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Козік Світлана Георгіївна – викладач вищої категорії ДНЗ «Одеський ліцей 

будівництва та архітектури» 

Бурлакова Валентива Василівна – майстер виробничого навчання ДНЗ 

«Одеський ліцей будівництва та архітектури» 

Черненко Ігор Борисович – директор ДНЗ «Одеський ліцей будівництва та 

архітектури» 

Щербаченко Г.М. – завідувач кабінету професійної підготовки Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області 

 

Керівники проекту 

Супрун В’ячеслав Васильович – директор департаменту професійно-технічної 

освіти Міністерства освіти і науки України. 

Луцька А. В. - начальник відділу змісту та організації навчального процесу 
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України 

Паржницький Віктор Валентинович – начальник відділення науково-
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інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. 

Багмут Ольга Миколаївна – методист вищої категорії відділення науково-

методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. 
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Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту, замовлення 

на його придбання просимо надсилати за адресою:  

03035, м. Київ, вул. Урицького, 36. 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і 

науки України. 

Телефон: (044) 248-91-16 

Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту 

професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович. 

 

*Примітка  

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, 

тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних 

технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.  

 

 

 



Загальні положення щодо реалізації ДСПТО  

«Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів»  

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікації) робітників з професії «Реставратор декоративних 

штукатурок і ліпних виробів» третього, четвертого, п’ятого, шостого розрядів 

розроблено відповідно до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну 

освіту» та Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної 

освіти з конкретних робітничих професій, затвердженої  наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15 травня 2013 року № 511, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року  за № 832/23364, є 

обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними 

закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або 

забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації, перепідготовку) 

кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми 

власності. 

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного 

рівня тривалість професійного навчання третій розряд становить – 724 години, 

на четвертий розряд – 603 години, на п’ятий розряд – 468 годин, на шостий 

розряд – 391 година. 

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього 

атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки 

встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що 

визначається робочим навчальним планом. 

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін 

професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для 

первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при 

цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за 

рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача 

документа про присвоєння спорідненої робітничої професії. 

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за 

рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог 

сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих 

кадрів тощо. 

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення 

предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і 

культура спілкування», «Основи енергоефективності» тощо). 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників складені на основі 

кваліфікаційних характеристик Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників (ДКХП, випуск 64 „Будівельні, монтажні та ремонтно-

будівельні роботи‖, зміни № 7 до розділу 2), досягнень науки і техніки, 

впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, 

врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до 

рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та 

навичок, до освітньо-кваліфікаційних характеристик включено вимоги, 

передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії 

працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, 



затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 

29 грудня 2004 року № 336. 

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних 

майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або 

безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно – 

технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального 

часу, відповідно варіативний компонент – до 20%. 

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, 

передбаченого для виконання навчальних програм професійно – технічної 

освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 

академічна година тривалістю 45 хвилин; 

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 

академічних годин; 

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних 

годин; 

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. 

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження 

виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється 

залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із 

законодавством. 

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, 

засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і 

вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну 

атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань 

долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок 

учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації. 

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації 

робітників професійно - навчальним закладом здійснюється вхідний контроль 

знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

освіти, та погодженням із заінтересованими центральними органами 

виконавчої влади. 

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти 

самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у 

відповідній галузі. 

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після 

навчання і перевірки знань з охорони праці. 

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного 

на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється 

професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами 

та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, 

критеріїв оцінювання. 



Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та 

третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.  

Особі, яка опанувала курс професійно – технічного навчання й успішно 

пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та 

видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. 

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків 

документів про професійно-технічну освіту» 

   Особам, які достроково випускаються з професійно–технічного 

навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм 

присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка. 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика  

випускника професійно-технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія: 7133 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

2. Кваліфікація:  реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 3-го 

розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги  

 

Повинен знати: 

основні матеріали, що застосовуються при виконанні реставрації 

звичайних і декоративних штукатурок, мастичних та ліпних прикрас; 

призначення і правила застосування інструментів та пристроїв;  

технологію підготовки поверхонь під штукатурення суцільне й у місцях 

втрати;  

склад штукатурних розчинів та готування їх за розробленою рецептурою;  

прийоми промивок та значення забруднень, фарбувань і доробок з 

елементів прикрас;  

технологію усунення тріщин, швів, сколів; засоби збирання і склеювання 

елементів прикрас. 

 

Повинен вміти: 
реставрувати та консервувати декоративні стародавні штукатурки та 

деталі мастичних ліпних прикрас, без пошкоджень, з незначними втратами;  

видаляти пізні штукатурки та нашарування до розкриття „авторської‖ 

штукатурки на гладких поверхнях;  

прибивати дранки на дільницях втрати штукатурок;  

натягувати металеву сітку по готовому каркасу;  

промивати й виводити забруднення, набіли і фарбування, старі доробки і 

мастиковки;  

дезінфікувати й виводити плісняви; замазувати і догіпсовувати тріщини, 

шви, сколи;  

гідрофобізувати штукатурні покриття;  

збирати і склеювати збережені фрагменти прикрас;  

набивати у формах деталі з мастики пап’є – маше, деталі фрагментів 

прикрас;  

готувати розчин із штучного мармуру під керівництвом реставратора 

вищої кваліфікації;  

влаштовувати основу та стяжку;  

наносити розчин на плоскість, вирівнювати, затирати, острожувати 

поверхню;  

готувати інструмент до роботи;  

готувати матеріали для  мастичної маси і пап’є – маше. 

 

 

 



4. Загальнопрофесійні вимоги 

 

Повинен: 
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

дотримуватися  норм технологічного процесу;  

не допускати браку в роботі;  

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо–кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації 

осіб 

 

5.1 При вступі  на навчання  

Базова або повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи. 

5.2 Після закінчення навчання 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів (кваліфікація 

реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 3-го розряду)  

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Виконання будівельних і монтажних робіт під час будівництва, 

розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і 

споруд. (КВЕД – 2010, секція F, клас 43.99) 

 

7. Специфічні вимоги 

 

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання 

відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3. Медичні обмеження. 

 



Типовий навчальний план 

Професія: 7133 Реставратор  декоративних штукатурок і ліпних 

виробів  

Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних 

виробів третього розряду 

 

    Загальний фонд навчального часу 724 години 

 

№ 

з\п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 74 5 

1.1 Основи правових знань 17  

1.2 Основи галузевої економіки й підприємництва 17 1 

1.3 Інформаційні технології 17 4 

1.4 Правила дорожнього руху 8  

1.5 Резерв часу 15  

2 Професійно – теоретична підготовка 207 16 

2.1 Технологія реставраційних робіт 56 4 

2.2 Основи реставрації 24  

2.3 Основи архітектури 10  

2.4 Матеріалознавство 28 4 

2.5 Охорона праці 30  

2.6 Будівельне креслення 17 8 

2.7 Малюнок та основи композиції 42  

3 Професійно – практична підготовка 406  

3.1 Виробниче навчання 168  

3.2 Виробнича практика 238  

4 Консультації 30  

5 
Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна атестація при продовженні 

навчання) 

 

7 

 

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 694 21 



 

П Е Р Е Л І К 

кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Реставратор декоративних штукатурок і ліпних 

виробів» 

 
К а б і н е т и: М а й с т е р н і: Л а б о р а т о р і ї: 

1. Технології реставраційних робіт. 

2. Матеріалознавства 

3. Охорони праці 

4. Будівельного креслення 

5. Малюнка та основ композиції 

6. Інформаційних технологій 

7. Основ галузевої економіки й 

підприємництва 

1. Штукатурна 

2. Ліпна 

 

1. Матеріалознавства 

 

 

 

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють індивідуальне професійне 

навчання кваліфікованих робітників навчальний процес може здійснюватись при наявності 

обладнаного навчального робочого місця. 

- предмет „Інформаційні технології‖ для індивідуального навчання, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації робітників вивчається за погодженням підприємств – замовників 

кадрів 



ТИПОВА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА 

з предмета «Основи правових знань» 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 

Право – соціальна цінність, складова 

частина загальнолюдської культури. 

Поняття та ознаки правової держави 

3  

2 Конституційні основи України 7  

4 
Цивільне право і відносини, що ним 

регулюються 
4  

5 Господарство і право 3  

Усього годин:  17  

 
 

Тема 1.  Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. 

Поняття та ознаки правової держави 

Право у житті кожного з нас. Принципи права – його провідні 

основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і 

правопорушення. Юридична відповідальність. 

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника 

зміцнення правопорядку і законності. 

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. 

Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; 

політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної 

влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини. 

Значення правосвідомості та правової культури у побудові правової держави. 
 

Тема 2. Конституційні основи України 

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як 

Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – 

суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні 

символи України. 

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове 

становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до 

національних меншин, – невід’ємна частина загальновизнаних прав людини. 

Гарантування громадянам України права на національно-культурні надбання 

та мову. 

Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і 

свободи громадян України. 

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на 

повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість 

житла кожного; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне 

життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: 



право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право 

користуватися об’єктами права державної та комунальної власності; право на 

освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або 

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних 

від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, 

та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні 

державними справами; право на свободу об’єднання у політичні партії та 

громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і 

рівність усіх людей у своїй гідності та правах. Невідчужуваність і невід’ємність 

прав і свобод людини. 

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через 

вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. 

Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про референдум, 

його види. Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму. 

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький 

орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок 

роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу 

України у Верховній Раді України та відповідальний перед ним. 

Президент України. Президент України – глава держави. Обрання 

Президента України та його повноваження. Припинення повноважень 

Президента України. 

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Кабінет 

Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини 

між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та 

Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складові системи 

органів державної виконавчої влади. 

Прокуратура. 

Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення правосуддя в 

Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади 

судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканість. Вища рада 

юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної 

юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок 

призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження 

Конституційного Суду України. 

Територіальний устрій України. Автономна Республіка Крим. 

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, 

його система та повноваження. 

 

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні 

правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. 

Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин. 

Право власності. Захист права власності. 

Поняття, зміст і принципи приватизації. 

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Договір як 

різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань. 



Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової 

відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. 

Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх. 

Спадкове право. 

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за 

заповітом.  

 

Тема 4. Господарство і право 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських 

відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, 

господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове 

становище господарських організацій. Правове становище підприємств і 

об’єднань. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Предмет, метод і завдання економіки галузі 1  

2 
Теоретико-правові основи бізнесу та 

підприємництва 
2  

3 Власність і підприємницька діяльність 6  

4 Доходи в ринковій економіці 4  

5 Бізнес-планування у підприємництві 4  

Усього годин: 17  

 

 

Тема 1. Предмет, методи і завдання економіки галузі 
Мета вивчення курсу. Предмет, методи галузевої економіки. Зміст курсу і 

його взаємодія з іншими дисциплінами. 

 
Тема 2. Теоретико-правові основи бізнесу та підприємництва 

Основні поняття бізнесу та підприємства. Нормативно-правова база 

підприємства. Закон України ‖Про підприємство‖. Нормативно-правова база 

підприємця. Закон України "Про підприємства в Україні‖. Підприємницька 

діяльність і ринок, принципи підприємницької діяльності. 

 
Тема 3. Власність і підприємницька діяльність 

Нормативно – правова основа власності. Закон України ―Про власність‖. 

Організаційно-правові форми бізнесу. Загальна схема реєстрації підприємств. 

Одноосібне володіння. Порядок організації. Товариство. Характеристика типів 

товариств. Корпорація. Порядок організації. 

 
Тема 4. Доходи в ринковій економіці 

Доходи в ринковій економіці. Фактичні доходи виробництв. Заробітна 

плата і профспілки. Банківський відсоток і дивіденди. Норма прибутку 

приватних підприємств. Земельна рента. 

 

Тема 5. Бізнес-планування у підприємництві 

Державна реєстрація підприємницької діяльності – види. Процедури. 

Звітність суб’єкта підприємницької діяльності.  

Поняття про методи бізнес-плану.  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРМА 

з предмета «Інформаційні технології» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Інформація та інформаційні технології 8  

2 Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології 5 2 

3 Мережні системи та сервіси 4 2 

Усього годин: 17 4 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

Поняття про інформацію та інформаційні технології. Суспільство і 

інформація, перетворення інформації в ресурс. Визначення і завдання 

інформаційних технологій, автоматизація інформаційного процесу. 

Вплив інформаційних технологій на розвиток виробництва. 

Інформаційна криза та інформаційні ресурси. Особливості нових 

інформаційних технологій в галузі. Використання інформаційних і 

комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва. 

   Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: 

верстатом, агрегатом, виробничою установкою, фермою, таблицею, 

робототехнічним комплексом, гнучким автоматизованим модулем, лінією, 

цехом, підприємством. 

 

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології 

   Основні напрямки застосування обчислювальної техніки в галузі. 

Галузеве програмне забезпечення. 

   Прикладне програмне забезпечення професійного спрямування 

відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу. 

Лабораторно-практична робота №1 

Ознайомлення з прикладними програмами професійного спрямування (за 

напрямом в професії). 

  Лабораторно-практична робота №2 

 Робота з прикладними програмами професійного спрямування  

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси. 

   Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і 

безпека каналів зв’язку. Принципи і методі обміну інформацією між різними 

відомствами. 

Лабораторно-практична робота №3 

Ознайомлення з математичними пошуковими каталогами та пошуковими 

машинами.  

Лабораторно-практична робота №4 

Вивчення основних принципів роботи з математичними пошуковими 

каталогами та пошуковими машинами. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета «Правила дорожнього руху» 
 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Загальні положення, терміни та визначення 1  

2 Обов’язки та права пішоходів і пасажирів 1  

3 
Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які 

керують гужовим транспортом, і погоничів тварин 
1  

4 Регулювання дорожнього руху 1  

5 Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів  1  

6 Особливі умови руху 1  

7 
Надання першої медичної допомоги під час 

дорожньо-транспортних пригод 
1  

8 Відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху 
1  

Усього годин: 8  

 

Тема 1. Загальні положення, терміни і визначення 
Закон України «Про дорожній рух», Правила дорожнього руху, як 

правова основа дорожнього руху, яка має ціль створення безпечних умов для 

його учасників. 

Закон України «Про дорожній  рух» про порядок навчання різних груп 

населення Правилам дорожнього руху. 

Аналіз дорожньо-транспортних подій в Україні та  причини їх  

виникнення. 

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху. 

Порядок введення обмежень в дорожньому русі, відповідність обмежень, 

інструкцій і інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху. 

Терміни і визначення, які містять Правила дорожнього руху. 

 

Тема 2. Обов’язки і права пішоходів і пасажирів 
Порядок руху пішоходів в населених пунктах. 

Особливості руху пішоходів, які переносять важкі предмети, або осіб, які 

пересуваються в інвалідних візках без двигуна, ведуть велосипед, мопед або 

мотоцикл, везуть санчата, тачки тощо.  

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. 

Рух пішоходів в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості. 

Рух дорогою організованих груп людей. 

Особливості руху організованих груп дітей. 

Пішохідний перехід. Порядок  переходу проїжджої частини дороги. 

Дії пішоходів у випадку наближення транспортного засобу з увімкненим 

мигаючим маячком і спеціальним звуковим сигналом. 

Дії пішоходів у випадку причетності до дорожньо-транспортної події. 



Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту. 

Правила посадки та висадки. 

Права та обов’язки пасажирів під час користування транспортними  

засобами. 

Дії пасажирів на випадок дорожньо-транспортної події. 

 

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують 

гужовим транспортом і погоничів тварин 

Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового 

транспорту та погоничів тварин. Технічний стан та обладнання вказаних 

транспортних засобів. 

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині. 

Правила використання велосипедної доріжки.  

Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипедів, мопедів. 

 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху 
Дорожні знаки і їх значення в загальній системі організації дорожнього 

руху, їх класифікація.  

Дорожня розмітка і її значення в загальній системі організації дорожнього 

руху, класифікація розмітки. 

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  

дорожнього руху на небезпечних ділянках шляху.  

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофору. Світлофори, які 

регулюють рух пішоходів. 

Значення сигналів регулювальника:  

1. Руки,  витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед 

грудьми. 

2. Права рука витягнута вперед. 

3. Рука піднята вгору. 

4. Інші сигнали регулювальника. 

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми 

знаками і  розміткою. 

 

Тема 5. Рух транспорту й безпека пішоходів та пасажирів 

Правосторонній рух транспорту. Рух у декілька рядів. Взаємна увага – 

умова безпеки руху. 

