
Професія: 

«Монтажник гіпсокартонних конструкцій. 

Штукатур. 

Лицювальник – плиточник» 
 Кваліфікація : монтажник гіпсокартонних конструкцій 3 

розряду 
Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій - одна з сучасних 

будівельних професій. 

Відноситься до 

опоряджувальних робіт і тісно 

пов’язана з професією маляра, 

лицювальника-плиточника і 

штукатура. 

Гіпсокартон – це 

будівельний матеріал, який 

дозволяє швидко втілити 

найсміливіші  фантазії 

архітекторів та дизайнерів. 

Простий для монтажу, він з 

легкістю сприяє нестандартним 

рішенням щодо 

функціонального дизайну. Вироби з гіпсокартонних листів можуть бути 

різноманітні, починаючи від багатофункціональних перегородок та стелажів для 

офісних приміщень та завершуючи цілими підвісними системами для палаців 

урочистих подій. 

Варіантів дизайнерського пошуку безліч. Кожен архітектор прагне не 

повторювати інтер'єр, щоразу додаючи нову родзинку. У вирішенні цих завдань 

важливу роль відіграє монтажник гіпсокартонних конструкцій, майстерністю 

якого   створюються складні форми в інтер'єрі — гнуті стіни і стелі, колони і 

пілони, кyпoли, об'ємні бордюри, які надають 

багатоваріантність інтер'єрам і високу 

архітектурну виразність приміщенням. 

Якщо ви за покликанням творча людина і 

постійно знаходитись у пошуку, приходьте на 

навчання за професією монтажник 

гіпсокартонних конструкцій. Ви навчитесь 

створювати найвишуканіший інтер'єр будь-якого 

приміщення, змонтуєте віконну чи дверну арку, 

виконаєте монтаж вишуканого дизайну підвісної 

стелі, облаштуєте стінні вітражі, виготовите самі 

різноманітні перегородки стін. 

І все це при мінімальній матеріаломісткості, 

високій продуктивності й соціальній 



привабливості праці та майже повній безвідходності виробництва. Професія 

користується найбільшим попитом на ринку праці. 

Види робіт монтажника гіпсокартонних конструкцій: 

 облицювання стін і стель гіпсокартонними листами; 

 влаштування підвісних стель; 

 виконання декоративних елементів з гіпсокартонних листів (арки, 

криволінійні елементи тощо); 

 обробка швів в гіпсокартонних листах;   

 дизайн приміщень; 

 улаштування основ підлог. 

 
 Кваліфікація : штукатур 4 розряду 

 

Професія 

штукатура, як і майже всі будівельні професії, є досить давньою. Серед 

оздоблювальних робіт штукатурні на будівництві займають чи не найважливіше 

місце. Свою назву професія штукатура отримала від основного матеріалу, з яким 

доводиться мати справу будівельнику. Штукатурка - це оздоблювальний шар що 

наноситься на поверхню різних конструктивних елементів будівлі (стін, 

перегородок, перекриттів, колон) з метою вирівняти ці поверхні, покращити їх 

санітарні та теплотехнічні характеристики, надати їм певної форми та фактури. 

Штукатурні роботи сприяють досягненню довговічності споруд, архітектурно-

декоративної привабливості. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ: 

 виготовлення розчину з сухих готових матеріалів і сумішей; 

 накладання розчину на поверхню, що підлягає штукатурці; 

 вирівнювання поверхонь; опорядження колон, балок, фасадів, 

Штукатур є тим будівельним фахівцем, від якості роботи якого залежить, 

як буде виглядати будинок після введення його в експлуатацію. 

Висококваліфікований штукатур за своїм рівнем наближається до художника. 



Результати роботи штукатура завжди на видноті, тому кажуть, що його робота є 

візитною карткою всіх будівельників, які споруджували будівлю. 

Штукатур повинен вміти: 

 робити суцільне вирівнювання поверхні; 

 готувати розчини, мастики,  користуватися готовими сухими будівельними 

сумішами; 

 підготовляти різні види поверхонь; 

 виконувати опорядження стін і стелі; 

 користуватися механізмами, інвентарем, пристроями, інструментами 

необхідними для роботи; 

 попереджувати і усувати дефекти опоряджувальних робіт 

 застосовувати нові технології опоряджувальних робіт. 

Професійна діяльність штукатура відноситься до фізичної праці середнього 

навантаження і напруженості. Обмежень щодо статі і віку професія не має. 

Штукатурні роботи виконуються в різних кліматичних зонах. Штукатури 

працюють як усередині приміщень, так і зовні та на висоті. 

 
 Кваліфікація: лицювальник - плиточник 3 розряду 

Лицювальник-плиточник – це робітник широкого профілю, який виконує: 

роботи з облицювання  поверхонь різного роду плитками, реконструкції, 

реставрації та ремонту будівель і споруд. 

Професія має високе суспільно-економічне значення, розповсюджена як в 

містах, так і сільській місцевості. Лицювальник-плиточник облицьовує плиткою 

стіни будинків, опори мостів тощо, а також внутрішні приміщення.  Для цього 

готує розчини, очищає поверхні, ріже плитку за розмірами. Може виконувати 

укладання килимової кераміки. Ремонтує облицювальні поверхні. 

Професія лицювальник-плиточник в наш час 

стала найпопулярнішою серед усіх 

будівельних професій. Робітники-плиточники 

завжди потрібні як в державних будівельних 

компаніях, так і в приватних. Важливо і те, що, 

здобувши цю професію, ви завжди зможете 

власними силами переобладнати свій будинок 

на свій розсуд і на свій смак. 

Основна робота плиточника – облицювання 

плиткою стін та підлоги будинків. 

Кваліфікований лицювальник-плиточник 

повинен знати види матеріалів, 

використовуваних при облицюванні, способи 

розмітки і розбивки горизонтальних, 

вертикальних і криволінійних поверхонь, 

способи установлення та кріплення фасонних і 

прямих плиток, правила ремонту і заміни 

плиткового покриття. Представники цієї професії повинні мати хороший лінійний 

окомір, точну зорово-рухову координацію (на рівні рухів рук. 



Види робіт лицювальника-плиточника: 

 влаштування стяжок під чисті підлоги; 

 влаштування гідроізоляції; 

 влаштування прошарків із самовирівнюючої суміші; 

 облицювання горизонтальних та вертикальних поверхонь керамічними 

плитками; 

 укладання тротуарної плитки; 

 облицювання поверхонь мозаїчними виробами; 

 облицювання фасадів. 

 

Специфічні вимоги: по закінченні терміну навчання - не менше 16 років. Стать: 

чоловіча, жіноча. 

Тривалість навчання після  базової середньої освіти  - 3 роки. 

 


