза верби). Драночні щити, їх застосування. 

Гідроізоляційні та теплоізоляційні матеріали: толь, руберойд, повстина, мішковина, 

картон. Властивості й область застосування гідро- й теплоізоляційних матеріалів. 

Антикорозійні склади, що не впливають на зчіплення розчинової суміші з сіткою. 

Розміри й типи штукатурних цвяхів, що виготовляються промисловістю. 

Тема. Мінеральні в’яжучі матеріали й добавки 

Основні поняття й класифікація мінеральних в’яжучих матеріалів, їх призначення. 
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Класифікація в’яжучих матеріалів за хіміко-мінералогічним складом (вапно, цемент, 

вапняно-шлакові, вапняно-пуцоланові в’яжучі, гіпсові й ангідритові в’яжучі, рідке скло, 

глина тощо.) 

Вапно повітряне будівельне, його застосування. Вимоги до вапняного тіста й 

вапняного молока, що застосовуються для виготовлення вапняної розчинової суміші. 

Умови та заходи запобігання під час транспортування і зберігання гідравлічного вапна. 

Гіпс будівельний, його види і способи отримання. Строки тужавлення гіпсу. 

Прискорювачі та уповільнювачі тужавлення гіпсу. Застосування гіпсу в 

опоряджувальних роботах.  

Портландцемент. Способи його отримання. Марки портландцементу, що 

застосовуються для штукатурних робіт. Вихідна сировина для отримання 

портландцементу. Зберігання та транспортування цементу. Строки тужавлення 

цементу. Тверднення цементного тіста. Рівномірність і зміни в об’ємі. Наростання 

міцності цементу. Інші види цементів, що застосовуються на будівництві: 

пластифікований портландцемент, гідрофобний, швидкотверднучий, білий і кольоровий 

портландцемент, шлакопортландцемент, розширюючі та безусадочні, цемент для 

будівельних розчинових сумішей. 

Рідке скло: натрієве та калієве. Вихідні матеріали. Тверднення і область 

застосування. Магнезіальні в’яжучі сполуки, область застосування. Перевезення та 

зберігання.  

Лабораторно-практична робота  

 Визначення терміну схоплення гіпсового тіста. 

 
 

Професійно-практична підготовка 
 

Модуль  

«ШТ 3(2-3).1» 

Виконання робіт 

перед 

оштукатурюванням 

поверхонь. 

Виробниче 

навчання 

84 Тема: Підготовка цегляних поверхонь під обштукатурювання, мурованих 

впустошовку.  
Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Очищення поверхні від бруду, напливів розчину, видалення пилу, 

змочування водою. Контроль якості робіт.  

Тема: Підготовка цегляної поверхні мурованої з підрізанням.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Розчищення швів на глибину 15мм, очищення від пилу і бруду. Насікання 

поверхні, змочування поверхні водою. Контроль якості робіт.  

Тема: Підготовка бетонних поверхонь.  
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Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Очищення поверхні від бруду, напливів розчину, видалення пилу і бруду. 

Виконання насічок. Висвердлення гнізу, змочування водою. Контроль якості робіт.  

Тема: Набивання металевої сітки, за підготовки поверхонь під 

обштукатурювання.  
Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка сітки. Кріплення сітки. Контроль якості робіт.  

Тема: Підготовка шлакобетонних поверхонь під обштукатурювання. 
Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство 

з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Виконання насічок. Висвердлення гнізу, очищення від пилу і бруду, 

змочування водою. Контроль якості робіт.  

Тема: Підготовка гіпсобетонних поверхонь під обштукатурювання. Інструктаж 

з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Виконання насічок. Висвердлення гнізу, очищення від пилу і бруду, 

змочування водою. Контроль якості робіт.  

Тема: Підготовка дерев’яних поверхонь під обштукатурювання. Інструктаж з 

безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Надколювання дошки. Сортування драні. Контроль якості робіт.  

Тема: Приготування вапняного розчину.  
Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка вапняного тіста. Дозування вапняного тіста, змішування 

матеріалів. Контроль якості робіт.  

Тема: Приготування цементного розчину.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Дозування цементного заповнювачя, змішування матеріалів. Контроль 

якості роботи. 

Тема: Накидання розчину навкидь кельмою на стіни.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка поверхонь. Приготування розчину, кельмою на стіну. 
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Контроль якості роботи.  

Тема: Накидання розчину ковшем на стелю.  
Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка поверхонь. Приготування розчину. Нанесення розчину 

кельмою, ковшем на стіну. Контроль якості роботи.  