Види й призначення попереджувальних сигналів. Правила  подачі 

сигналів світловими покажчиками або рукою. Небезпечні наслідки порушення 

правил показу попереджувальних сигналів. 

Швидкість руху, дистанція та інтервал. 

Поняття про гальмівний шлях:чинники, які впливають на величину 

гальмівного шляху. 

Види перехрестя. Порядок руху на перехресті.  

Зупинка і стоянка. 

 

 



Тема 6. Особливі умови руху 

Перевезення пасажирів під час буксирування транспортних засобів. 

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда.  

Початкове навчання водінню транспортних засобів. Навчальна їзда на 

шляхах. 

Рух в житловій зоні. Перевага пішоходів під час руху в житловій зоні. 

Автомагістралі та шляхи для автомобілів, їх основна відмінність. Рух по 

автомагістралях і шляхах для автомобілів.  

Основні відмінності гірських шляхів і стрімчастих спусків. Вимоги 

правил щодо руху на гірських шляхах і стрімчастих спусках. 

 

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-

транспортних подій 

Визначення і невчасне припинення дії травмуючого фактору, визволення 

потерпілого з транспортного засобу. Надання першої медичної допомоги. 

Правила і засоби переносу потерпілого. Правила і засоби транспортування 

потерпілого на різних видах транспортних засобів. 

 

Тема 8.  Відповідальність за порушення правил дорожнього руху 

Соціально-економічні і правові наслідки дорожньо-транспортних подій і 

порушень Правил дорожнього руху. 

Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна 

відповідальність. Відповідальність за заподіяні матеріальні збитки в природі. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета «Технологія реставраційних робіт» 
 

№ 

з/п 

 

                   Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Екскурс в історію будівництва 2  

2 
Загальні положення про будівництво та 

реставрацію 

 

2 
 

3 
Підготовка поверхонь під штукатурення. 

Приготування розчинів. 
8  

4 
Проста,поліпшена та високоякісна штукатурка 

поверхонь 

 

10 

 

2 

5 
Способи і прийоми штукатурення окремих 

елементів будівель 

 

6 

 

 

6 
Технологія виконання декоративних 

штукатурок 
6 1 

7 

Виробництво робіт по штукатуренню фасадів 

будівель звичайними та декоративними 

розчинами 

 

 

8 

 

8 
Відомості про архітектурні ліпні вироби та їх 

стильові характеристики 

 

2 
 

9 Виготовлення форм із пап’є-маше та мастик 4  

10 
Технологія виготовлення виробів із пап’є-маше 

та мастик 

 

4 

 

1 

11 Встановлення ліпних виробів 4  

 Усього годин: 56 4 

 

 

Тема 1. Екскурс в історію будівництва 

Мистецтво спорудження будівель. Історія розвитку будівництва та 

архітектури. Поняття про будівництво і реставрацію. Розвиток будівництва 

та реставрації будівель в Україні. Значення реставраційних робіт по 

збереженню пам’ятників національної культурної спадщини України. Історія 

архітектурних стилів України та рідного міста. 

Ознайомлення учнів з кваліфікаційною характеристикою. 

Ознайомлення з програмою навчання по предмету. 

 

Тема 2. Загальні положення про будівництво та реставрацію 
Відомості про будівлі та споруди. Значення та зміст будівельних   та 

реставраційних робіт. Значення професійної майстерності й зростання  

культурно-технічного рівня робітників. Основні будівельні та реставраційні 

роботи,що виконуються на об’єктах реставрації та будівельному 

майданчику,послідовність їх  виконання. 



Класифікація будівель і споруд за призначенням, капітальності, 

поверховості, матеріалами й конструкціями несівних елементів. 

Вимоги до будівель і споруд по міцності, стійкості, довговічності, 

вогнестійкості. 

Основні відомості про будівлі сучасних типів підвищеної поверховості. 

Технологія спорудження будівель: підготовчий період, основний період. 

Основні елементи будівлі. Конструктивні типи цивільних будівель. 

  

Тема 3. Підготовка поверхонь під штукатурення. Приготування 

розчинів 

Підготовка поверхонь до штукатурення. Інструменти для підготовки 

поверхонь,призначення,правила роботи. 

Правила та засоби підготовки різноманітних поверхонь під 

штукатурення ручним інструментом. Підготовка каменоподібних, 

дерев’яних, бетонних, цегляних поверхонь до штукатурення. Підготовка 

стиків і каналів. Затягування сіткою. Влаштування гідроізоляції та стяжки. 

Провішування поверхонь та влаштування марок. Інструменти і пристрої 

для провішування поверхонь. Вимоги БНіП до точності провішування стін та 

стель. Види та призначення марок. Організація робочого місця і безпека 

праці. Приготування розчинів. Види звичайних і декоративних розчинів, 

підбір матеріалів. Способи приготування розчинів. 

 

Тема 4. Проста, поліпшена та високоякісна штукатурка поверхонь 

 

Призначення штукатурки. Способи виробництва штукатурних робіт. 

Вимоги БНіП к цегляним,бетонним і дерев’яним поверхням, що 

підлягають штукатуренню. 

Види штукатурки: проста, поліпшена та високоякісна. Призначення 

кожного види штукатурки. Складові частини штукатурного шару: набризк, 

грунт, накривка; їх призначення. Товщина шару для різних видів 

штукатурки. Вимоги до кожного виду штукатурки. Засоби перевірки якості 

штукатурки. 

Інструменти для нанесення штукатурного розчину, розрівнювання, 

ущільнення,обробки штукатурного шару Вимоги до штукатурних 

інструментів і погляд за ними. 

Пристрої для роботи на висоті. Поміст. Пересувальні інвентарні 

столики. Інвентарні риштування. Вимоги до риштувань.  

Технологія штукатурних робіт. Проста штукатурка. Кількість 

штукатурних шарів, послідовність їх нанесення. Виконання набризку 

штукатурною лопаткою з сокола і безпосередньо із спеціального ящика. 

Способи намазування розчинової суміші на стіни, стелю. Способи 

розрівнювання розчинової суміші. Затирання штукатурного шару. 

Поліпшена штукатурка. Послідовність нанесення штукатурних шарів. 

Способи нанесення набризку, грунта. Тривалість технологічних перерв за 

нормальних умов тужавлення розчину. Способи нанесення накривки. 

Затирання поверхонь та згладжування. 

Високоякісна штукатурка і засоби її виконання. 



Безпіскова накривка поверхонь і її переваги. Інструменти і пристрої для 

безпіскової накривки. Розчини для безпіскової накривки,способи їх 

приготування. Техніка нанесення на поверхню і способи загладжування. 

Правила безпеки праці при виконанні штукатурних робіт. Організація 

робочого місця.   

Лабораторно-практична робота  
1. Розробка технологічних карт при обштукатурюванні поверхонь 

простою, поліпшеною, високоякісною штукатуркою». 

 

Тема 5. Способи і прийоми штукатурення окремих елементів 

будівель 

Види підготовчих робіт при опорядженні віконних і дверних прорізів. 

Способи заповнення проміжків між стіною й коробкою теплоізоляційним 

матеріалом: шлаковатою, паклею, будівельною повстю, змоченою в гіпсовій 

розчиновій суміші. Ущільнення монтажною піною. Підготовка поверхонь, 

визначення кута розсіювання укосів і навішування правил. Штукатурення 

заглушин. Залізнення цементної штукатурки, заглушин. Способи залізнення. 

Технологічний процес штукатурення стін, стель, стовпів,сходів,ніш по сітки. 

Штукатурення укосів. Визначення ширини укосу. Способи 

обштукатурювання  внутрішніх і зовнішніх укосів. Створення фасок. 

Опорядження кутів і фасок. 

Організація робочого місця при опорядженні укосів. Вимоги до БНіП до 

опорядження віконних і дверних прорізів. 

Обробка пілястр. Загальні відомості про пілястри. Їх призначення. 

Порядок провішування пілястр. Прийоми гладкій обробки рівних пілястр. 

Організація робот по обробки пілястр. БНіП на виробництво робот по 

обробці пілястр. 

 

 Тема 6. Технологія виконання декоративних штукатурок 

 

Види декоративних штукатурок. Загальні відомості про їх призначення і 

застосування. 

Склади в’яжучих матеріалів і заповнювачів,що застосовуються для 

приготування вапняно-піщаної кольорової штукатурки, теразитової, кам’яної 

і штукатурки сграфіто. 

Визначення якості матеріалів і розчинів, що застосовуються в 

декоративних штукатурках. 

Вапняно-піщана кольорова штукатурка. Загальні відомості про порядок 

обробки вапняно – піщаних кольорових штукатурок. Підготовка поверхонь, 

нанесення підготовчого шару (грунта), послідовність нанесення 

декоративних розчинів, їх розрівнювання і затирання. 

Особливості розрівнювання,загладжування та затирання кольорових 

вапняно-піщаних штукатурок. Обробка нанесеної штукатурки. Обробка по 

фарбувальному розчину. 

Вили обробки фактур по пластичному розчину. Виконання 

різноманітних фактур. Інструмент для обробки кольорової штукатурки. 



Технічні норми і вимоги до якості обштукатурених поверхонь 

кольоровими вапняно-піщаними розчинами. Догляд за декоративною 

штукатуркою. 

Лабораторно-практична робота  
1. Розробка  технологічних карт по обштукатурюванню поверхонь 

вапняно-піщаними кольоровими розчинами.  

 

Тема 7. Виробництво робіт по штукатуренню фасадів будівель 

звичайними розчинами 

Призначення штукатурних фасадів. Види фасадних штукатурок. 

Виробництво робіт по обштукатурюванню фасадів звичайними 

розчинами. Підготовка поверхонь. Товщина шарів. Прийоми і засоби 

розрівнювання і згладжування розчину. 

Види тяг: карнизи, пояски, наличники; засоби їх виконання. Обробка 

поверхні штукатурки набризком. Організація робочого місця, безпека праці. 

 

Тема 8. Відомості про архітектурні ліпні вироби та їх стильові 

характеристики 

Визначення поняття архітектурних ліпних виробів. Фасад і інтер’єр. 

Залежність ліпних виробів від призначення будівлі,його приміщень, 

організації простору їх об’ємів, освітленості і видів обробки. Матеріал для 

ліпних виробів,що застосовуються у приміщеннях. 

Ліпні вироби,що застосовуються для обробки фасадів. 

Порядок виконання ліпних робіт. Інструменти для ліпних робіт. 

Стильові характеристики ліпних виробів. 

 

Тема 9. Виготовлення форм 
Види форм,що застосовуються в виробництві виробів із пап’є – маше. 

Способи підготування моделей к формовки. Проста форма. Складна 

форма. 

Ліпка простих моделей із пап’є-маше. 

Організація робочого місця і охорона праці. 

 

Тема 10. Технологія виготовлення виробів із пап’є-маше та мастик 

Приготування мастил і клейових складів для виготовлення виробів із 

пап’є-маше. Інструмент для виготовлення виробів із пап’є-маше і мастик. 

Технологія виготовлення ліпних виробів із пап’є-маше. Обробка готових 

виробів із пап’є-маше і мастик. 

Організація робочого місця і охорона праці. 

 Лабораторно-практична робота 
1. Розробка технологічних карт для виготовлення виробів із пап’є-маше. 

 

Тема 11. Встановлення ліпних виробів 

Установка і кріплення гіпсових деталей. Основні вимоги, що 

висуваються до установки готових виробів. Установка модильйонів. 

Установка капітелей. 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи реставрації» 

№ 

з/п 
Т Е М А 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Пам'ятки культури 3  

2 Історичний огляд реставрації пам'ятників в 

різні епохи розвитку суспільства 

10  

3 Вивчення будівель з історичної точки зору 3  

4 Поняття про консервацію та реставрацію 

будівель 

2  

5 Технічні проблеми консервації і реставрації 2  

6 Реставрація кам'яних споруд, які мають 

художній декор 

4  

 Усього годин: 24  

 

Тема 1.  Пам'ятки культури 

Охорона пам'яток – важливе завдання державних органів і громадських 

організацій. 

Дбайливе ставлення до пам'яток історії і культури – патріотичний 

обов'язок кожного громадянина України. 

Закон про охорону пам'яток. Етична цінність історичних пам'яток у 

сучасну епоху. 

Державні органи охорони пам'яток історії і культури України та 

зарубіжжя. 

Міжнародні організації по охороні культурної спадщини. Міжнародні 

угоди: Пакет Реріха, Гаагська конвенція, Венеціанська хартія. 

 

Тема 2.  Історичний огляд реставрації пам'яток в різні епохи 

розвитку суспільства 
Практика реставраційних робіт минулих епох. 

Експериментальний та емпіричний характер реставраційних робіт. 

Відновлюючи і реконструкційні роботи у стародавні часи. 

Особливі відносини до пам'яток у 17 – 18 ст. Археологічна реставрація у 

18ст. Епоха неокласицизму та її наслідки для пам'яток архітектури. 

Друга половина 19 – початок 20 століття – рішучий перелом у реставрації. 

Розробка нових принципів реставрації. 

 

Тема 3.  Вивчення будівель з історичної точки зору 

Поняття пам'ятки історії і культури. Цінність пам'яток архітектури. 

Історична цінність. 

Причетність пам'ятки до найважливіших історичних подій в житті народу, 

розвитку суспільства, держави, науки, культури. 

 

Тема 4.  Поняття про консервацію та реставрацію будівель 



Цілі та задачі аналітичного і синтетичного методів реставрації. 

Консервація – метод охорони пам'ятки архітектури. 

Фрагментарна реставрація (аналітичний метод). 

Цілісна реставрація (синтетичний метод ). 

Приклади реставраційних робіт. 

 

Тема 5.  Технічні проблеми консервації і реставрації 

Причини руйнування пам'яток. Важливість виявлення комплексу факторів 

руйнування, для прийняття правильного рішення про характер необхідних 

реставраційних робіт. 

Дефектний ремонт і погане виконання консерваційних і реставраційних 

робіт – серйозна причина псування пам'яток. 

Шкода від природи та людини. 

 

Тема 6.  Реставрація кам'яних споруд,  які мають художній декор 

Основа реставрації кам'яних споруд – детальне дослідження натурних 

останків стародавніх форм і конструкцій. 

Вивчення споруди після улаштування риштувань і помостів. 

Виконання зондажів. Підготовчі роботи і заготовка матеріалів. 

Вибір будівельних матеріалів для виконання реставраційних робіт. 

Організація реставраційних робіт. Послідовність проведення робіт. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи архітектури» 

№ 

з/п 
Т Е М А 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Поняття про архітектуру 2  

2 Конструктивні і декоративні елементи будівель 

та споруд 

8  

 Усього годин: 10  

 

Тема 1.  Поняття про архітектуру 

Архітектура – кам'яна книга історії матеріальної культури людства. 

Поєднання в архітектурі практичних і художніх функцій. Вплив 

архітектури на формування естетичного погляду людини, суспільства. 

 

Тема 2.  Конструктивні і декоративні елементи будівель та споруд 

Типи архітектурних споруд за призначенням. Види житлових будівель. 

Будівлі та споруди суспільного призначення. Промислові будівлі та 

споруди. 

Класифікація будівель і споруд за конструктивним рішенням, матеріалам 

несучих конструкцій, поверховості. 

Несучі (опорні ) конструкції. Огороджувальні конструкції. Дверні та 

віконні прорізи; елементи їх заповнювання. 

Типові деталі і конструкції будівель та споруд. 

Декоративні елементи оформлення фасадів і інтер'єрів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета  «Матеріалознавство» 
 

№ 

з/п 

 

Т Е М А  

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Загальні відомості про будівельні матеріали. 2  

2 Основні властивості будівельних матеріалів. 6 1 

3 В’яжучі матеріали. 6 1 

4 Заповнювачі для розчинів 3  

5 Розчині і бетони 4  

6 Матеріали для декоративних штукатурок. 3  

7 Матеріали для формовочних робіт 2 1 

8 Матеріали для виробів із пап’є-маше та мастик 2 1 

 Усього годин: 28 4 

 

 Тема 1. Загальні відомості про будівельні матеріали 

 Значення будівельних матеріалів для будівництва та реставрації. Історія 

виробництва будівельних матеріалів в Україні. 

 Роль хімії в розвитку виробництва будівельних матеріалів. 

 Класифікація матеріалів, які застосовуються в штукатурних, ліпних 

роботах; вимоги будівельних норм і правил. Специфіцні вимогои к буді- 

вельним матеріалам при проведенні реставраційних робіт. 

 Основні види сучасних матеріалів, їх застосування в реставраційних 

роботах. 

 Поняття про державну систему стандартизації в Україні. 

 

 Тема 2. Основні властивості будівельних матеріалів 

 Фізичні властивості. Питома й щільність, об’ємна вага матеріалів; 

пористість, дійсна і уявна вологість, вагове і об’ємне водовбирання, 

гігроскопичність, водопроникність, теплопровідність. 

 Вплив температури й вологості на властивості матеріалів. Акустичні 

властивості матеріалів. Властивості, що визначають стійкість матеріалів. 

Довговічність, водостійкість і вогнестійкість матеріалів. Морозостійкість. 

 Механічні властивості матеріалів: міцність,тріщиностійкість, пружність, 

пластичність, крихкість, повзучість, твердість, ударна в’язкість. 

 Хімічні властивості матеріалів: лугостійкість, кислостійкість, 

газостійкість, корозійна стійкість, розчинність у воді. 

 Лабораторно-практична робота 
1. Визначення вологості, водопоглинання матеріалів. 

 

Тема 3. В’яжучі матеріали 

 Основні поняття про мінеральні в’яжучі матеріали і їх класифікація. 

Розподіл в’яжучих матеріалів на повітряні та гідравлічні. 



 Вапно повітряне. Відомості про сировину і виробництво вапна. Гасіння 

вапна ручним та механізованим засобами в вапняне молоко, тісто, пушонку. 

Властивості вапна. Безпека при роботі по гасінню вапна. Зберігання і 

транспортування повітряного вапна. 

 Вапно гідравлічне. Відомості про виробництво, властивості. Різниця 

гідравлічного вапна від повітряного. Застосування вапна. Зберігання 

гідравлічного вапна. 

 Гіпс. Технологія виробництва. Фізико-хімічні властивості гіпсу і його 

застосування в загальнобудівельних, штукатурних, ліпних роботах. Дозування 

гіпсових розчинів. Строки тужавлення гіпсу. Прискорювачі і уповільнювачі 

тужавлення гіпсу. Штучний мармур: призначення, види й застосування. 

 Глина, її різновиди, властивості,застосування. 

 Цементи. Класифікація цементів. Технологія виробництва цементів, 

властивості цементів. Марки цементів і їх визначення. Питома й об’ємна вага. 

Прискорення тужавлення та твердіння. Транспортування і збереження 

цементу. Білий і кольоровий портландцементи для архітектурно-

опоряджувальних робіт. Застосування цементів в ліпних роботах. 

 Магнезичні в’яжучі речовини, їх властивості і застосування. Додатки до 

в’яжучих матеріалів: активні, гідравлічні, пластифікуючи. 

 Лабораторно- практична робота 
1. Визначення терміну схоплення і тужавіння різних сортів гіпсу. 

 

Тема 4. Заповнювачі  

 Класифікація заповнювачів для розчинових сумішей і бетонів,їх 

властивості. Характеристика піску, гравію, щебеня. 

 Піски гірські (кар’єрні), річні й морські. Середня крупність зерен піску, 

що застосовується для приготування розчинових сумішей. Шкідливі домішки 

в піску. 

 Декоративні заповнювачі: мармурова та гранітна крихта, смальта, 

кольоровий гравій. 

 Вода,її властивості,призначення в розчинах та бетонах. Шкідливі 

домішки в воді. Вимоги до води для приготування розчинів і бетонів. 

 Штучні легкі заповнювачі: тирса, деревинне вугілля і піски. 

 Традиційні заповнювачі в стародавніх розчинах: цем’янка, білокам’яна 

мука, віск. 

 Властивості заповнювачів. 

 

Тема 5. Розчині і бетони 

 Загальні відомості про розчини. Призначення і класифікація розчинів. 

Складові частини розчину і їх призначення. Державні стандарти на розчині. 

 Властивості розчинів: рухливість, морозостійкість, густина розчинової 

суміші, водоутримувальна спроможність, збезводнення, міцність укладання, 

зчеплення з основою, водопоглинання. Марки розчинів. 

 Розчині: вапняний, вапняно-гіпсовий, цементний, гіпсовий,глиняний. 

Засоби приготування розчинів й застосування. Розчини для зимових 

штукатурок, домішки до них. 



 Механізоване приготування розчинів. Транспортування розчинів. 

Застосування сухих сумішей. 

 

 Тема 6. Матеріали для декоративних штукатурок 

 Матеріали для приготування декоративних розчинів: кольорові цементи, 

вапно, пігменти, пісок, слюда,крихта із гірських порід. 

 Засоби одержання і застосування заповнювачів із мармуру, граніту, 

вапняку. Засоби приготування розчинів для декоративних штукатурок. 

 Підбір матеріалів для декоративних сумішей; приготування кольорових 

розчинів. 

 Види і властивості лугостійких барвників, застосованих у декоративних 

розчинах. 

 

Тема 7. Матеріали для формовочних робіт 
 Види клеїв. Первини матеріали для виробництва клеїв. Властивості, 

зберігання і застосування клеїв в ліпних роботах. 

 Допоміжні матеріали для приготування клейових форм. 

 Формопласт. Властивості і застосування в ліпних роботах. Засоби 

плавлення формопласта в умовах ліпної майстерні. Застосування 

формопластових форм для відливання. 

Лабораторно-практична робота  
1. Визначення виду клею за зовнішніми ознаками. 

 

 Тема 8. Матеріали для виробів із пап’є-маше та мастик 

 Наповнювачі та клеї. 

 Матеріали для армування, властивості, застосування. 

 Склади сумішей для пап’є-маше, мастик. Засоби приготування, 

застосування. 

Лабораторно-практична робота 
1. Визначення строків висихання мучних, крохмальних, кісткових, 

синтетичних клеїв. 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
з предмета «Охорона праці» 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 
Правові та організаційні основи охорони 

праці 
6  

2 Основи охорони праці в будівництві 6  

3 Основи пожежної безпеки 4  

4 Основи електробезпеки 6  

5 
Основи гігієни праці та виробничої 

санітарії. Медичні огляди 
4  

6 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 
4  

Усього годин: 30  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 
Зміст поняття "Охорона праці", соціально-економічне значення охорони 

праці. Мета і завдання предмета, 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, Закон України про 

охорону здоров'я населення, Закон України про пожежну безпеку, 

законодавство про охорону природи і навколишнього середовища. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження й 

усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення 

ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, 

його укладення 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 підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального 

та колективного захисту. 

Державний громадський контроль за охороною праці, відомчий 

контроль. Органи державного нагляду за охороною праці. Відповідальність за 

порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. 

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна відповідальність. 

Інструктажі з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм, 

профзахворювання, профотруєння, нещасні випадки, пов'язані з працею на 

виробництві та в побуті. Алкоголізм і безпека праці.  

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні 

заходи щодо запобігання травматизму та захворювань на виробництві. 

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, профзахворювань і 

професійних отруєнь. 



Тема 2. Основи охорони праці в будівництві 

Загальні питання охорони праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна 

перевірка знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою праці в 

галузі. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізації. 

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Засоби 

індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 

Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Мікроклімат 

виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх 

використання. 

Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження 

нещасних випадків та аварій. План ліквідації аварій. План евакуацій з 

приміщень у випадку аварій. 

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях 

навчальних закладів. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки 
Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості 

речовин. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна 

сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. 

Спалах, запалення, самозапалення, тління, горіння. Легко-,  важко- і 

незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали. Пожежна техніка для захисту об'єктів. 

Особливості гасіння пожеж на об'єктах даної галузі. Організація пожежної 

охорони в галузі. 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична й атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного 

струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які 

впливають на ступінь ураження людини електрострумом. Безпечні методи 

звільнення потерпілого від дії електричного струму. Класифікація виробничих 

приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою й електрифікованими машинами. 

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустаткуванні. 

Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення 

та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками. Захист від статичної електрики. Захист будівель та 

споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози. 

Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди 
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних 

та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори, основні 

шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне 

харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці та відпочинку. Виробнича 

гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення тяжких речей 



неповнолітніми та жінками. 

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання 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 працюючих. Щорічні медичні огляди 

неповнолітніх, осіб віком до 21 року. 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Стислі основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких 

випадках. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність 

дії, швидкість, рішучість, спокій. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її призначення, 

комплектація, правила користування. 

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, 

переломах. 

Припинення кровотечі при знепритомненні (втрата свідомості), шоку, 

тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії 

особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного 

виконання масажу серця та штучного дихання. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до 

транспортування. Вимоги до транспортних засобів. 

 
 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
з предмета «Будівельне креслення» 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Роль креслення на виробництві 1  

2 Лінії креслення, виконання написів на 

кресленнях 

3 2 

3 Геометричні побудови 1  

4 Основи проекційного креслення 2 1 

5 Зображення 3 2 

6 Загальні відомості про будівельні креслення 4 2 

7 Читання креслень за фахом 3 1 

Усього годин:  17 8 

 

Тема 1. Роль креслення на виробництві 

Зміст курсу і його завдання. Креслення та його роль на виробництві. 

Значення графічної підготовки для кваліфікованого робітника. 

Загальні відомості про стандарти для креслень – ЄСКД, СПДС. 

Інструменти, приладдя, пристрої та матеріали для креслення. Загальні 

вимоги до виконання й оформлення креслень. Правила оформлення креслень. 

 

Тема 2. Лінії креслення, виконання написів на кресленнях 

Визначення поняття «формат». Позначення форматів. Рамка та основний 

напис на кресленні. Масштаби: зображення, позначення на кресленні. 

Лінії креслення, їх призначення та застосування на кресленнях. 

Креслярські шрифти. 

Лабораторно-практичні роботи 

1 Лінії креслення і виконання написів на кресленнях. 

2. Заповнення основного напису креслярським шрифтом. 

Тема 3. Геометричні побудови 

Нанесення розмірів на кресленнях. 

Основні побудови на площині та їх практичне застосування. 

Побудова перпендикулярних та паралельних прямих. Поділ відрізка на 

рівні частини.  

Ділення кіл на рівні частини, поділ кутів на рівні частини. 

Спряження, що застосовується при геометричних побудовах. 

Нахил і конусність.  

 

Тема 4. Основи проекційного креслення 

Креслення в системі прямокутних проекцій.  

Площини проекцій. Проекції геометричних тіл та простих деталей. 

Види аксонометричних проекцій. Прямокутна ізометрична проекція.    



Елементи технічного рисування. 

Лабораторно – практична робота: 
1. Визначення форми деталі 

 

Тема 5. Зображення 

Зображення. Види, їх розташування на кресленнях та позначення.  

Розрізи. Призначення розрізів. Класифікація розрізів. Розташування їх на 

кресленні, позначення, правила виконання. З'єднання половини вигляду з 

розрізом.  

Перерізи. Призначення перерізів. Різниця між розрізом та перерізом. 

Винесені та накладені перерізи. Графічне позначення матеріалів в перерізах. 

Лабораторно-практичні роботи 
1. Виконання креслення видів простої деталі. 

2. Виконання розрізів та перерізів. 

Тема 6. Загальні відомості про будівельні креслення 

Основні умовні графічні позначення елементів будівель. Загальні 

архітектурно-будівельні креслення будівель. 

Призначення і види креслень фасадів і планів будівель. Нанесення 

розмірів на будівельних кресленнях. 
Лабораторно – практичні роботи: 

1. Читання архітектурно-будівельних креслень.  

2. Виконання фрагменту плану поверху житлового будинку 

 

Тема 7. Читання креслень за фахом 

Архітектурно-будівельні креслення для опоряджувальних робіт. 

Лабораторно-практична робота 
1. Читання креслень архітектурних деталей будівель.  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Малюнок та основи композиції» 
 

№ 

з/п 

 

Т Е М А  

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Загальні відомості про малюнок та композицію 1  

2 Перспектива 5  

3 Вивчання простих геометричних форм 4  

4 Техніка виконання рисунка 4  

5 Малювання простих фігур в просторі 6  

6 Малювання геометричних тіл з натури 6  

7 Малювання архітектурних деталей 16  

 Усього годин: 42  

 

Тема 1. Загальні відомості про малюнок та композицію 
Значення вивчення малюнка для реставраторів декоративно-художніх 

фарбувань. 

Загальні відомості про малюнок та композицію. 

  

Тема 2. Перспектива 

Будова і робота ока. Зорове сприймання. Спостереження і 

спостережливість. Зображення, пам'ять і уявлення. 

Лінійна і повітряна перспектива. Закони перспективи. Поняття про 

малюнок і предметні площину. Перспективний масштаб. 

Вправи 

1. Розбір репродукцій. 

2. Зарисовки перспективи. 

3. Будова перспективних масштабів. 

 

Тема 3. Вивчення простих геометричних форм 

Вивчення куба в перспективі. Вивчення циліндру в перспективі. 

Конструкція куба. Конструкція циліндра. 

Вправи 

1. Будова перспективи куба у фронтальній проекції і під випадковим 

кутом зору. 

2. Будова циліндру в різноманітних положеннях. 

 

Тема 4. Техніка виконання рисунка 
Види рисунків. Поняття про нарис і тривалий рисунок. 

Поняття про форму. Тіні.  

Прийоми роботи олівцем. Прийоми роботи тушшю. 

Технічні засоби. Композиція. 

 

 



Вправи 

1. Будова власних і падаючих тіней. 

2. Будова розподілу тіні на циліндрі, направлення штрихів. 

 

 Тема 5. Малювання простих фігур в просторі 

Виконання малюнка квадрату, многогранників, круга в просторі із 

застосуванням законів перспективи. 

Вправи 

1. Зарисовка предметів домашнього оточення. 

2. Малювання круглої стелі і вписаної в нього п'ятикутної зірки. 

 

Тема 6. Малювання геометричних тіл з натури 
Принцип будови форм предметів при малюванні з натури. 

Пропорціональні відношення натури і зображення. 

Натюрморт. Композиція. 

Послідовність виконання малюнка. 

Вправи 

1. Малювання куба, тіл обертання, многогранників. 

2. Малювання натюрморту із трьох – чотирьох геометричних тіл. 

3. Малювання предметів домашнього оточення. 

 

Тема 7. Малювання архітектурних деталей 
Малюнки геометричних тіл в різних положеннях. 

Вправи 

1. Розділ куба на вісім рівних частин (один куб вилучити). 

2. Розділ циліндру на чотири напівциліндри (один циліндр вилучити). 

3. Розділ кулі на чотири рівні частини. (одну частину вилучити). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

виробничого навчання  

Професія: 7133 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів третього  

                       розряду 

№ 

з/п 

 

                   Тема 

Кількість 

годин 

Всього 

І. Виробниче навчання 168 

1 
Охорона праці та пожежна безпека в навчальних 

майстернях і на будівництві 

6 

2 Екскурсія на об’ єкти реставрації 12 

3 Підготовка поверхонь під штукатурення 18 

4 Приготування і нанесення розчинів на поверхню 18 

5 Провішування поверхонь, влаштування морок та маяків 12 

6 Штукатурення поверхонь звичайними розчинами 18 

7 Штукатурення окремих  елементів будівель 18 

8 Штукатурення поверхонь декоративними розчинами 18 

9 
Виготовлення і набивка у формах деталей з мастики  

пап’ є-маше 

6 

 

10 Встановлення ліпних виробів                                  6 

11 Облицювання поверхонь ліпними виробами 6 

12 Комплексні роботи 30 

ІІ. Виробнича практика. 238 

1 
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві 

 

7 

2 

Самостійне виконання робіт по реставрації 

декоративних штукатурок і ліпних виробів складністю 

3- го розряду 

 

224 

3 Кваліфікаційна пробна робота 7 

                                                             Усього годин: 406 

   

І. Виробниче навчання 

Тема 1. Охорона праці та пожежна безпека в навчальних 

майстернях і на будівництві 

Загальна характеристика навчального процесу. Роль виробничого 

навчання, його навчально-виробнича і виховна мета в підготовці 

кваліфікованих робітників. 

Зміст праці реставратора декоративних штукатурок і ліпних виробів; 

етапи професійного зростання і трудового становлення робітника. Сфера 

застосування набутих професійних знань та умінь. Форми участі учнів 

(слухачів) у виконанні виробничого плану – реставрації об’єктів. Значення 

дотримання трудової дисципліни в забезпеченні якості робіт. 



 

Зміст кваліфікаційної характеристики ―Реставратор декоративних 

штукатурок і ліпних виробів третього розряду‖. Демонстрація різних видів 

робіт, що виконуються реставратором. 