Тема: Накидання розчину кельмою, ковшем на стелю.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка поверхонь. Приготування розчину. Нанесення розчину 

кельмою, ковшем на стелю. Контроль якості роботи.  

Тема: Нанесення розчином півтерком і соколом на поверхню.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка поверхонь. Приготування розчину. Намазування півтерком і 

соколом розчину і стіну. Контроль якості робіт.  

Тема: Намазування розчину на сітчастих поверхні кельмою з сокола. 
Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство 

з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка стелі. Приготування розчину кельмою з сокола. Контроль 

якості робіт. 
 

Професійно-теоретична підготовка 
 

Модуль  

«ШТ 3(2-3).2» 

Виконання 

простого 

оштукатурювання 

поверхонь. 

Технологія 

штукатурних робіт 

84 Тема. Виконання простого оштукатурювання.  

Поняття про просту штукатурку, її призначення в залежності від категорії 

приміщення.  

Види шарів простої штукатурки.  

Технологічний процес обштукатурювання поверхонь простою штукатуркою.  

Послідовність і способи операцій.  

Перетирання штукатурки.  

Вимоги БНіП до якості простої штукатурки.  

Способи перевірки якості виконаної роботи.  

Прийоми самоконтролю при виконанні робіт. Зовнішні ознаки дефектів.  

Способи виявлення дефектів обштукатурених поверхонь та їх усунення.  

Тема. Оштукатурювання віконних та дверних прорізів.  

Технологічний процес оштукатурювання поверхонь простою штукатуркою, 

послідовність і способи операцій.  
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Централізоване приготування сухих будівельних сумішей.  

Підготовка і дозування складових розчинових матеріалів, приготування розчинових 

сумішей вручну.  

Оштукатурювання віконних і дверних прорізів.  

Заповнювання щілин (порожнин) між віконними (дверними) прорізами та коробками і 

ущільнення (герметизація) місць прилягання лиштви і плінтусів до стін.  

Оштукатурювання зовнішніх і внутрішніх відкосів із визначенням кута розсіву.  

Оштукатурювання заглушин і залізнення нижніх заглушин.  

Витягування фасок та кутів за допомогою малок і шаблонів. 

Матеріалознавство 6 Тема. Заповнювачі для розчинових сумішей і бетонів 

Класифікація заповнювачів для розчинових сумішей і бетонів. 

Характеристика пісків, гравію, щебеню Піски гірські (кар’єрні), річні й морські. 

Середня крупність зерен піску, що застосовується для приготування розчинових 

сумішей, які перекачують шлангом. Розмір зерен, вміст відмульованих домішок, 

водорозчинних сірчистих і сірчанокислих сполук у розчинових сумішах для 

опоряджувального шару. Допустимий вміст глини за вагою піску. 

Шкідливі домішки в піску (слюда, сірчані з’єднання, пилоподібні, глинчасті й 

органічні домішки тощо.) 

Допустимий вміст домішок у пісках, що застосовуються для приготування 

штукатурних розчинових сумішей. 

Одержання штучних пісків із граніту, мармуру, вапняків, туфу, шлаків та їх 

застосування. Застосування шлакових пісків для приготування теплих розчинових 

сумішей. 

Грануляційний склад і сфера застосування щебеню. 

Лабораторно-практична робота 

Визначення складу домішок, пилоподібних, глинчастих частинок у заповнювачах і 

в’яжучих матеріалах. 

Тема. Будівельні розчинові суміші 

Класифікація розчинових сумішей (повітряні й гідравлічні, прості й змішані, важкі й 

легкі, пісні й жирні). Цифрове позначення складу розчинової суміші. Застосування 

розчинових сумішей в опоряджувальних роботах. 

Склад розчинових сумішей: рухливість, морозостійкість, густина розчинової суміші, 

водоутримувальна спроможність, збезводнення, міцність укладання, зціплення з 

основою, водопоглинення, морозостійкість, поява тріщин під час усадки, наявність  

висолів та інших плям. Марки штукатурних розчинових сумішей. Звичайні штукатурні 

розчинові суміші. Вимоги до штукатурних розчинових сумішей: пластичність, 

водоутримувальна здатність, розшарування, вміст легкорозчинних солей. 
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Застосування сухих сумішей. Властивості сухих сумішей. 

Зразкові склади вапняних розчинових сумішей із застосуванням вапняного молока 

або тіста. 

Зразкові склади вапняно-гіпсових, вапняно-глиняних, цементних, цементно-глиняних 

розчинових сумішей. 

Приготування та проціджування розчинових сумішей, транспортування сухих  

розчинових сумішей у межах робочої зони. 