Основні небезпечні шкідливі виробничі чинники, що виникають при 

роботі в майстернях: електричний струм, падіння, гострі деталі та ін. Причини 

травматизму. Пожежна безпека. Користування первинними засобами 

пожежогасінням. Основні правила і норми електробезпеки. Організація 

робочого місця. Трудова і технологічна дисципліна. Культура виробництва. 

  Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки 

 

Тема 2. Екскурсія на об’єкти реставрації 

 Загальна характеристика об’єкту реставрації;його структура. Види 

ремонтно-реставраційних робіт; устаткування об’єкту реставрації. 

 Відвідування об’єкту, на якому проводяться ремонтно-реставраційні 

роботи. Знайомство з видами виконуваних робіт, передовими робітниками – 

реставраторами. Ознайомлення із задачами, що стоять перед реставраторами 

на даному об’єкті, і методами виконання реставраційних робіт. Ознайомлення 

з характером роботи в реставраційних майстернях, устаткуванням, робочими 

місцями.  

                                        

 Тема 3. Підготовка поверхонь під штукатурення 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

         Ознайомлення з інструментами і пристосуваннями для підготовки 

поверхонь під штукатурення. Ознайомлення з видами поверхонь, які 

підлягають обштукатурюванню. 

Вправи. Підготовка каменеподібних поверхонь, нових та старих цегляних 

стін, стін із бутового каменю,нових та старих шлакобетонних поверхонь. 

Освоєння прийомів влаштування і встановлення сітчастих конструкцій 

(карнизів, поясків, колон, пілястр) на поверхні із каменю, бетону, цеглі. 

Підготовка дерев’яних поверхонь під штукатурення. Прибивання ізоляційних 

матеріалів та металевих сіток. Насікання бетонних поверхонь ручним 

способом. Підготовка під обштукатурювання металевих поверхонь.  

Контроль якості виконаних робіт. 

    

Тема 4. Приготування і нанесення розчинів на поверхню 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

 Вправи. Дозування матеріалів, послідовність і способи приготування 

звичайних і декоративних розчинів. Визначення рухомості розчинової суміші 

стандартним конусом. Приготування вапняного розчину на гашеному і 

негашеному вапні, цементного і вапняно-цементного розчинів.  

         Приготування вапняно-гіпсового розчину вручну. Приготування сухих 

цементно-піщаних сумішей з протиморозними домішками, з полімерними 

домішками, з уповільнювачами і прискорювачами схоплення. Приготування 

розчинів для набризкування, ґрунтування, накривки. 

Приготування декоративних розчинів по готовим рецептам для кольорових 

вапняно-піщаних штукатурок. Нанесення розчину на поверхню. Нанесення 



розчину на поверхню. Нанесення накривки. Затирання. Виконання безпіскової 

накривки.  

Контроль якості виконаних робіт. 

  

 Тема 5. Провішування поверхонь, влаштування марок і маяків. 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

 Ознайомлення з інструментом і пристроями для провішування 

поверхонь і влаштуванні марок і маяків. 

 Вправи. Провішування стін і стель. Влаштування марок із розчину. 

Провішування стін виском, ватерпасом, правилом і водяним рівнем. 

Влаштування маяків із розчину і гіпсу. Установлення інвентарних маяків. 

Провішування і влаштування маяків перед штукатуренням стовпів, пілястр. 

Влаштування дерев’яних, металевих маяків на цвяхових і не цвяхових 

поверхнях.  

Контроль якості виконаних робіт. 

  

Тема 6. Штукатурення поверхонь звичайними розчинами вручну 
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

 Ознайомлення з інструментом і пристроями для штукатурення 

поверхонь звичайними розчинами вручну. 

 Вправи. Прийоми нанесення на поверхню набризку, ґрунту. Прийоми 

намазування розчинової суміші на стіни і стелю. Прийоми намазування 

розчинової суміші на сітчасті поверхні. Прийоми розрівнювання розчинової 

суміші. Прийоми нанесення, розрівнювання і затирання накривного шару. 

Обробка швів між плитами збірних залізобетонних перекриттів.  

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 7. Штукатурення окремих елементів будівлі 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

 Ознайомлення з інструментом і пристроями для штукатурення окремих 

елементів будівлі. 

 Вправи. Виконання кутів і фасок звичайними розчинами. Штукатурення 

віконних та дверних прорізів. Штукатурення пілястр, ніш, стель.  

Контроль якості виконаних робіт. 

           

Тема 8. Штукатурення поверхонь декоративними розчинами 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з інструментом і пристроями для штукатурення 

поверхонь декоративними розчинами. 

 Вправи. Підготовка поверхонь і нанесення підготовчого шару під 

кольорову вапняно-піщану штукатурку. Приготування вапняно-піщаного 

розчину і нанесення його на підготовчий шар. Обробка вапняно-піщаних 

штукатурок в напівзатверділому і пластичному 

стані. Способи обробки фактур по окріплому і пластичному розчині. 

Виконання фактур штампами, валиками, набризком з віника та щітки. 

Виконання комбінованих фактур.  

Контроль якості виконаних робіт. 



  

Тема 9. Виготовлення і набивка у формах деталей із мастики пап’є – 

маше 

        Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

 Ознайомлення з інструментом і пристроями для виготовлення і набивки 

у формах деталей із мастики пап’є-маше. 

 Вправи. Ліпка простих фігур і геометричних тіл із пластичної маси. 

Виготовлення мастик пап’є-маше. Набивка у формах деталей з мастики пап’є-

маше. Обробка готових виробів із пап’є-маше.  

Контроль якості виконаних робіт. 

   

Тема 10.Встановлення ліпних виробів 
       Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

 Ознайомлення з інструментом і пристроями для встановлення ліпних 

виробів. 

 Вправи. Підготовка деталей і місць установлення ліпних виробів. 

Використання вимірювальних і перевірочних інструментів при встановленні 

ліпних виробів. Освоєння прийомів зачистки. Заливка і підмазування основ і 

стиків ліпних виробів.  

Контроль якості виконаних робіт. 

                      

Тема 11. Облицювання поверхонь ліпними виробами 

        Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

 Ознайомлення з інструментом і пристроями для облицювання ліпними 

виробами. 

 Вправи. Прийоми облицювання ліпними виробами поверхонь стель і 

стін. Приготування розчину. Підготовка поверхні встановлення марок. Догляд 

за облицьованими поверхнями.  

Контроль якості виконаних робіт. 

    

Тема 12. Комплексні роботи 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

 Ознайомлення з інструментом і пристроями для  виконання 

комплексних робіт. 

 Вправи. Підготовка поверхонь під штукатурення. Провішування 

поверхонь, встановлення марок і маяків. Обштукатурювання поверхонь стін та 

стелі під правило. Накривка, затирання й загладжування штукатурного шарів. 

Перевірка якості обштукатуреної поверхні контрольним правилом з рівнем і 

без нього. Підготовка поверхонь під обробку декоративними штукатурками. 

Приготування декоративних розчинів. Нанесення підготовчого шару ґрунту. 

Обробка декоративної штукатурки під фактуру. Виготовлення і набивка у 

формах деталей з мастики пап’є-маше. Встановлення ліпних виробів. 

Облицювання поверхонь стін і стель ліпними виробами.  

Контроль якості виконаних робіт. 

  

 

 



 

ІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

підприємстві 
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки.  

Використання засобів охорони праці 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 на об’єкті реставрації. 

 Інструктаж з охорони праці безпосередньо на технологічний ділянці і 

робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання реставраційних штукатурних і 

ліпних робіт складністю 3-го розряду 

 Самостійне виконання робіт реставратора декоративних штукатурок і 

ліпних виробів 3-го розряду у відповідності з вимогами кваліфікаційної 

характеристики і з технологією реставраційних робіт, вимогам будівельних 

норм і правил на реставраційно-опоряджувальні роботи із застосуванням 

передової технології робіт, сучасних нормокомплектів, інструментів, 

високопродуктивних методів праці.  

  

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

              

 Кваліфікаційна пробна робота 

           Приклади робіт 
1. Видалення пізніх штукатурок і нашарувань до розкриття «авторської» 

штукатурки на гладких поверхнях. 

2. Прибивання дранки на дільниці втрати штукатурки. 

3. Натягування металевої сітки по готовому каркасу. 

4. Промивання і видалення забруднень, набілів і фарбувань, старих 

доробок і мастик. 

5. Дезінфекція і видалення плісняви. 

6. Замазування і догіпсовка тріщин, швів, сколів. 

7. Гідрофобізація штукатурних шарів. 

8. Зборка і склеювання збережених фрагментів декоративних прикрас, 

набивка у формах із мастики і пап’є-маше деталей фрагментів прикрас, 

приготування розчину для штучного мармуру під керівництвом реставратора 

більш високої кваліфікації. 

9. Улаштування основи. 

10. Нанесення розчину на плоскість, розрівняння, затирка поверхні. 

11. Підготовка матеріалів для приготування мастичної маси і пап’є-маше. 

12. Укріплення на стіні, склепінні ліпних виробів. 

13. Відтворення штукатурок стін, стель, пілястр, ніш. 



 

 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

Професія: 7133 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів                         

Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів третього   

                        розряду 

 
Знає, розуміє: 

1. Види та призначення інструментів та пристроїв для виконання 

декоративних штукатурок. 

2. Види та призначення матеріалів для виконання звичайних та декоративних 

штукатурок. 

3. Види матеріалів для ліпних робіт. 

4. Склад штукатурних розчинів та мастик для пап’є-маше. 

5. Способи приготування розчинів за розробленою рецептурою. 

6. Технологію підготовки поверхонь під суцільне штукатурення й у місцях  

    втрати 

7. Технологію промивання і видалення забруднень, набілів і фарбувань, старих 

доробок і мастик. 

8. Технологію дезінфекції і видалення плісняви. 

9. Технологію замазання і догіпсовки тріщин, швів, сколів. 

10.Технологію ремонтних та реставраційних робіт простих, зовнішніх та  

   внутрішніх декоративних штукатурок. 

11. Технологію збирання і склеювання елементів прикрас. 

12. Технологію тонування та відтворення геометричних предметів орнаменту. 

13. Просту технологічну документацію. 

14. Правила підготовки устаткування та пристроїв до роботи  

15. Поняття про консервацію та реставрацію будівель. 

16. Конструктивні та декоративні елементи будівель та споруд. 

17. Вимоги охорони  праці при реставраційних роботах. 

18. Основи ведення підприємницької діяльності 

Вміє: 

1.Виконувати реставрацію декоративних стародавніх штукатурок. 

2.Виконувати реставрацію деталей мастичних ліпних прикрас, без 

   пошкоджень, з незначними втратами. 

3. Виконувати видалення пізніх штукатурок і нашарувань до розкриття    

«авторської» штукатурки на гладких поверхнях 

4. Виконувати прибивання дранки на дільниці втрати штукатурки. 

5. Виконувати натягування металевої сітки по готовому каркасу. 

6. Виконувати промивання і видалення забруднень, набілів і фарбувань,    

старих доробок і мастик. 

7.Виконувати дезінфекцію і видалення плісняви. 

8.Виконувати замазання і догіпсовку тріщин, швів, сколів. 

9.Виконувати гідрофобізацію штукатурних шарів. 

10.Виконувати зборку і склеювання збережених фрагментів декоративних 

     прикрас. 



11.Виконувати набивку у формах із мастики і пап’є-маше деталей фрагментів 

прикрас. 

12.Виконувати приготування розчину для штучного мармуру під 

керівництвом реставратора більш високої кваліфікації. 

13 Виконувати улаштування основи. 

14.Виконувати нанесення розчину на плоскість, розрівняння, затирання       

поверхні. 

15.Виконувати підготовку матеріалів для приготування мастичної маси і 

пап’є-маше. 

16.Виконувати укріплення на стіні, склепінні ліпних виробів. 

17.Виконувати відтворення штукатурок стін, стель, пілястр, ніш. 



ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ 

НАВЧАННЯ 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 
Примі

тка 
Для 

індивідуального 

користування 

Для 

групового 

користування 
 

1 2 3 4 5 

 Робоче місце штукатура 15   

 Обладнання й ручні машини.    

1 Компресор СО-7А (СО-62)  1  

2 Вапногасник СБ-29 (СМ-1247А)  1  

 Інструмент    

3 Перфоратор  1  

4 Міксер з насадкою  2  

5 Бучарда штукатурна  3  

6 Зубило-скарпель  3  

7 Інструмент для прорізування 

рустів на поверхнях (комплект) 

 5  

8 Махова щітка   8  

9 Щітка-макловиця  3  

10 Ковш для опоряджувальних робіт 15   

11 Лопатка штукатурна 15   

12 Молоток штукатурний 15   

13 Молоток для насікання поверхонь 15   

14 Ніж для опоряджувальних робіт  5  

15 Набір напівтерків (різних)  15  

16 Правило зубчасте  8  

17 Рейка 2200-НМ  8  

18 Пряме правило  5  

19 Усьонкове правило  5  

20 Лузгове правило  5  

21 Рустовка сталева  5  

22 Совок-лопатка  5  

23 Ножівка по дереву  2  

24 Сокіл дюралевий 15   

25 Набір скребачок (різних)  6  

26 Ручні ножиці  3  

27 Торцеві гострозубці  3  

28 Терка дерев’яна 15   

29 Терка пінопластова 15   

30 Терка поропластова  5  

31 Терка повстяна  5  

32 Щітка металева  5  

33 Щітка цвяхова  5  

34 Скребки (набір)    

35 Скарпелі (набір)    



 Інструмент розміточний    

36 Металева лінійка для набивання 

рустів 

 3  

37 Ватерпас Т-подібний  3  

38 Лінійка металева для замірювання 

провисів 

 3  

39 Лінійка для оздоблення кутів 

гуртів 

 3  

40 Вимірювана рулетка у закритому 

корпусі 

 2  

41 Розмічальний шнур-висок  5  

42 Висок сталевий будівельний  5  

43 Правило контрольне 2 м  8  

44 Рейка контрольна з виском  3  

45 Рівень будівельний  3  

46 Гнучкий водяний рівень  2  

 Пристрої     

47 Конус стандартний  1  

48 Малки (різні)  5  

49 Марка інвентарна металева  25  

50 Маяк інвентарний металевий  2  

51 Правило лузгове  3  

52 Правило усьоночне  3  

53 Шаблон для прямолінійних гуртів  3  

 Робоче місце для ліпних виробів 15   

54 Інстременти та обладнання    

55 Формопластові форми   15  

56 Набір долот плоских  15  

57 Скарпелі (набір)  15  

58 Шпателя (металеві)  15  

59 Набір скребкових інструментів  15  

60 Шпателя гумові  15  

61 Вінчики  5  

62 Ніж  3  

63 Гострогубці  5  

 Інвентар    

64 Ящики – скрині (різні)  4  

65 Сталеві мішалки  5  

 

 



Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 

професійно-технічної освіти 

 

 

                                     ДСПТО  7133.F.43.99-2015                                                          
                (позначення стандарту) 

 

Професія: Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

 

Код: 7133 

 

Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

                            четвертого розряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-
технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 
 

 1. Професія:  7133 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

 2. Кваліфікація:  реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 4-го 

розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги  

 

Повинен знати: 

основні властивості матеріалів, які застосовуються при реставрації і 

консервації декоративних штукатурок, мастичних і ліпних прикрас;  

склад різноманітних розчинів і домішок в них;  

вимоги до якості штукатурних і ліпних робіт при реставрації пам’яток 

архітектури;  

основні стильові особливості ліпного, мастичного декору, пап’є – маше; 

технологію штукатурення та кріплення ліпних виробів на поверхні за 

допомогою клямерів;  

методику збирання та склеювання фрагментів декоративних прикрас; 

засоби витягування тяг;  

розшивку швів, рустів і їх відновлення; 

основи форматорської справи;  

методику влаштування „маяків‖; 

призначення і правила застосування сучасних інструментів, пристроїв та 

будівельних матеріалів.  

 

Повинен уміти: 
реставрувати та консервувати (з виконанням середньої складності робіт) 

декоративні стародавні штукатурки та деталі мастичних і ліпних прикрас з 

незначними втратами і фарбувальними плямами; 

усувати пошарово штукатурку до первинної, з залишенням старої в якості 

„маяків‖; 

витягувати тяги невеликого виносу за допомогою шаблонів та 

використання сучасних  будівельних матеріалів; 

відновлювати тяги та інші рельєфні розробки обштукатуреної поверхні в 

окремих місцях втрати з обробкою місць зіткнення з первинним штукатурним 

„авторським‖ шаром; 

готувати декоративні штукатурки за розробленою рецептурою і за 

старовинними зразками; 

брати участь у відновленні поверхонь штучного мармуру зі шліфуванням 

поверхонь осельками і поліруванням з виском;  

очищати і промивати від забруднень штучний мармур; 

користуватися новітніми інструментами та пристроями. 