Контроль якості розчинових сумішей.  

Лабораторно-практичні роботи  

Визначення рухливості розчинової штукатурної суміші. 
 

Професійно-практична підготовка 
 

Модуль  

«ШТ 3(2-3).2» 

Виконання 

простого 

оштукатурювання 

поверхонь. 

Виробниче 

навчання 

84 Тема: Розрівнювання розчину на стінах і стелі півтерком з сокола.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка поверхні. Приготування розчину. Накидання розчину ковшем. 

Розрівнювання розчину півтерком і соколом. Контроль якості робіт.  

Тема: Розрівнювання розчину на стінах і стелі правилом.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка поверхні. Приготування розчину. Накидання розчину. 

Розрівнювання розчину правилом. Контроль якості робіт.  

Тема: Колове затирання штукатурки.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Нанесення розчину. Розрівнювання розчину правилом. Затирання 

штукатурки. Контроль якості робіт.  

Тема: Затирання штукатурки врозгін.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка поверхні. Приготування розчину. Накидання розчину. 

Розрівнювання штукатурного шару півтерком. Затирання штукатурки врозгін. Контроль 

якості робіт.  

Тема: Натирання лузгів та усенків фасок.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка поверхні. Накидання розчину. Розрівнювання розгину. 
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Затирання поверхні врозгін. Натирання кутів.  

Тема: Заповнювання щілин між віконними прорізами та коробками.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка матеріалу, інструменту. Підготовка гіпсового розчину. 

Заповнювання пазів ізоляційними матеріалами.  

Тема: Заповнювання щілин між дверними прорізами та коробками.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка матеріалу, інструменту. Підготовка гіпсового розчину. 

Заповнювання пазів ізоляційними матеріалами.  

Тема: Обштукатурювання внутрішніх віконних укосів.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Конопачення коробок. Приготування розчину. Накидання розчину. 

Розрівнювання та затирання розчину. Контроль якості обштукатурювання укосів.  

Тема: Обштукатурювання внутрішніх віконних укосів.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Конопачення коробок. Приготування розчину. Накидання розчину. 

Розрівнювання та затирання розчину. Контроль якості обштукатурювання укосів.  

Тема: Обштукатурювання внутрішніх віконних укосів.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Конопачення коробок. Приготування розчину. Накидання розчину. 

Розрівнювання та затирання розчину. Контроль якості обштукатурювання укосів.  

Тема: Обштукатурювання віконних зовнішніх укосів.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Конопачення коробок. Приготування розчину. Накидання розчину. 

Розрівнювання та затирання розчину. Контроль якості обштукатурювання укосів.  

Тема: Обштукатурювання внутрішніх дверних укосів.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка розгину. Навішування правил. Накидання розчину. 

Розрівнювання та затирання розчину. Контроль якості робіт.  

Тема: Обштукатурювання заглушин.  
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Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка розчину. Накидання розчину. Розрівнювання розчину. 

Залізнення цементної штукатурки.  

Тема: Оброблення зовнішніх кутів.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно – технологічними картами.  

Вправи: Підготовка інструменту. Витягування фаски та кута. Контроль якості 

робіт. 
 

Професійно-теоретична підготовка 
 

Модуль 

 «ШТ 3(2-3).3» 

Виконання 

опорядження стін 

сухою 

штукатуркою. 

Технологія 

штукатурних робіт 

38 Тема. Підготовка листів сухої штукатурки (ГКЛ) до опорядження 

Сфера застосування й переваги облицювання поверхонь гіпсокартонними листами 

перед оштукатурюванням поверхонь мокрим способом. 

Поняття про „комплексні системи". 

Розрізняльні ознаки різних типів гіпсокартонних листів. 

Вимоги до поверхонь, що підлягають облицюванню, допустиму вологість поверхонь 

листів. 

Технологія провішування поверхонь. 

Загальні відомості про облицювальні вироби. Види марок і маяків, технологія їх 

встановлення. Мастики для наклеювання гіпсокартонних листів із декоративними 

шарами, панелей облицювальних на основі гіпсокартонних листів «декор», їх 

властивості, застосування; 

Уповільнювачі й прискорювачі тужавлення гіпсу. Технічні умови на облицювальні 

вироби й мастики; основні види гіпсокартонних листів. Загальна характеристика  

гіпсокартонних листів, вихідні матеріали. Застосування обшивних гіпсокартонних 

листів.  

Підготовка листів сухої штукатурки (ГКЛ) до опорядження. 

Технологія розкрію гіпсокартонних листів, розмітка та провішування поверхонь, 

установка марок і маяків, кріплення рейок. 

Тема. Кріплення листів сухої штукатурки (ГКЛ) 

Розбирання та розміщення листів сухої штукатурки.  

Підготовку поверхонь для кріплення листів, способи кріплення гіпсокартонних листів 

до поверхонь. Приготування розчинових сумішей з готових сухих сумішей. 

Приклеювання листів сухої штукатурки за раніше установленими маяками. 

Прибивання листів сухої штукатурки до дерев'яних поверхонь. Організацію робочого 

місця. Вимоги ДБН до поверхонь, оздоблених листами сухої штукатурки. Безпеку праці 
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при виконанні кріплення сухої штукатурки. 

Тема. Обробка швів між обшивальними листами 

Вимоги ДБН до якості приготування розчинових сумішей, клейових сумішей. 

Обробка швів розчинами, самоклеючою плівкою;  обконопачування коробків та місць 

прилягання великопанельних перегородок. 

Підмазування місць прилягання лиштви та плінтусів до стін. 

Матеріалознавство 6 Тема. Розчини на основі сухих штукатурних розчинових сумішей 

Класифікація сухих будівельних сумішей за призначенням. Основні компоненти 

сухих будівельних сумішей та їх властивості. 

Централізоване приготування сухих будівельних сумішей. Гіпсові 

полімермінеральні суміші. Підготовка і дозування складових розчинових матеріалів. 

Приготування розчинових сумішей вручну.  

Домішки для надання певних властивостей    штукатурним розчиновим сумішам і 

зменшення  витрат високоміцного в'яжучого. Активні мінеральні природні домішки 

(діатоміт, гіпс, туф, пемза) та ін. і штучні доменні гранульовані шлаки, белітовий 

(нефеліновий) шлам, кислі золи винесення та ін. домішки. 

Вплив активних   мінеральних     домішок     на     густість, водостійкість, 

солестійкість, жаропроникність розчинової суміші. Фізичні й  хімічні  властивості 

мінеральних домішок. 

Домішки-наповнювачі для надання розчинам густості, легкоукладальності й 

зниження витрат цементу: природні /вапняки, виверження, гірські породи, піски, і 

глини/ і штучні /доменні шлаки, наливна зола, шлак/. Властивості домішок-

наповнювачів. 

Поверхнево-активні домішки. 

Процес зміни зв'язку між водою й поверхнею частинок в'яжучого. Гідрофільно-

пластифіковані, гідрофобно-пластифіковані й мікропіноутворні домішки /концентрат 

сульфітно-спиртової барди, кремнійорганічна рідина, милонафт, асидол, асидол-

милонафт, підмильний луг/, рідкі, тверді й порошкоподібні. 

Асортимент сучасних сухих будівельних сумішей, які використовуються для 

виконання штукатурних робіт: „Полірем”, „Суперфініш”, „Фомальгаут”, „Полімін”, 

„Біон-Імекс”, „Сім гномів”, „ХенкельБаутехнік” – Україна, „Ceresit” Кнауф тощо. 

Контроль якості розчинових сумішей. 

Тема. Органічні в’яжучі матеріали 
Загальні відомості про органічні в’яжучі та матеріали на їх основі. Бітумні, дьогтеві 

в’яжучі, їх властивості, призначення й застосування. Склад бітумів і дьогтів. Рулонні 

покрівельні та гідроізоляційні матеріали на основі бітумів і дьогтів, їх призначення, 

застосування. 
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Мастики, емульсії, пасти, їх види, способи призначення. Поняття про в’язкість і 

робочу консистенцію мастик, емульсій. Розчинники для мастик, емульсій. Застосування 

засобів механізації для приготування мастик, паст, емульсій. Особливості їх 

використання. Організація робочого місця під час приготування мастик, паст, емульсій. 

Вимоги безпеки праці при роботі з органічними в’яжучими матеріалами. 

Тема. Облицювальні вироби на основі гіпсу, мінеральних волокон, вапна, 

азбестоцементу 

Загальні відомості про облицювальні вироби. 

Гіпсові й азбестоцементні листи, їх розміри й область застосування. Короткі 

відомості про виготовлення листів й матеріали, з яких вони виготовляються.  

Мастики для наклеювання гіпсокартонних листів із декоративними шарами, панелей 

облицювальних на основі гіпсокартонних листів “Декор”, плит декоративних із 

фосфогіпсу, пресованих мармуроподібних плит; акустичних гіпсових литих плит тощо. 

Їх властивості, застосування. Уповільнювачі й прискорювачі  тужавлення гіпсу.  