4. Загальнопрофесійні вимоги 

 

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

дотримуватися  норм технологічного процесу;  

не допускати браку в роботі;  

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб 

5.1. При продовженні первинної професійної підготовки в професійно-

технічних навчальних закладах другого або третього атестаційних рівнів 

Базова або повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи 

5.2. При підвищенні кваліфікації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

«реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 3-го розряду»; стаж 

роботи за професією реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

3-го розряду не менше 1 року.  

5.3. Після закінчення навчання 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

"реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів" (кваліфікація: 

реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 4-го розряду). 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Виконання будівельних і монтажних робіт під час будівництва, 

розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і 

споруд. (КВЕД – 2010, секція F, клас 43.99) 

 
7. Специфічні вимоги 

7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання 

відповідно до законодавства.  

7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3 Медичні обмеження. 



                                         Типовий навчальний план 

підготовки кваліфікованих робітників 

 
Професія: 7142 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

 

Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів   

                        четвертого розряду 

Загальний фонд навчального часу – 603 години      

№ 

з\п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 45 6 

1.1 Основи правових знань 10  

1.2 Основи галузевої економіки й підприємництва 10 1 

1.3 Інформаційні технології 10 5 

1.4 Резерв часу 15  

2 Професійно – теоретична підготовка 208 4 

2.1 Технологія реставраційних робіт 40  

2.2 Основи реставрації 28  

2.3 Основи архітектури 33  

2.4 Матеріалознавство 10  

2.5 Охорона праці 15  

2.6 Будівельне креслення 10 4 

2.7 Малюнок та основи композиції 58  

2.8 Живопис 14  

3 Професійно – практична підготовка 323  

3.1 Виробниче навчання 120  

3.2 Виробнича практика 203  

4 Консультації 20  

5 Державна кваліфікаційна атестація / або 

поетапна атестація при продовженні 

навчання. 

7  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 583 10 

  П Е Р Е Л І К 

кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів» 

К а б і н е т и: М а й с т е р н і: 

1.Технології реставраційних робіт 

2.Матеріалознавства 

3.Охорони праці 

4.Будівельного креслення 

5 Живопису 

6.Малюнка та основ 

композиції 

7.Інформаційних технологій 

8.Основ галузевої економіки й 

підприємництва 

1. Штукатурних робіт  

2. Ліпна 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи правових знань» 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 
Правове регулювання господарських відносин у 

промисловості 
3  

2 
Захист господарських прав та інтересів Розгляд 

господарських спорів 
2  

3 Праця, закон і ми 2  

4 
Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 
3  

Усього годин: 10  

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у 

промисловості 

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – 

обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про 

промисловість. 

Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття 

підприємства та його види. Загальні умови створення та реєстрації 

підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність 

підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності 

підприємства. 

Договори. Договірна дисципліна у промисловості. 

Тема 2. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд 

господарських спорів 

Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які 

використовуються при розв’язанні господарських спорів. Система 

господарських судів. Подання позову. Вирішення господарських спорів. 

Тема 3.  Праця, закон і ми 

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. 

Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. 

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників за шкоду, 

заподіяну підприємству, організації, установі. 

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну 

працівникові. 

Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання трудових 

відносин в окремих галузях господарства. 

Тема 4. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність 

Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної 

відповідальності. 

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна 

відповідальність   за господарські  правопорушення.



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 
Елементи прикладної економіки 

(менеджмент) 
2  

2 Інвестиції у підприємництві 4  

3 Бізнес-планування у підприємництві 4 1 

Усього годин: 10 1 
 

Тема 1. Елементи прикладної економіки (менеджмент) 

Менеджмент, поняття і цілі. 

 

Тема 2. Інвестиції у підприємництві 

Способи залучення фінансових ресурсів. Банківське кредитування та організація 

рахунків. Ризик, його оцінка й управління. Фонди підприємств. Витрати виробництва. 

Податки і підприємництво. 

 

Тема 3. Бізнес-планування у підприємництві 

Поняття про методи розробки бізнес-плану. Структура бізнес-плану.  

 

Лабораторно – практична робота: 

1. Складання «Бізнес-плану» (на прикладі роботи реставраційного 

підприємства або будівельної організації, яка виконує роботи за професією 

«Реставратор декоративних штукатурок та ліпних виробів»).  

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Інформаційні  технології» 
 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Інформація та  інформаційні технології  4  

2 Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології 4 3 

3 Мережні системи та сервіси  2 2 

Усього годин:  10 5 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

Ієрархічні системи управління виробництвом (за напрямом професії). 

Ієрархія інформаційних технологій за рівнями складності об’єктів 

інформатизації: АРМ (автономні робочі станції РМ), мережеві інформаційно-

пошукові системи, мережеві автоматизовані інформаційно-вимірювальні 

системи реального часу. 

  

Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології.    

 Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за 

напрямом професії). 

Лабораторно-практичні роботи 
 1. Використання можливостей програмних продуктів за напрямом 

професії у професійному навчанні. 

2. Створення проекту (ескіз), використовуючи можливості програмних 

продуктів за напрямом професії. 

3. Створення проекту (макет, форма), використовуючи можливості 

програмних продуктів за напрямом професії. 

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси. 

 Поняття електричної комерції, її переваги та обмеження. Схеми 

електронної комерції: бізнес-бізнес (В2В) і бізнес-споживач (В2С).  

Переваги і недоліки електронної комерції. 

Лабораторно-практичні роботи 
1. Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними 

бібліотеками: створення  бібліографічного каталогу за професією.  

2. Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними 

бібліотеками: підбір інформаційних ресурсів для написання повідомлень, 

рефератів, дослідницьких спостережень.  

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета «Технологія реставраційних робіт» 
 

№ 

п/п 

 

Т Е М А  

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

  1 Способи і прийоми штукатурення колон 6  

2 Витягування прямолінійних архітектурних 

деталей шаблоном  

4  

3 Технологія виконання декоративних 

теразитових штукатурок 

2  

4 Обштукатурювання фасадів декоративними 

розчинами 

4  

5 Особливості виробництва штукатурних робіт в 

різноманітних кліматичних умовах 

4  

6 Виготовлення моделей, шаблонів, витягування 

тяг 

2  

7 Виготовлення форм 2  

8 Відливання гіпсових виробів в клейових і 

комбінованих формах 

2  

9 Формопластова форма. Відливання у 

формопластових формах гіпсових і цементних 

виробів 

2  

10 Ліпні роботи в зимових умовах 2  

11 Ремонт і реставрація художніх штукатурок  4  

12 Ремонт ліпних виробів 2  

13 Організація виробництва й праці 

реставраційних робіт. Контроль якості 

реставраційних робіт 

4  

 Усього годин: 40  

 

Тема 1. Способи і прийоми штукатурення колон 

Обробка швів між плитами збірних залізобетонних елементів.  

Обробка колон. Загальні відомості про колони. Їх значення. Форми 

колон і техніка будови профілю колони. Порядок провішування колон, 

розташованих в одному, двох або трьох рядках. Влаштування маяків на 

різноманітних по формі колонах. Витягування прямокутних гладеньких колон. 

Витягування колон з канелюрами. Оброблення верхньої і нижньої частини 

канелюр. Витягування канелюр на колонах з ентазисом. Витягування канелюр 

на круглих колонах з ентазисом. Засоби навішування правил на колонах. 

Витягування рустованих колон. Призначення та застосування хитного 

шаблону. Витягування гладеньких капітелей баз колон і п’єдесталів, 

послідовність обробки. Організація робот обробки колон. 

БНіП на виробництво робот по обробки колон. 



 Обштукатурювання поверхонь водонепроникненими і спеціальними 

розчинами. 

  Засоби встановлення на місце і кріплення карнизів, розеток, укосів та 

наличників із готових елементів. 

  Організація робочого місця і охорона праці при виробництві окремих 

видів штукатурних робіт. 

 

Тема 2. Витягування прямолінійних архітектурних деталей 

шаблоном 

Види архітектурних обломів і профілів витягнутих архітектурних 

деталей. Інструменти для витягування прямолінійних архітектурних деталей. 

 Виконання галтелей уручну. 

 Витягування прямолінійних архітектурних деталей шаблоном. 

Виготовлення шаблонів для витягування прямолінійних архітектурних 

деталей. Витягування внутрішнього і зовнішнього карниза. Оброблення кутів 

та пристінків. Витягування наличників, плінтусів, поясків і кесонів. 

Витягування рустів і каменів. 

 

Тема 3. Технологія виконання декоративних теразитових 

штукатурок 

Інструменти для виконання декоративних теразитових штукатурок. 

Порядок обробки теразитової штукатурки. Підготовка поверхні. Види і склад 

теразитових сумішей. Особливість нанесення розчинів для теразитових 

штукатурок, розрівнювання і затирання розчинів.  

Види фактур. Засоби їх виконання. Обробка поверхонь теразитовою 

штукатуркою без циклювання – набризком. 

Організація робочого місця і охорона праці при обробці теразитовими 

штукатурками. 

Технічні вимоги до якості теразитових штукатурок. Догляд за 

теразитовими штукатурками. 

 

Тема 4. Обштукатурювання фасадів декоративними розчинами 

Призначення і види декоративних штукатурок. Особливості обробки 

кожного із  видів. 

Інструменти для обштукатурювання фасадів декоративними 

штукатурками.  

Нанесення підготовчого шару, його товщина, догляд за підготовчим 

шаром штукатурки. Приготування розчину для декоративної штукатурки. 

Прийоми нанесення декоративного шару штукатурки. Розрівнювання і 

ущільнення декоративного шару. Засоби обробки поверхні декоративного 

шару. Фактурна обробка поверхонь.  

Витягування різноманітних фасадних тяг: вертикальних та 

горизонтальних. 

Ознайомлення з двохкольоровою штукатуркою. 

Організація робочого місця та охорона праці. 

 



Тема 5. Особливості виробництва штукатурних робіт в 

різноманітних кліматичних умовах 

Характеристика кліматичних умов, які впливають на організацію та 

засоби виконання штукатурних робіт. 

Вимоги до температурного режиму в приміщеннях. Засоби 

приготування та транспортування розчинів у зимовий період. 

Оснащеність дільниці роботи обігрівальною апаратурою для сушіння 

виробів і обігріву при роботі в приміщеннях. 

Особливості виробництва штукатурних робіт. Процеси приготування 

розчинів. Температура складових і розчину. 

Догляд за штукатуркою в зимових умовах. 

Вплив високих температур та пониженої вологості на виконання 

штукатурних робіт. Засоби зниження вологості в приміщення при виконанні 

штукатурних робіт в умовах високих температур. 

Вимоги БНіП до виробництва штукатурних робіт в умовах низьких та 

високих температур. 

 

Тема 6. Виготовлення моделей, шаблонів та витягування тяг 

Набор інструментів і пристосувань для приготування гіпсу, для 

цементних робіт і його обробки. 

Поняття моделі архітектурної ліпної деталі. Види моделей. Інструмент 

для ліплення орнаменту із глини та пластиліну. 

Засоби виконання неорнаментованих моделей. 

Технологія витягування профільних моделей на верстаті. Тяги 

прямолінійні та криволінійні. Виготовлення шаблонів. Засоби переводу 

креслення з кальки на залізо або жерсть. Методи вирізування профілю на 

металі та деревині. Монтаж профілів. Виготовлення полозку. Виготовлення 

петлі на шаблоні. Процес витягування прямолінійних та криволінійних тяг. 

Методи зачистки країв. 

Організація робочого місця та охорона праці. 

 

Тема 7. Виготовлення форм 

Види форм, що застосовуються в виробництві ліпних виробів. Гіпсова 

кускова форма. Засоби підготування моделі до формовки. Проста форма.  

Складна форма. 

Клейова форма. Призначення клейової форми. Засоби підготування 

моделі до форми. Відкрита та закрита форма. Технологія варіння клею. 

Заливання клею на модель. 

Призначення комбінованої форми, застосування. 

Ліплення простих моделей із пластичних матеріалів. 

Організація робочого місця та охорона праці. 

 

Тема 8. Відливання гіпсових виробів в клейових і комбінованих 

формах 

Засоби підготовки форм до відливання. Процес готування арматури. 

Засоби виливання. Правила догляду за клейовою формою. 



Поняття про норми часу на виробництво робіт при виливання виробів у 

клейових формах та норми витрати матеріалів. 

Організація робочого місця та охорона праці. 

 

Тема 9. Формопластова форма. Відливання у формопластових 

формах гіпсових і цементних виробів 

Призначення формопластової форми, застосування. Особливості 

плавлення формопласта. 

Особливості підготування моделей. Комбінована форма. Особливості 

формопластової форми для відливання цементних виробів. Продуктивність 

формопластової форми та її переваги. Безпека праці при плавленні та заливки 

формопласта на модель. 

Технологія організації поточного методу відливання. 

Особливості відливання цементних виробів. 

Вимоги до якості відлитих виробів. 

Організація робочого місця та охорона праці. 

 

Тема 10. Ліпні роботи в зимових умовах 
Використання води для відливання виробів при температурі повітря не 

нижче 17°. 

Оснащеність дільниці обогрівчою апаратурою для сушіння та обігріву 

при роботі в приміщенні. Періодичний обігрів приміщення. 

Догляд за руками. 

Засоби установлення деталей без підмазування при слабкому морозі. 

 

Тема 11. Ремонт і реставрація художніх штукатурок 

Значення реставраційних робіт при виконанні опоряджувальних робіт в 

приміщеннях. 

Види підготовчих робіт при ремонті художніх штукатурок. Особливості 

організації та прийоми виконання підготовчих робіт. 

Види робіт, що виконуються при реставрації і ремонті художніх 

штукатурок. 

Технологія виконання підготовчих робіт: зняття і зачищення руйнованих 

дільниць, розшивка швів, підбір сумішей і матеріалів, приготування розчинів 

для відновлення пошкоджень. 

Технологія і засоби виконання робіт по відновленню руйнованих 

дільниць художньої обробки стін, стель. Відновлення поверхонь штучного 

мармуру. 

Інструменти і матеріали, що застосовуються при реставраційних і 

ремонтних роботах. 

Організація виконання робіт і робочого місця, вимоги до охорони праці. 

 

Тема 12. Ремонт ліпних виробів 

Різниця між ремонтом і реставрацією. Знімання збережених деталей 

орнаменту і формовки з подальшим відливанням та встановленням. 

Технологія розмивання та розчищення старих шарів побілки та 

фарбування ліпнини. Застосування гарячої води та інструменту. 



Формовка збережених деталей ліпного декору на місці. 

Методи вивчення стилю, характеру обробки, що вимагає реставрації. 

Вимоги до виконання робочих креслень за ескізами. Технологія 

виготовлення шаблонів. Засоби виготовлення моделей за ескізами. Засоби 

виготовлення і вирізання із гіпсу невеликих утрачених частин простого 

орнаменту. 

 

Тема 13. Організація виробництва й праці реставраційних робіт. 

Контроль якості реставраційних робіт 

Основні принципи керування будівництвом та реставраційними 

роботами і форми його організації. Методи виконання опоряджувальних робіт. 

Організація праці реставратора. Нормування і система оплати праці 

реставраторів. 

Нормативна і технологічна документація на реставраційні роботи. 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи реставрації» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Вивчення будівель з художньої та технічної точок 

зору 

4  

2 Основні принципи консервації і реставрації 

пам’яток історії і культури 

8  

3 Дослідження об'єкту який підлягає реставрації 6  

4 Технічні проблеми консервації і реставрації, 

технічне вивчення пам’ятки 

4  

5 Реставрація кам’яних споруд, маючих художній 

декор 

6  

 Усього годин: 28  

Тема 1. Вивчення будівель з художньої та технічної точок зору 

Градобудівельна цінність. Історична цінність планувальної схеми. 

Значення стародавніх споруд. 

Архітектурно-естетична цінність. Період будівництва. Архітектурно-

художні елементи. 

Емоційно-художня цінність. 

Науково-реставраційна цінність. 

Функціональна цінність. 
 

Тема 2. Основні принципи консервації і реставрації пам’яток історії і 

культури 

Консервація споруд. Схожість та розрізнювання консервації будівлі 

Максимальне збереження справжнього матеріалу пам'ятки. 