Технічні умови на облицювальні вироби й мастики. Вимоги БНіП до якості 

облицювальних виробів, їх зберігання й транспортування.  

Тема. Матеріали для кріплення опоряджувальних гіпсокартонних листів 

Основні види гіпсокартонних листів. 

Характеристика гіпсокартонних листів, вихідні матеріали. Процес виробництва. 

Основні властивості (міцність на вигин, легкість, екологічність, економічність, 

вогнестійкість, висока звукоізоляція і теплоізоляція, вологостійкість, пробійність, 

простота обробки, реформованість, низька жорсткість, втрата міцності під час 

водовбирання тощо). Застосування обшивних гіпсокартонних листів. 

Матеріали, які застосовують для закріплення листів до поверхонь: монтажний клей 

„Перлфікс”, грунтівка„Грундерміттель”, „Тіфегрунд”, „Бетонконтакт” тощо. 

Матеріали для обробки швів у гіпсокартонних обшивках: шпаклівка “Фугенфюллер” 

на основі гіпсу; шпаклівка “Уніфлот”; шпаклівка “Фініш-паста”; шпаклівка 

“Джойнтфіллерсупер”; Вимоги БНіП до якості приготування розчинових сумішей, 

клейових сумішей. 
 

Професійно-практична підготовка 
 

Модуль  

«ШТ 3(2-3).3» 

Виконання 

опорядження стін 

сухою 

штукатуркою. 

Виробниче 

навчання 

72 Тема: Розкрій гіпсокартонних листів.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Підготовка інструменту. Підготовка листів. Розкрій листів.  

Тема: Провішування поверхонь.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 



23 

 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Підготовка поверхні. Провішування поверхонь.  

Тема: Оздоблення поверхонь обшивальними листами за цвяхового кріплення.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Розмітка та розкрій обшивальних листів. Установлення листів. Кріплення 

листів цвяхами. Контроль якості робіт.  

Тема: Оздоблення поверхонь обшивальними листами за допомогою мастик.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Провішування поверхонь. Підготовка мастик. Кріплення листів на 

мастиках. Контроль якості виконання робіт.  

Тема: Оздоблення поверхонь обшивальними листами за допомогою мастик.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Провішування поверхонь. Підготовка мастик. Кріплення листів на 

мастиках. Контроль якості виконання робіт.  

Тема: Оздоблення поверхонь обшивальними листами за допомогою мастик.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Провішування поверхонь. Підготовка мастик. Кріплення листів на 

мастиках. Контроль якості виконання робіт.  

Тема: Кріплення листів сухої штукатурки до дерев’яних поверхонь.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Розкрій листів. Монтування каркасів. Кріплення листів цвяхами. Контроль 

якості робіт.  

Тема: Кріплення листів сухої до поверхні на мастиках.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Розкрій листів. Підготовка мастик. Кріплення листів. Контроль якості 

виконання робіт.  

Тема: Обробка швів сумішами.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Підготовка сумішей. Наклеювання плівки (стрічки). Обробка швів 

сумішами. Контроль якості робіт.  
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Тема: Обробка швів сумішами.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Підготовка сумішей. Наклеювання плівки (стрічки). Обробка швів 

сумішами. Контроль якості робіт.  

Тема: Підмазування місць прилягання плінтусів до стіни.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Підготовка сумішей. Підмазування місць прилягання плінтусів до стін. 

Контроль якості виконання робіт.  

Тема: Обробка швів сумішами.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Підготовка сумішей. Наклеювання стрічки. Нанесення суміші. Контроль 

якості робіт. 
 

Професійно-теоретична підготовка 
 

Модуль  

«ШТ 3(2-3).4» 

Усунення 

(виправлення) 

дефектів 

штукатурки. 

Технологія 

штукатурних робіт 

22 Тема. Виконання ремонтних робіт штукатурки та ремонт поверхні обшивальних 

листів 

Визначення зовнішніх ознак дефектів, способи виявлення дефектів оштукатурених 

поверхонь та їх усунення. Способи перетирання штукатурки. Способи ремонту 

пошкоджених ГКЛ. Технологія ремонту штукатурних ділянок які підлягають ремонту. 

Виявлення бурчарди на ділянках старої штукатурки. 

Розшивання щілини і їх оброблення, зачищання набілів, обробляння пошкоджених 

ділянок штукатурки,  на галтелях, укосах, кутах;  

Зачищання та підмазування плити і блоків вентиляційних коробів; перетирання 

штукатурки. Ремонт пошкоджених ГКЛ. 

Тема. Збирання та відливання плит блоків вентиляційних коробів 

Види вентиляційних шахт, способи їх опорядження. 