Фрагментарна реставрація (аналітичний метод), як часткове розширення 

консерваційного метода. Анастилоз. 

Цілісна реставрація (синтетичний метод), як максимально повне 

розкриття стародавніх особливостей споруди.  

Пам'ятки, зруйновані під час Великої Вітчизняної війни.  

 

Тема 3. Дослідження об'єкту який підлягає реставрації  

Історико-бібліографічні та архівні дослідження. Монументи та стародавні 

документи. 

Натурне дослідження пам'яток архітектури, його цілі та завдання, опис 

стану пам'ятки, аналіз результатів. Фотофіксація.  

Поглиблені дослідження та вивчення споруди шляхом її детальної 

фіксації, виконання зондажів та археологічних розкопок. 

Фіксація пам'яток архітектури і класичні методи обмірів об'єкту який 

підлягає реставрації. 

Продовження досліджень в процесі реставраційних робіт. 



Тема 4.  Технічні проблеми консервації і реставрації, технічне 

вивчення пам'ятки 

Внутрішні причини виникнення пошкоджень. Причини, що пов'язуються 

з місцеположенням будівлі. Неправильна експлуатація і несвоєчасний ремонт. 

Утворення деформацій в стінах будівлі. Причини утворення горизонтальних і 

вертикальних тріщин. 

 Зовнішні причини руйнування. Вплив атмосферних опадів. Вібрація від 

сейсмічних впливів, поїздів і важких автомобілів, що проходять поблизу. 

Розміщення водоймищ і вплив рельєфу місцевості. Господарська діяльність 

людини, пожежі і воєнні дії. 

 Класифікація причин збитків у залежності від типу споруди. 

 

Тема 5. Реставрація кам'яних споруд, які мають художній декор 

 Виконання першочергових протиаварійних робіт. Тимчасові і запобіжні 

заходи: влаштування підпор, варіанти цих влаштувань в реставраційної 

практиці, дренажні роботи. 

Постійні заходи: укріплення або заміна конструкцій або окремих 

елементів. Цементування, ін'єкція розчину, бетонування, встановлення 

металевих конструкцій, гідроізоляція. 

Укріплення кам'яних конструкцій, пошкоджених від морозу. Збереження 

патини часу при проведенні консерваційних робіт по очищенню фасадів та їх 

укріплення. 

Вимоги до нових елементів. Декоративні елементи будівлі і вимоги, щодо 

їх реставрації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета «Основи архітектури» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Архітектурна композиція 7  

2 Архітектурні стилі 16  

3 Архітектура України 10  

                           Усього годин: 33  

 

Тема 1. Архітектурна композиція 
 Ідейно – художній задум архітектурного твору. Конструктивні, художні і 

функціональні завдання композиції. Загальний вигляд будівлі, план. 

Взаємозв'язок будівлі з навколишнім середовищем. Поняття про 

архітектурний ансамбль. 

Особливості створення архітектурного твору. Поняття про масштаб, 

пропорцію, симетрію та асиметрію, фактури. 

Світ та колір архітектурної композиції. Єдність зорового сприйняття. 

Роль архітектурного орнаменту. Скульптура та живопис в архітектурі. 

 

Тема 2. Архітектурні стилі 

Поняття про стиль. Зв'язок стиля з історичними умовами. Основні ознаки 

стиля. 

Архітектура Стародавнього Єгипту. Планувальні та конструктивні 

особливості, характерні архітектурні форми. Матеріали для виготовлення 

конструкцій. Скульптурне оформлення. Настінні розписи. Приклади 

архітектури Стародавнього Єгипту. 

Архітектура Стародавньої Греції. Античні стилі. Пропорціональні 

відносини. Конструктивні і планувальні особливості. Будівельні матеріали. 

Скульптурне і орнаментально – декоративне оформлення споруд. Приклади 

архітектури Стародавньої Греції. 

Вплив античних архітектурних форм на розвиток світової архітектури. 

Архітектура Стародавнього Рима. Освоєння та удосконалення античної 

архітектури. Планувальні і конструктивні особливості римських споруд. 

Будівельні матеріали. Декоративне оформлення. Приклади архітектури 

Стародавнього Рима. 

Архітектура епохи феодалізму. 

Зодчество Візантії. Ознаки спільності слов'янської архітектури. 

Архітектура країн Ближнього Сходу, Східної і Південної Азії. 

Архітектура країн Західної Європи. 

Романський стиль. Характерні риси романського стилю. Будівельні 

матеріали. Пам'ятки романської архітектури. 

Готичний стиль. Планувальні і конструктивні особливості готичної 

архітектури. Засоби декоративного оформлення конструкцій та споруд. 



Ренесанс, бароко. Планувальні і конструктивні особливості. Засоби 

декоративного оформлення конструкцій та споруд. 

Класицизм, рококо. Планувальні і конструктивні особливості. Приклади 

класицизму, рококо. 

Стиль ампір у Франції. 

Еклектизм, модернізм, конструктивізм. 

Закономірності формування, розквіту та занепаду архітектурних стилів. 

 

Тема 3. Архітектура України 

Історичне коріння української архітектурної традиції. 

Архітектура періоду Київської Русі. Планувальні і конструктивні 

особливості споруд Київської Русі. 

Архітектура ХІV – першої половини ХVІІ ст., стилі, будівельні матеріали. 

Приклади архітектурних споруд цього часу. 

Архітектура кінця ХVІІ – першої половини ХІХ ст. Конструктивні і 

декоративні особливості архітектури. Зодчество. 

Зв'язок архітектури України з архітектурними стилями Стародавньої 

Греції, Візантії, Західної Європи, Росії. 

Національні особливості архітектури України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета  «Матеріалознавство» 
 

№ 

з/п 

 

Т Е М А  

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Пігменти та наповнювачі 2  

2 Декоративні розчині 2  

3 Пластичні матеріали для ліплення. 2  

4 Лаки і мастила для ліпних робіт. Готові 

лакофарбові матеріали 

1  

5 Матеріали для формовочних робіт 2  

6 Допоміжні матеріали для ліпних та 

штукатурних робіт 

1  

                           Усього годин: 10  

 

Тема 1. Пігменти та наповнювачі 

Відомості про пігменти. Класифікація та призначення пігментів. Вимоги 

ДОСТів до пігментів. Властивості пігментів. 

Стійкість пігментів до води, олії, розчинників, лугів. Тонкість помолу. 

Світлостійкість пігментів. Фарбувальна та накривна здатність пігментів. 

Вивчення властивостей та застосування пігментів по кольоровим 

групам. 

Білі та чорні пігменти. Жовті пігменти. Зелені пігменти. Фіолетові 

пігменти. Сині пігменти. Коричневі пігменти. Металеві пігменти. 

Наповнювачі, їх види та застосування. 

 

Тема 2. Декоративні розчині 
  Готові сухі суміші для теразитових штукатурок. Підбір матеріалів для 

декоративних сумішей; приготування кольорових розчинів. 

 Класифікація теразитових штукатурок за марками. 

Транспортування теразитових штукатурок на реставраційний об’єкт. 

 

Тема 3. Пластичні матеріали для ліплення 
Глина. Походження глини, її склад. Знежирена та жирна глини. Засоби 

вимочування та підготування глини до ліплення. Скульптурна глина. 

Еллін, пластилін; їх властивості та застосування. Склад та засоби 

приготування. 

Віск. 

  

Тема 4. Лаки та мастила для ліпних робіт. Готові лакофарбові 

матеріали 
Поділ лаків на групи. Спиртово-смоляні та олійно-смоляні лаки. 

Властивості лаків та їх застосування в ліпних роботах. 



Склад мастил; їх виготовлення та призначення. Застосування мастил в 

ліпних роботах. Рецепти мастил. 

Стеорін, парафін, мило. 

Гас, скипидар. Їх властивості, застосування. 

Готові лакофарбувальні матеріали; їх властивості та застосування. 

  

Тема 5. Матеріали для формовочних робіт 
Клеї міздровий, желатиновий, кісний. Первинні матеріали для 

виробництва клеїв. Властивості, збереження та застосування клеїв у ліпних 

роботах. 

Допоміжні матеріали для приготування клейових форм. 

Матеріали для обезжирювання поверхонь та їх дублення. Тальк. Дитяча 

присипка. Квасци. Формалін. Властивості та застосування їх у ліпних роботах. 

Формопласт. Властивості та застосування у ліпних роботах. Засоби 

плавлення формопласту в умовах ліпної майстерні. Застосування 

формопластових форм для відливання гіпсу, цементного розчину, мастики, 

віску. Переваги формопласта при виготовленні еластичних форм. 

Допоміжні матеріали для виготовлення формопластових форм. Технічна 

олія. Пісок. Матеріали для приготування моделі під заливання формопластом. 

Глиняне молоко. Оліфа. Олійний лак. Клей БФ – 1, його властивості та 

застосування. 

  

Тема 6. Допоміжні матеріали для ліпних та штукатурних робіт 
Дахове залізо та жерсть; їх властивості та застосування у ліпних 

роботах. 

Деревина твердих та м’яких порід, їх властивості. Застосування 

деревини для шаблонів, осей та станків, направляючих рейок та опалубки 

кожухів. 

Арматурне залізо. Цвяхи. Штукатурні цвяхи та дроти, їх розміри. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2 Основи охорони праці у галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек при виконанні 

малярних робіт 

5  

3 Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 
1  

4 Основи електробезпеки 2  

5 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 
2  

6 Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках  
3  

Усього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 
Основні законодавчі акти з охорони праці. Кодекс законів про працю. 

Права робітників на охорону праці під час роботи на підприємстві. 

Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. 

Закон України "Про загальнообов'язкове соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності". 

Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних 

випадків, професійний захворювань і аварій на виробництві. Колективний 

договір. 

Суспільний контроль за виконанням законодавства з охорони праці. 

Повноваження і права профспілок по здійсненню контролю за охороною 

праці. 

Тема 2. Основи охорони праці в будівництві. Загальні відомості про 

потенціал небезпек при виконанні малярних робіт 

Порядок допуску до виконання робіт. Допуски, які  мають додаткові 

вимоги з охорони праці. 

Інструктажі з охорони праці, їх види, терміни проведення, порядок 

оформлення. 

Загальні правила поведінки працівників на території будівельного 

майданчика, підприємства, у виробничих та допоміжних приміщеннях. 

Правила охорони праці під час пуску і зупинення механізмів для 

приготування та перемішування шпаклювальних сумішей, ручних 

фарбопультів та інших засобів малої механізації, що застосовуються при 

виконанні робіт. Встановлення огорож, запобіжних пристроїв, 



попереджувальних написів та знаків безпеки в робочих зонах, де виконуються 

опоряджувальні роботи. 

Безпека праці під час експлуатації механічного, пневматичного і 

електричного інструментів при виконанні робіт. Причини і характер 

травмування при застосуванні ручного, механічного, пневматичного та 

електричного інструменту. 

Організація  робочого місця. Трудова та технологічна дисципліна.  

Причини нещасних випадків при виконанні робіт з професії. 

Вплив  небезпечних виробничих факторів на організм працюючого при 

виконанні робіт. Правила зберігання, складування матеріалів, що виділяють 

токсичні речовини. 

Охорона праці при роботі з бітумом.  

Засоби індивідуального захисту: спецодяг, спецвзуття, засоби захисту 

органів дихання, зору, слуху. Захист від несприятливих метеорологічних 

умов. Прилади контролю безпечних умов праці. План ліквідації аварій та 

евакуації з приміщення, розслідування нещасних випадків, пов'язаних з 

професією. 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Аналіз характерних промислових аварій, що пов'язані з пожежами на 

виробництві. 

Стисла характеристика виробництва і пожежна небезпека 

технологічного процесу сировини, готової продукції агрегатів, установок. 

Вимоги пожежної безпеки на будівельному майданчику. 

Основні вимоги до шляхів евакуації, автоматичних систем 

пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації. 

Вогнегасні матеріали та речовини. Вода. Піна. Пісок. Вуглекислота. 

Горіння речовин і способи його зупинки. Пожежна техніка для захисту 

об'єктів. Вогнегасник, його види. Ручний пожежний інструмент. Гасіння і 

профілактика пожеж на об'єктах галузі. 

Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання 

пожежам на виробництві. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Класифікація виробничих приміщень за небезпекою ураження 

працівників електричним струмом. 

Колективні і індивідуальні засоби захисту в електроустановках, порядок 

їх використання, зберігання і обліку, періодичність та види випробувань. 

Плакати і знаки безпеки, що використовуються в електроустановках. 

Заземлення і занулення електроустановок, їх захист, максимально 

допустимі заходи безпеки, заходи роботи з електрифікованим інструментом, 

двигунами, трансформаторами. 

Основні причини електротравматизму. Класифікація виробничих 

приміщень по електробезпеці. Допуск до роботи з електрикою. Наряд-

допуск. Колективні засоби захисту в електроустановках. Індивідуальні 

засоби захисту в електроустановках. Вказівні, попереджувальні, 



приписуючи знаки безпеки і знаки заборони. Ізолюючі прилади. Ізолююча 

підставка. Міри захисту від статичної електрики.  

Тема 5. Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні огляди 

Санітарно-технічні засоби на виробництві. Виробничий травматизм і 

профзахворювання. Основні причини травматизму і професійних 

захворювань; заходи щодо їх запобігання. 

Заходи щодо поліпшення умов праці і виробничого середовища. 

Засоби індивідуального колективного захисту робітників. 

Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація) в механічних цехах, 

гранично допустимі рівні, вплив на працівників. 

Вимоги до освітлення робочого місця. Типи освітлення. Правила 

експлуатації освітлення. 

Вентиляція і конденсація повітря. Правила експлуатації систем 

опалення і вентиляції. 

Санітарна характеристика робочого місця. Санітарно-побутове 

забезпечення працюючих. 

Фізіологія праці. 

Загальні поняття про професійні захворювання: причини, види, облік, 

профілактика. 

Медичне та санітарне обслуговування робітників. 

Щорічні медичні огляди. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Медична аптечка. Місце її знаходження, її склад. Правила надання 

допомоги при пораненні. Перша допомога при вивихах. Перша допомога при 

переломах. Зупинка кровотечі. Перша допомога при непритомності. Перша 

допомога при опіках, отруєнні, ураженні електричним струмом. Оживлення 

методами штучного дихання, непрямого масажу серця. Транспортування 

потерпілого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета «Будівельне креслення»  

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Правила оформлення креслень 1  

2 Перерізи і розрізи 2 1 

3 Складальні креслення 3 1 

4 Загальні відомості про будівельні креслення 2 1 

5 Читання і виконання креслень за фахом 2 1 

Усього годин:  10 4 

 

Тема 1. Правила оформлення креслень 

Основний напис. Заповнення основного напису. Правила застосування 

різних типів ліній при виконанні креслень. Основні відомості про правила 

нанесення розмірів кресленнях. 

 

Тема 2. Перерізи і розрізи 

Складні та місцеві розрізи, випадки їх застосування та правила 

виконання.  Перерізи та правила їх виконання. Графічне позначення матеріалів 

при виконанні розрізів та перерізів.  

Лабораторно – практична робота: 

1. Креслення деталей з розрізами та перерізами. 

Тема 3. Складальні креслення 

Умовності і спрощення зображень на складальних кресленнях. 

Деталювання. Ескізи, послідовність виконання ескізів. 

Лабораторно – практична робота: 

1. Виконання ескізів деталей. 

 

Тема 4. Загальні відомості про будівельні креслення 

Особливості будівельних креслень. 

Короткі відомості про державні стандарти системи проектної 

документації для будівництва, що використовуються при виконанні 

будівельних креслень. 

Загальна характеристика будівельних креслень. 

Читання креслень планів, фасадів  житлових, громадських і промислових 

будівель. 

Лабораторно – практична робота: 

1. Прочитати  креслення будівлі. Виконати ескіз фасаду будівлі.   

 

Тема 5. Читання і виконання креслень за фахом 
Фрагменти елементів будівель з архітектурним оформленням.  

Кольорове оформлення інтер’єра і фасадів будівель. 



Акварельні фарби та техніка роботи з ними. Підбір і підготовка матеріалів 

до роботи. Підбір кольорів. Техніка нанесення акварелі пензлем.  