Кріплення вентиляційних коробів; види матеріалів для виготовлення вентиляційних 

коробів; державні стандарти, які розповсюджуються на всі види проектної 

документації. Призначення та класифікацію підйомно-транспортних механізмів, що 

використовуються. 

Відливання плит з укладанням арматури. Прикріплювання вентиляційних коробів. 

Збирання, розбирання та зачищення форм для відливання плит та блоків вентиляційних 

коробів. 
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Професійно-практична підготовка 
 

Модуль 

 «ШТ 3(2-3).4» 

Усунення 

(виправлення) 

дефектів 

штукатурки. 

Виробниче 

навчання 

36 Тема: Зняття старої штукатурки та обштукатурювання.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Простукування поверхні. Зняття старої штукатурки та обштукатурювання 

поверхні. Контроль якості робіт.  

Тема: Розшивка тріщин, заповнення тріщин.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Підготовка інструменту. Розшивка тріщин. Заповнення тріщин розчином. 

Затирання розчину. Контроль якості робіт.  

Тема: Ремонт штукатурки стін.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Зняття старої штукатурки. Розшивка швів. Змочування поверхні. 

Нанесення розчину, розрівнювання та затирання. Контроль якості виконання робіт.  

Тема: Перетирання штукатурки.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Підготовка інструменту. Підготовка розчину. Перетирання штукатурки. 

Контроль якості виконання робіт.  

Тема: Ремонт тріщин на швах, обшивальних листів.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Зашпарування тріщин. Нанесення суміши. Розрівнювання сумішей. 

Контроль якості робіт.  

Тема: Ремонт пошкоджених місць обшивальних листів.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. 

Знайомство з інструкційно –технологічними картами.  

Вправи: Розчистка пошкоджених місць. Обробка місць грунт № 7. Нанесення 

суміші. Шліфування пошкоджених місць. Контроль якості виконання робіт. 
 

Додаткові компетентності 
 

Штукатур  

3(2-3)-го розряду 

Ділова етика та 

культура 

спілкування  

34 Тема. Етичні проблеми управління та ділового спілкування  

Предмет і завдання “Ділова етика та культура професійного спілкування”. 

Особливості ділової етики та культури професійного спілкування. Моральні 
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передумови ділового спілкування. Моральна культура як етична основа спілкування. 

Рівні моральної культури спілкування. Моральні цінності як основа гуманістичного 

спілкування.  

Тема. Моральні основи ділового спілкування  

Професійна культура та мораль. Моральні основи етикету. Особливості ділового 

етикету. Норми поведінки керівника. Етика та етикет у взаєминах з клієнтами та 

партнерами по бізнесу. Правила спілкування за Д. Карнегі. Етикет у взаєминах з 

іноземцями. Національні особливості спілкування.  

Тема. Організація ділового спілкування  

Структура спілкування. Функції ділового спілкування. Спілкування як обмін 

інформацією, як взаємодія. Види та рівні спілкування. Підготовка та проведення 

ділових зустрічей. Домовленість про ділову зустріч. Підготовка приміщень для ділових 

зустрічей. Зустріч делегацій, розміщення учасників зустрічі. Офіційна мова ділової 

зустрічі. Ділова атрибутика: візитні картки, ділові подарунки, діловий одяг. Організація 

ділових прийомів. Загальні вимоги стосовно проведення прийомів.  

Тема. Теорія і практика техніки ділового спілкування  

Взаєморозуміння в діловому спілкуванні та його рівні. Перешкоди на шляху до 

взаєморозуміння. Механізми взаєморозуміння, роль етики в їх застосуванні. Способи 

ділового спілкування. Повідомлення як спосіб спілкування. Способи впливу на людей 

під час спілкування. Маніпулювання та актуалізація. Моделі спілкування. Стилі 

спілкування. Стратегії і тактики спілкування. Форми ділового спілкування. Функції та 

види бесід. Етапи індивідуальної бесіди. Особливості бесіди по телефону.  

Тема. Форми колективного обговорення проблем  

Переговори, нарада, збори, дискусія, “мозковий штурм”.  Принципові та позиційні 

переговори.  Правила принципових переговорів. Вербальні та невербальні засоби 

ділового спілкування. Культура слухання та мовлення. Види слухання. Класифікація 

невербальних засобів спілкування.  

Тема. Етичні та психологічні вимоги до публічних виступів  

Особливості публічного виступу. Підготовка до публічного виступу. Подолання 

страху публічних виступів. Взаємодія зі слухачами. Чинники підтримки уваги слухачів. 