Лабораторно – практична робота: 

1. Виконання креслень та малюнків архітектурних деталей будівель з 

кольоровим оформленням акварельними фарбами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета «Малюнок та основи композиції» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Малювання геометричних тіл без натури 4  

2 Малювання інтер'єру 12  

3 Малювання екстер'єру 10  

4 Композиція орнаментів 8  

5 Малюнок стрічкового орнаменту 8  

6 Малюнок розети                           8  

7 Малюнок сітчастого орнаменту 8  

 Усього годин: 58  

 

Тема 1. Малювання геометричних тіл без натури 

Малюнки геометричних тіл в різних положеннях. 

Вправи. 

1. Розподіл куба на вісім однакових кубів (один куб вилучити). 

2. Розподіл циліндру на чотири однакових напівциліндри (один 

напівциліндр вилучити). 

3. Розподіл кулі на чотири однакові частини (одну частину вилучити). 

 

Тема 2. Малювання інтер'єру 

Вираження простору. Розбивання простору на плани. Будова перспективи. 

Точка зору та положення картинної плоскості. 

Малювання інтер'єру з натури. Знаходження композиції інтер'єру. 

Попередній ескіз. Виконання малюнка. Тональність, світлотінь, фактура. 

Процес малювання інтер'єру. 

Малювання інтер'єру без натури. 

Ескіз. Малюнок на підставі ескізу. Послідовність виконання інтер'єру. 

 

Тема 3. Малювання  екстер'єру 

Загальні вказівки. Основа малюнка – ескіз. 

Малювання екстер'єру з натури. Рішення від загального до часткового. 

Послідовність виконання екстер'єру з натури. Малювання екстер'єру без 

натури. Послідовність виконання малюнку. 

 

Тема 4. Композиція орнаментів 
Джерело вибору орнаменту: природа та геометричні елементи. 

Орнаменти за засобом виконання – плоскі та рельєфні. 

Композиція орнаменту на підставі різних видів симетрії. 

Класифікація орнаментів по основним типам: розети, орнаментовані 

стрічки, фризи, сітчасті орнаменти, обрамлення. 

 Вправи. 



1. Виконання трьох варіантів композицій орнаменту з прямих та кривих 

ліній, геометричних фігур. 

2. Виконання композиції орнаменту (фриз, обрамлення прямокутника або 

кола, розета, гірлянда та ін.) за мотивами рослин. 

3. Виконання двох варіантів різного за кольором рішення одного 

силуетного орнаменту при незмінному кольорі фону. 

4. Виконання орнаменту в три – чотири тони одного кольору або в чотири 

кольори. 

5. Виконання композиції орнаменту з передачею його рельєфу засобом 

живопису. 

 

Тема 5. Малюнок стрічкового орнаменту 

Виконання проекту стрічкового орнаменту (плоского або рельєфного). 

 

Тема 6. Малюнок розети 
Виконання проекту площинного або рельєфного малюнка римської 

розети. 

 

Тема 7. Малюнок сітчастого орнаменту 

Виконання проекту площинного або рельєфного малюнку сітчастого 

орнаменту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Живопис» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Види живопису 2  

2 Матеріали живопису 1  

3 Кольорознавство 6  

4 Підготовчі роботи 1  

5 Зображення в кольорі одного предмету у 

зв’язку з фоном і підстилкою 

4  

                           Усього годин: 14  

 

Тема 1. Види живопису 
Види живопису. 

Живопис за практичним призначенням: монументальна, станкова, 

декоративний розпис предметів домашнього побуту, іконопис, мініатюра, 

панорама, діорама. 

Монументальний живопис у архітектурному ансамблі. 

Класифікація живопису по стильовому, по композиційному та 

тематичному ознакам. 

Цілковиті декоративні покриття (розпис культових споруд, настінні 

картини, панно, плафони, панелі). 

Техніка живопису: фрескова, темперна, силікатна, олійна. 

 

Тема 2. Матеріали живопису 

Основа, ґрунт, малюнок, фарбувальний та захисний шари. 

Акварель, гуаш, темпера, пастель. Основні прийоми роботи з фарбами. 

 

Тема 3. Кольорознавство 

Предметний та обумовлений кольори. Метод відносин. 

Вплив освітлення на сприйняття світла. Хроматичні та ахроматичні 

кольори. Світовий та кольоровий контрасти. Теплі та холодні кольори; фарби 

та суміші. 

Зображення форми кольором. 

Вправи. (використовувати формат А3) 

                  1. Основні та похідні кольори 

1. Малювання шістьох квадратів. Виконання аквареллю трьох похідних 

кольорів: фіолетового, помаранчевого, зеленого. 

2. Теплі та холодні кольори  

1. Складання таблиці із двох рядків кольорів: чотирьох теплих кольорів 

(червоний, помаранчевий, жовтий, коричневий) та чотирьох холодних 

кольорів (різноманітні сині). 

                   3. Теплі та холодні відтінки 



1. Зображення першого рядка квадратів: синього кольору, синього кольору з 

незначним додатком червоного, синього з домішкою червоного та зовсім 

червоного. 

2. Зображення другого рядка квадратів ( 5 квадратів ): від синього кольору ( 

додаючи жовтий ) до зовсім жовтого кольору. 

  4. Взаємододаткові кольори 

1. Виконання таблиці з трьома парами взаємододаткових кольорів, 

контрастних по кольоровому тону: яскраво – червоний та трав'янисто – 

зелений, блакитний та помаранчевий, фіолетовий та жовто – лимонний. 

                     5. Насиченість кольору 

1. Складання таблиці з двома рядками кольорів: в одному рядку показати 

поступове посвітління червоного кольору ( з додатком води ) в п'яти 

квадратах; в другому – потемніння цього кольору ( з додатком чорної фарби). 

                      6. Світлі тони 

1. Складання таблиці з двома рядками кольорів: в одному рядку п'ять різних 

по кольоровому тону світлих кольорів; в другому – п'ять різних по 

кольоровому тону темних кольорів. 

                        (Всі шість вправ зшити в альбом).  

 

Тема 4. Підготовчі роботи 
Натюрморт та його образотворчі можливості. Компонування натюрморту. 

Підготовчий малюнок. 

Робота над кольором. 

 

Тема 5. Зображення в кольорі одного предмету у зв'язку з фоном і 

підстилкою 

Передавання кольору об'ємом. Зображення в кольорі одного предмету. 

Вправи. 

1.Зображення глиняного горщика (горщик поставити на стіл боком до 

світла – для фона використати сіру тканину).  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

виробничого навчання  

Професія: 7133 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних  

                                  виробів четвертого розряду  

№ 

з/п 

 

                   Тема 

Кількість 

годин 

Всього 

І. Виробниче навчання 120 

1 Інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки 6 

 2 Штукатурення окремих елементів будівель 12 

3 
Витягування прямолінійних архітектурних деталей 

шаблоном 

 

12 

4 
Штукатурення поверхонь декоративними теразитовими 

 розчинами 

 

12 

5 Виготовлення шаблонів і витягування тяг 12 

6 Ліплення простих моделей із пластичних матеріалів 18 

7 
Виготовлення форм і відливання гіпсових виробів в 

формах 

 

12 

8 Установлення і закріплення ліпних виробів 12 

9 
Комплексні роботи з реставрації декоративних 

штукатурок і ліпних виробів  

 

24 

 Виробнича практика 203 

1 
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві 
 

7 

2 

Самостійне виконання робіт по реставрації  

декоративних штукатурок і ліпних виробів складністю  

4- го розряду. 

 

189 

3 Кваліфікаційна пробна робота 7 

   

                                                             Усього годин: 323 

   

І. Виробниче навчання 

Тема 1. Інструктаж з питань охорони праці та пожежної безпеки 

Вимоги охорони праці в майстерні та на окремих робочих  місцях. 

Роль виробничого навчання, його навчально-виробничі і виховні задачі в 

підготовці кваліфікованих робітників-реставраторів. 

Завдання виробничого навчання при підвищенні кваліфікації робітників 

на виробничих об’єктах. Знайомство з досвідом роботи новаторів виробництва 

на будівельних об’єктах. 

Знайомство з кваліфікаційною характеристикою, програмою 

виробничого навчання і видами робіт 4-го розряду. Виконання виробничого 

плану – реставрації об’єктів.Трудова і технологічна дисципліна. Культура 

виробництва. 



Основні небезпечні шкідливі виробничі чинники, що виникають при 

роботі. Охорона праці, електробезпека і пожежна безпека. 

 

Тема 2. Штукатурення окремих елементів будівлі 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з інструментами, пристроями. 

Вправи. Прийоми робіт при обштукатурюванні колон, карнизів. 

Обштукатурювання колон, карнизів, стовпів, балок по направляючим рейкам. 

 Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 3. Витягування прямолінійних архітектурних деталей 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Вправи. Виконання галтелей уручну. Витягування внутрішнього карнизу 

шаблоном. Оброблення кутів. Оброблення пристінків. Витягування 

рустів. Витягування наличників, плінтусів, поясків і кесонів. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 4. Штукатурення поверхонь декоративними теразитовими 

розчинами 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з інструментами, пристроями. 

Вправи Підготовка поверхонь для нанесення теразитових штукатурок. 

Приготування розчину для виконання теразитових штукатурок. Освоєння 

прийомів нанесення на поверхню підготовчого та декоративного шарів 

розчину. Обробка теразитової штукатурки під різноманітні фактури. 

Циклювання поверхонь. Обробка поверхонь затиральними, наждачними 

брусками та рашпілями. Обробка поверхонь теразитом без циклювання 

шляхом набризку. Обробка кромок, кутів, відкосів, пілястр, рустів під 

різноманітні фактури вапняно – піщаною та теразитовою штукатуркою. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 5. Виготовлення шаблонів і витягування тяг 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з інструментами, пристроями. 

Вправи. Виготовлення шаблонів. Освоєння прийомів витягування тяг із 

гіпсу на верстаті. Обробка тяги. Чищення шаблону. Обрізання торців тяги. 

Знімання тяги з основи. Збереження тяги на рівній основі, на підвіски. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 6. Ліплення простих моделей із пластичних матеріалів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з набором інструментів для ліпних робіт, пристроями. 

Вправи. Ознайомлення з улаштуванням та пристроями для збереження 

інструментів, матеріалів, з розташуванням інструменту, допоміжного 

обладнання, інвентарю, спеціальних стендів для формовочних робіт, з 

приміщенням для відливання ліпних деталей, для варіння клею та плавлення 

формопласту. Освоєння прийомів підготовки інструментів та ємкості для 



заведення гіпсу та його обробки, для цементних робіт, для ліплення із глини та 

пластиліну. Ознайомлення з технічними вимогами до пластичних мас (глині, 

пластиліну). Освоєння прийомів нанесення малюнку на пластичну масу. 

Освоєння прийомів робіт з інструментом, його заточенням. Ліпка простих 

фігур та геометричних тіл із пластичних мас. Освоєння прийомів зняття 

чернових форм з плоских м’яких моделей.  

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 7. Виготовлення форм і відливання гіпсових виробів у формах 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Вправи. Ознайомлення з комбінованими формами та технологією 

виготовлення комбінованих форм. Освоєння прийомів виготовлення клейових, 

формопластових, кускових та комбінованих форм зі застосуванням ліпного 

інструменту та пристроїв. Виготовлення форми по гіпсовим моделям для 

відливання виробів та ліпних архітектурних деталей. Усунення дефектів, які 

виникають при виготовленні форм. Підготування клейових, формопластових 

та кускових форм до відливання. Готування арматури. Освоєння  навичок 

засобів відливання. Визначення залежності спрацювання клейових, 

формопластових форм від передержання гіпсових відливок. Догляд за 

клейовою, формопластовою та комбінованою формами. Визначення норми 

часу на виробництво відливання у клейових, формопластових та комбінованих 

формах. Визначення норми витрати матеріалу. Визначення якості гіпсових 

відливок. Виправлення дефектів при одержанні відливок. Контроль якості 

виконаних робіт. 

 

Тема 8. Встановлення ліпних виробів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Вправи. Встановлення деталей з різноманітними сполученнями 

будівельних опоряджувальних матеріалів. Підготовка деталей і місця 

встановлення. Ознайомлення з технологією встановлення балясин, поручнів з 

застосуванням пристроїв. Заливка та підмазування основ та стиків деталей. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 9. Комплексні роботи по реставрації декоративних 

штукатурок і ліпних виробів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Вправи. Відпрацювання прийомів реставрації та консервації з 

виконанням робіт середньої складності на декоративних стародавніх 

штукатурках та на деталях мастичних і ліпних виробів з незначними втратами 

і пофарбованими плямами. Освоєння прийомів пошарового видалення 

штукатурок від первинної, з залишенням старої штукатурки як «маяків». 

Витягування тяг невеликого виносу за допомогою шаблонів. Відновлення тяг 

та інших рельєфних розробок обштукатуреної поверхні в окремих місцях 

втрат з обробкою місць зіткнення з первинним штукатурним «авторським» 

шаром. Приготування декоративних штукатурок по розробленої рецептурі, за 

стародавніми зразками. Участь у відновлюванні поверхонь штучного мармуру. 

Розшивка рустів та швів. Штукатурення декоративною штукатуркою з 



відкосами стін, стель, пілястр, ніш. Штукатурення поверхонь декоративними 

теразитовими штукатурками і сграфіто стін, стель, пілястр, ніш. Ремонт 

ліпних архітектурних деталей середньої складності. Зборка та склеювання 

збережених фрагментів декоративних прикрас. Укріплення на стінах, стелях 

ліпних виробів. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

ІІ. Виробнича  практика 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці 

та пожежної безпеки на виробництві 

Ознайомлення з організацією планування праці й контролю якості робіт 

на виробничої дільниці, в бригаді, на робочому місці. 

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів 

виробництва, з роботою щодо реалізації та винахідництва. 

Шляхи економного використання сировинних та енергетичних ресурсів. 

Відповідальність робітників за порушення правил безпеки праці й 

виробничої дисципліни. 

Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки безпосередньо на 

технологічній ділянці й робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт по реставрації декоративних 

штукатурок і ліпних виробів складністю 4 – го розряду 

Самостійне виконання робіт реставратора декоративних штукатурок і 

ліпних виробів 4- го розряду у відповідності з вимогами кваліфікаційної 

характеристики і з технологією виробництва, вимогами будівельних норм і 

правил на реставраційні роботи із застосуванням передової технології робіт, 

сучасних механізмів, нормокомплектів, інструментів, пристроїв і 

високопродуктивних методів праці. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами — замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

           Кваліфікаційна пробна робота 

 

                   Приклади робіт 

1. Реставрація і консервація з виконанням робіт середньої складності на 

декоративних стародавніх штукатурках та на деталях мастичних і ліпних 

виробів з незначними втратами та фарбованими плямами. 

2. Пошарове видалення штукатурок до первинної з залишенням старої 

штукатурки, як «маяків». 

3. Витягування тяг невеликого виносу за допомогою шаблонів. 

4. Відновлення тяг та інших рельєфних розробок обштукатуреної 

поверхні в окремих місцях втрат з обробкою місць зіткнення з первинним 

штукатурним  «авторським» шаром. 



5. Приготування декоративних штукатурок, по розробленої рецептурі, за 

стародавніми зразками. 

6. Участь у відновленні поверхні штучного мармуру зі шліфуванням 

поверхонь оселками та поліруванням з виском. 

7. Очищення та промивання від забруднень при реставрації штучного 

мармуру. 

8. Реставрація штучного мармуру. 

9. Розшивка рустів та швів. 

10. Штукатурення декоративною штукатуркою з відкосами стін, стель, 

пілястр, ніш. 

11. Штукатурення декоративними теразитовими штукатурками і сграфіто 

стін, стель, пілястр, ніш. 

12. Укріплення штукатурки з установленням клямерів. 

              



Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

Професія: 7133 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 
                         (код, назва професії) 

Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів четвертого  

                         розряду 

Знає, розуміє: 

1. Види матеріалів, що застосовуються при виконанні реставрації та 

консервації декоративних штукатурок. 

2. Правила приготування декоративних штукатурок, по розробленої рецептурі,   

    за стародавніми зразками. 

3. Технологію виконання теразитової штукатурки. 

4. Технологію виконання штукатурки сграфіто. 

5. Методику виготовлення шаблонів для витягування тяг.. 

6. Технологію витягування тяг. 

7. Технологію штукатурення колон. 

8. Технологію виготовлення гіпсових форм. 

9. Технологію виготовлення формопластових форм  

10. Технологію виливання гіпсових виробів. 

11. Технологію влаштування маяків. 

12.Технологію виконання зондажів. 

13.Вимоги до якості штукатурних і ліпних робіт при реставрації пам’яток. 

14. Основні принципи консервації та реставрації пам’яток історії та культури. 