Голос оратора як інструмент впливу на аудиторію. Презентація як форма виступу в 

аудиторії. Прес-конференція як засіб зв’язку з громадськістю. 

Основи 

енергоефективності 

17 Вступ.  Сучасний етап енергозбереження в Україні. Актуальність ефективного 

використання енергії та енергоресурсів. Огляд змісту предмета. Порядок вивчення, 

контролю та підсумкової атестації.  

Тема. Поняття енергії та енергоефективності.  

Види енергії. Поняття енергії, її роль в житті людини і суспільства. Енергетична 
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основа життєдіяльності людини: структура сучасного енергоспоживання. 

Енергоємність природних речовин та перетворювання енергії. Джерела енергії. 

Перетворення енергії. Ланцюги харчування. Енергетичні закони. Одиниці виміру 

енергії. Традиційні та альтернативні види енергії: поновлювані та не поновлювані 

джерела енергії. Споживання енергії в світі, світові запаси енергоресурсів. Актуальність 

переходу людства на ефективне використання енергетичних ресурсів та альтернативних 

джерел енергії. Схема трансформації енергії. Поняття енероефективності та 

енергозбереження. Збереження природних ресурсів. Варіанти життєвого циклу 

енергоресурсів. Приклади.  

Тема. Аналіз енергоспоживання в Україні.  

Енергоресурси України, ефективність їх використання. Баланс між видобуванням 

енергоресурсів та їх споживанням. Енергетична залежність країни та шляхи її 

подолання. Програма розвитку енергетики України. Енергоємність вітчизняної 

продукції. Потенціал енергозбереження в Україні. Приклади використання 

альтернативних джерел енергії та економії енергоресурсів. Економічна ефективність 

переходу на альтернативні джерела енергії. Національна нормативно-правова база з 

енергоефективності.  

Тема. Проблеми екології, пов’язані з енергетикою.  

Джерела забруднення довкілля. Вплив використання енергоресурсів на стан 

довкілля. Парниковий ефект. Зміни клімату.  Забруднення природи. Приклади заходів, 

що поліпшують екологічний стан довкілля. Енергозбереження і охорона довкілля. 

Законодавство, що регламентує світову і національну екологічну безпеку. Стан екології 

в Україні. Наслідки екологічних катастроф.  

Тема. Дослідження енергоефективності галузі.  

Аналіз енергетичних ресурсів, що використовується в галузі. Шляхи економії енергії 

в галузі. Альтернативні джерела енергії, що використовуються в галузі. Приклади. 

Організація робіт з енергозбереження в галузі. Вплив галузі на екологію. Нормативні 

документи з енергозбереження в галузі.  

Тема. Потенціал енергоефективності на підприємстві.  

Потоки енергій, що споживаються на підприємстві, шляхи з енергозбереження на 

підприємстві. Організація енергозбереження на підприємстві та місце в цьому процесі 

конкретного робітника. Частка енергоресурсів у собівартості продукції підприємства. 

Альтернативні джерела енергії, що використовуються на підприємстві. Аналіз 

можливості використання альтернативних джерел енергії на підприємстві. Вплив 

підприємства на екологію довкілля і визначення шляхів її зменшення.  

Тема. Підвищення енергоефективності на робочому місці.  

Аналіз трудових процесів на робочому місці та визначення видів енергоресурсів, що 
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потрібні для їх виконання (енергетичний аудит робочого місця). Розроблення заходів з 

енергозбереження на робочому місці з урахуванням дотримання правил і норм безпеки 

та гігієни праці. Нормативна база з енергозбереження та економічне стимулювання 

енергозбереження на робочому місці. Навчальний заклад – робоче місце учня. 

Потенціал енергоефективності навчального закладу (розроблення проекту).  

Тема. Потенціал енергоефективності у побуті.  

Види енергії, що споживаються в побуті, енергетичний аудит квартири, будинку. 

Аналіз втрат тепла в будинку (квартирі). Облік використання енергоресурсів в квартирі 

(будинку) та економічна ефективність їх використання. Розроблення проекту з 

енергозбереження в будинку (квартирі) з урахуванням дотримання правил енергетичної 

та екологічної безпеки в побуті. Приклади використання в побуті альтернативних 

джерел енергії. 

Формування 

життєвих навичок 

52 Тема. Я – особистість. Вступ.  

Вчимося презентувати себе. Знайомство учнів, визначення правил роботи групи. 

Виявлення позитивного емоційного ставлення до учасників. Самопрезентація. Власне 

«Я». Розширення уявлення про особливості сприйняття особистості оточуючими. 

Сприяння усвідомленню сили або слабкості власного «Я». Формуємо гармонічну 

особистість. Формування відчуття спокою, внутрішньої гармонії та стабільності, 

врівноваженості. Я – особистість. Переживання динамічності «Я», осмислення 

особливостей процесу становлення власної особистості.  

Тема. Я – господар свого життя.  

Вчимося ставити мету та досягати її. Почуття та емоції. Розвиток вміння сприймати і 

розуміти емоційний стан інших (емпатії), відчувати власні почуття і емоції. Мотивація 

власної діяльності. Розвиток навичок самопідтримки та самостимулювання, мотивація 

власної діяльності. Формуємо відчуття плинності часу. Розвиток прихованих почуттів, 

саморефлексія та аналіз внутрішніх конфліктів, розмежування сторін власного образу 

«Я». Відчуття часу. Вчимося бути активними. Зміна структури мотивації. Розвиток 

навичок творчої діяльності та активності. Моя професія.  Обговорення майбутніх 

перспектив, вибору професії, розвитку особистісних якостей, важливих для майбутньої 

професійної діяльності. Розвиваємо навички самоконтролю. Осмислення власних 

поглядів та принципів. Формування вміння переконувати. Розвиток навичок 

самоконтролю. Особистий розвиток. Рефлексія. Установка на самостійну перспективну 

діяльність та спрямування особистісного розвитку.  

Тема. Я, ми, вони.  

Вчимося спілкуватися. Визначити поняття «спілкування» та фактори, що на нього 

впливають. Ознайомлення учасників із прийомами ефективного спілкування. Розвиток 

навичок ефективного спілкування. Мої права та обов’язки. Права дитини, визначені 
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Конвенцією ООН про права дитини, формування навичок правомірної поведінки. Ні! 

Найгіршим формам дитячої праці. Національні та міжнародні правові стандарти, що 

регламентують використання праці дітей, причини й наслідки дитячої праці, розвиток 

навичок прийняття зваженого рішення. Яка професія мені підходить і де шукати 

роботу. Де шукати робоче місце.  Протидія торгівлі людьми. Торгівля людьми, причини 

й наслідки торгівлі людьми, ознаки торгівлі людьми, законодавство, що регулює 

питання, пов’язані з торгівлею людьми.  Спілкування з роботодавцем: крок за кроком. 

Способи  ефективного  спілкування з роботодавцем, правила складання резюме, 

підготовка до телефонної співбесіди.  

Тема. Створюємо сім’ю.  

Значення поняття «здоров’я», фактори, що впливають на здоров’я, залежність  

здоров’я від особистої позиції щодо цих факторів. Я обираю здоровий спосіб життя. 

Оволодіння елементарними практичними навичками планування сімейного бюджету, 

виховання громадянської компетенції в галузі економічних знань. Формування навичок 

планування сімейного бюджету. Створення толерантного середовища для всього 

населення для того, щоб краще розуміти проблеми, пов’язанні з ВІЛ та СНІДом. Ні! 

Шкідливим звичкам. Проблема ВІЛ та СНІДу. Дружба і кохання. Планування сім’ї. 

Поняття «домашнє насильство», розвиток здібностей ідентифікування себе не тільки як 

об’єкт насилля, але й як можливе джерело насильства. Способи захисту власних прав. 

Сімейний бюджет. Профілактика домашнього насильства. Життя як цінність. 

Визначення цінності  людського життя через призму неповторності кожної людини. 
 

Професійно-практична підготовка 
 

Штукатур  

3(2-3)-го розряду 

Виробнича 

практика 

378 Тема. Інструктаж з охорони праці й пожежної безпеки на виробництві  

Інструктаж із техніки безпеки й пожежної безпеки. Система управління охороною 

праці, організація служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів техніки 

безпеки та індивідуального захисту. Ознайомлення з правилами поведінки на території 

будівництва. Транспортні засоби на території будівництва, правила їх руху. Дозвіл на 

виконання робіт. Правила складування будівельних матеріалів. Значення 

огороджуючих, запобіжних засобів і пристроїв, попереджуючих написів на будівництві. 

Інструктажі з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та робочому місці.  

Тема. Самостійне виконання штукатурних робіт, складністю 3(2-3)-го розряду  

Самостійне виконання робіт штукатура 3(2-3)-го розряду у відповідності з 

вимогами кваліфікаційної характеристики і з технологією виробництва, вимогами 

будівельних норм і правил на опоряджувальні роботи із застосуванням передової 

технології робіт, сучасних механізмів, нормокомплектів, інструментів, пристроїв і 

високопродуктивних методів праці. 
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