15. Історію архітектури. 

16. Основні архітектурні стилі та їх особливості. 

17. Основи охорони праці. 

18. Будівельні креслення та може їх виконати. 

19. Малювання інтер’єру та екстер'єру. 

20. Види живопису. 

21. Основи ведення підприємницької діяльності 

 

Вміє:  

1. Виконувати реставрацію і консервація з виконанням робіт середньої 

складності на декоративних стародавніх штукатурках.  

2.Виконувати реставрацію і консервація на деталях мастичних і ліпних 

виробів з незначними втратами та фарбованими плямами.. 

3.Виконувати пошарове видалення штукатурок до первинної з залишенням 

старої штукатурки, як «маяків». 

4.Виконувати витягування тяг невеликого виносу за допомогою шаблонів. 

5.Виконувати відновлення тяг та інших рельєфних розробок обштукатуреної 

поверхні в окремих місцях втрат з обробкою місць зіткнення з первинним 

штукатурним  «авторським» шаром. 

6.Виконувати приготування декоративних штукатурок, по розробленої 

рецептурі, за стародавніми зразками. 

7.Виконувати відновлення поверхні штучного мармуру зі шліфуванням 

поверхонь оселками та поліруванням з виском. 

8.Виконувати очищення та промивання від забруднень при реставрації 

штучного мармуру. 

9.Виконувати реставрацію штучного мармуру. 



10.Виконувати розшивку рустів та швів. 

11.Виконувати штукатурення декоративною штукатуркою з відкосами стін,   

     стель, пілястр, ніш. 

12.Виконувати штукатурення декоративними теразитовими штукатурками 

стін, стель, пілястр, ніш. 

13.Виконувати штукатурення штукатуркою сграфіто стін, стель, пілястр, ніш. 

14.Виконувати укріплення штукатурки з установленням клямерів. 

15.Виконувати зондажі. 

 

 

 



 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ 

НАВЧАННЯ 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб 
Примі

тка 
Для 

індивідуального 

користування 

Для 

групового 

користування 
 

1 2 3 4 5 

 Робоче місце штукатура 15   

 Обладнання й ручні машини.    

1 Компресор СО-7А (СО-62)  1  

2 Вапногасник СБ-29 (СМ-1247А)  1  

 Інструмент    

3 Перфоратор  1  

4 Міксер з насадкою  2  

5 Бучарда штукатурна  3  

6 Зубило-скарпель  3  

7 Інструмент для прорізування 

рустів на поверхнях (комплект) 

 5  

8 Махова щітка   8  

9 Щітка-макловиця  3  

10 Ковш для опоряджувальних робіт 15   

11 Лопатка штукатурна 15   

12 Молоток штукатурний 15   

13 Молоток для насікання поверхонь 15   

14 Ніж для опоряджувальних робіт  5  

15 Набір напівтерків (різних)  15  

16 Правило зубчасте  8  

17 Рейка 2200-НМ  8  

18 Пряме правило  5  

19 Усьонкове правило  5  

20 Лузгове правило  5  

21 Рустовка сталева  5  

22 Совок-лопатка  5  

23 Ножівка по дереву  2  

24 Сокіл дюралевий 15   

25 Набір скребачок (різних)  6  

26 Ручні ножиці  3  

27 Торцеві гострозубці  3  

28 Терка дерев’яна 15   

29 Терка пінопластова 15   

30 Терка поропластова  5  

31 Терка повстяна  5  

32 Щітка металева  5  

33 Щітка цвяхова  5  

34 Скребки (набір)    



35 Скарпелі (набір)    

 Інструмент розміточний    

36 Металева лінійка для набивання 

рустів 

 3  

37 Ватерпас Т-подібний  3  

38 Лінійка металева для замірювання 

провисів 

 3  

39 Лінійка для оздоблення кутів 

гуртів 

 3  

40 Вимірювана рулетка у закритому 

корпусі 

 2  

41 Розмічальний шнур-висок  5  

42 Висок сталевий будівельний  5  

43 Правило контрольне 2 м  8  

44 Рейка контрольна з виском  3  

45 Рівень будівельний  3  

46 Гнучкий водяний рівень  2  

 Пристрої     

47 Конус стандартний  1  

48 Малки (різні)  5  

49 Марка інвентарна металева  25  

50 Маяк інвентарний металевий  2  

51 Правило лузгове  3  

52 Правило усьоночне  3  

53 Шаблон для прямолінійних гуртів  3  

 Робоче місце для ліпних виробів 15   

54 Інстременти та обладнання    

55 Формопластові форми   15  

56 Набір долот плоских  15  

57 Скарпелі (набір)  15  

58 Шпателя (металеві)  15  

59 Набір скребкових інструментів  15  

60 Шпателя гумові  15  

61 Вінчики  5  

62 Ніж  3  

63 Гострогубці  5  

 Інвентар    

64 Ящики – скрині (різні)  4  

65 Сталеві мішалки  5  



Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 

професійно-технічної освіти 

 

 

                                      ДСПТО  7133.F.43.99-2015                                                          
                (позначення стандарту) 

 

 

Професія: Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

 

Код: 7133 

 

 Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-

технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія:  7133 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

2. Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 5-го 

розряду  

3. Кваліфікаційні вимоги   

 

Повинен знати: 

склади стародавніх штукатурок і засоби їх нанесення, стилістичні 

особливості декоративних прикрас різних епох і стилів, методику ін’єктування 

відшарованої від основи штукатурки;  

технологію знищення нерозчинних солей механізованим засобом;  

методи витягування складних за профілем тяг;  

штукатурення нових і доповнення втрат криволінійних поверхонь 

куполів, зводів, арок, падуг, кесонів; техніку виконання штукатурок „під 

шубу‖, „під штриховку‖;  

прийоми монтування і склеювання фрагментів декоративних прикрас і 

скульптур з армуванням. 

 

Повинен уміти: 
реставрувати та консервувати (з виконанням складних робіт) декоративні 

стародавні штукатурки та деталі мастичних і ліпних прикрас зі значними 

втратами і відсутністю чіткого рельєфу; 

укріплювати відшаровану штукатурку ін’єктуванням зв'язуючого 

розчину;  

готувати зв’язуючі і просочуючі розчини, гіпсову мастичну масу і пап’є – 

маше; видаляти нерозчинні солі механізованим способом;  

доповнювати втрати первинного шару стародавньої штукатурки з 

обробкою місць зіткнення;  

укріплювати і гідрофобізувати декоративні прикраси з приготуванням 

просочуючих сумішей. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

 

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

дотримуватися  норм технологічного процесу;  

не допускати браку в роботі;  

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 



знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 

 
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб 

 

5.1. При продовженні первинної професійної підготовки в професійно-

технічних навчальних закладах третього атестаційного рівня 

Базова або повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи. 

5.2. При підвищенні кваліфікації. 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

«реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 4-го розряду»; стаж 

роботи за професією реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

4-го розряду не менше 1 року.  

5.3. Після закінчення навчання. 

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «реставратор 

декоративних штукатурок і ліпних виробів» (кваліфікація: реставратор 

декоративних штукатурок і ліпних виробів 5-го розряду).  

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Виконання будівельних і монтажних робіт під час будівництва, 

розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і 

споруд. (КВЕД – 2010, секція F, клас 43.99) 

 

7. Специфічні вимоги 

 

 7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання 

відповідно до законодавства.  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3.  Медичні обмеження.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Типовий навчальний план 

підготовки кваліфікованих робітників 

 
Професія: 7133 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів п’ятого  

                        розряду 

Загальний фонд навчального часу – 468 годин   

№ 

з\п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 31 5 

1.1 Основи правових знань 8  

1.2 Основи галузевої економіки й підприємництва 7  

1.3 Інформаційні технології 6 5 

1.4 Резерв часу 10  

2 Професійно – теоретична підготовка 124 4 

2.1 Технологія реставраційних робіт 32  

2.2 Основи реставрації 8  

2.3 Основи архітектури 14  

2.4 Матеріалознавство 8  

2.5 Охорона праці 15  

2.6 Будівельне креслення 9 4 

2.7 Малюнок та основи композиції 20  

2.8 Живопис 18  

3 Професійно – практична підготовка 296  

3.1 Виробниче навчання 144  

3.2 Виробнича практика 152  

4 Консультації 10  

5 
Державна кваліфікаційна атестація / або 

поетапна атестація при продовженні навчання. 
7  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 458 9 

  П Е Р Е Л І К 

кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів» 

К а б і н е т и: М а й с т е р н і: 

1.Технології реставраційних робіт 

2.Матеріалознавства 

3.Охорони праці 

4. Будівельного креслення 

5 Живопису 

6.Малюнка та основ 

композиції 

7.Інформаційних технологій 

8.Основ галузевої економіки й 

підприємництва 

1. Штукатурних робіт 

2. Ліпних робіт 

 



 

 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи правових знань» 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Основи трудового законодавства 8  

Усього годин: 8  
 

Тема 1. Основи трудового законодавства 

Трудове право як самостійна галузь права. Колективний договір, його 

зміст та порядок укладання. Трудовий договір. Поняття, зміст, види. Підстави 

для припинення трудового договору. Поняття і види часу відпочинку. 

Відпустки. Оплата праці. Особливості праці молоді та жінок. Дисциплінарна і 

матеріальна відповідальність працівників. Розгляд трудових спорів. Види 

пенсій.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи галузевої економіки та підприємництво» 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 
Підприємство як сфера діяльності в умовах 

ринкової економіки 
1  

2 Основи організації керування підприємством 1  

3 Планування підприємницької діяльності 2  

4 Маркетинг 1  

5 
Фінанси  та облік, система обслуговування 

бізнесу 
1  

6  Життєвий цикл підприємництва      1  

Усього годин: 7  
 

 Тема 1. Підприємництво як сфера діяльності в умовах ринкової 

економіки 

 Підприємництво і ринок. Сутність підприємництва. Види 

підприємницької діяльності. Функції підприємництва. 

 

Тема 2. Основи організації керування підприємством 

Керування підприємством. Сучасні принципи керування підприємством. 

Шляхи удосконалення керування. 

 

Тема 3. Планування підприємницької діяльності 
Вибір стратегії розвитку підприємства. Визначення мети і завдання 

підприємства. Розробка й обґрунтування виробничої програми підприємства. 

Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура 

бізнес-плану підприємства. 

 

Тема 4. Маркетинг 

Маркетинг у підприємницькій діяльності. Сутність маркетингу. Види 

маркетингової діяльності. Вивчення ринку. Сегментація ринку. Вивчення 

конкурентів. Реклама товарів. Види реклами. 

 

Тема 5. Фінанси та облік, система обслуговування бізнесу 
Облік виконаних робіт, надання послуг. Кредити. Види кредитів. Оренда. 

Орендна плата. Страхування майна. Програми для офісу. 

 

Тема  6. Життєвий цикл підприємства 

Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької 

діяльності. Способи входження в бізнес. Реорганізація підприємств. Причини і 

процедура. Ліквідація підприємств. Банкрутство. 



 

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Інформаційні технології» 
 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Мережні системи та сервіси  6 5 

Усього годин:  6 5 
 

Тема 1.  Мережні системи та сервіси  

Internet – технології. Взаємодія комп’ютерів у локальних і глобальних 

мережах. Основні принципи мережевої взаємодії у локальних і глобальних 

мережах. Основні принципи організації інформаційних мереж підприємства, 

установа з використанням Internet - технологій. 

Телеконференції. Дошки оголошень, Internet – магазини та аукціони. 

Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. Електронні 

кредитні картки та електронні «гроші». 

Інформаційні технології  та реклама в електронній  комерції. Методи 

реклам в Internet. 

Стратегії реклами в Internet: Активна, пасивна, інтерактивна. 

Лабораторно-практичні роботи 
1. Використання пошукових машин та спеціалізованих пошукових машин. 

Процедури пошуку: простий пошук, розширений та спеціальний пошук.   

2. Представлення статистичної інформації з використанням ділової 

графіки. 

3. Створення мультимедійного каталогу новинок товарів і послуг 

галузевого спрямування на основі знайденої інформації в мережі Internet. 

4. Робота з дошками оголошень Internet – магазинів та аукціонів. 

5. Телеконференція. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета «Технологія реставраційних робіт» 
 

№ 

п/п 

 

Т Е М А  

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Штукатурення криволінійних поверхонь 4  

2 Штукатурення колон 4  

3 Виконання кам’яної декоратиної штукатурки  4  

4 Виготовлення складних форм 2  

5 Витягування криволінійних тяг. 4  

6 Виготовлення складних ліпних виробів 2  

7 Установка і кріплення готових ліпних виробів 2  

8 Ремонт і реставрація штукатурки і ліпних 

виробів. 

2  

9 Штукатурення поверхонь механізованим 

способом 

 

6 

 

10 Контроль за якістю реставраційних робіт 2  

                                         Усього годин: 32  

 

Тема 1. Штукатурення криволінійних поверхонь 

Витягування арок, тяг в круглих приміщеннях, кесонів – плафонів, кулі, 

ваз та інших тяг. 

Види арок. Виконання шаблонів для витягування арок. Технологія 

витягування півциркульних, лучкових, коробчастих, стрілчастих простих та 

складних арок. 

Витягування криволінійних тяг по лекалам. Витягування звужених тяг. 

Витягування хвилястих тяг. Витягування тяг в круглих приміщеннях. 

Витягування кесонів – плафонів. Витягування ваз. 

 

Тема 2. Штукатурення колон 

Архітектурні ордера. Будова ентазису. 

Витягування канелюр на чотиригранних прямих колонах. 

Витягування багатогранних прямих колон з канелюрами. 

Витягування канелюр, баз і капітелей на круглих колонах. 

Обробка верхньої та нижньої частини канелюр. 

 

Тема 3. Виконання кам’яної декоративної штукатурки 

Інструменти для виконання кам’яної декоративної штукатурки. 

Порядок обробки кам’яної штукатурки. Підготовка поверхні. Види і 

склад розчинів для кам’яних штукатурок. Особливість нанесення розчинів для 

кам’яних штукатурок, розрівнювання і затирання розчинів. 

Види фактур. Засоби їх виконання. Обробка поверхонь кам’яною 

штукатуркою. Виконання рустованої поверхні кам’яних штукатурок. 

Штукатурки оброблені кислотою. 



Організація робочого місця і охорона праці при обробки поверхонь 

кам’яною штукатуркою. 

Технічні вимоги до якості кам’яних штукатурок. Догляд за кам’яними 

декоративними штукатурками. 

 

Тема 4. Виготовлення складних форм 

Складна форма. Виготовлення складної чернової гіпсової форми. 

Вертикальна формовка. Виготовлення складної чистої форми. 

Кускова форма для виготовлення балясин. 

Складні форми для виготовлення капітелей, ваз, об’ємних 

орнаментованих деталей. 

Виготовлення клейової форми з круглої скульптури. 

 

Тема 5. Витягування криволінійних тяг 

Витягування круглих, криволінійних, багатогранних гуртів. 

Поділ кола на десять рівних части. Побудова п’ятикутника. Десятикутна 

зірка. Восьмикутна зірка. Трикутник з криволінійними гранями, що вписаний 

у коло. 

Витягування круглих, овальних і багатогранних розеток. 

Витягування еліпса, овалу, еліптичної розетки. 

 

Тема 6. Виготовлення складних ліпних виробів 

Загальні прийоми виливання. Виливання у формах орнаментованих 

ліпних виробів. Технологія виливання коринфської, доричної, іонічної 

капітелей. Послідовність виливання колони. 

Набивання цементних виробів. 

Виливання круглих скульптур. 

Поняття про норми часу на виробництво робіт при виливанні 

орнаментованих ліпних виробів, скульптур та норми витрати матеріалів. 

Організація робочого місця та охорона праці. 

 

Тема 7. Установка і кріплення готових ліпних виробів 

Технологія установки і кріплення ліпних виробів. Інструменти та 

пристосування для виконання установки ліпних виробів. Перевірка якості 

установки. 

Правили охорони праці при виконанні робіт. Організація робочого 

місця. 

 

Тема 8. Ремонт і реставрація штукатурки і ліпних виробів 

Види робіт, що виконуються при реставрації і ремонті художніх 

штукатурок і ліпних виробів со значними утратами. 

Ін’єктування зв’язуючого розчину. 

Вибір будівельних матеріалів для реставраційних, ремонтних, 

консерваційних роботах. 

Вимоги до виконання робочих креслень за ескізами. Засоби 

виготовлення складних моделей за ескізами. Засоби виготовлення і вирізання 

із гіпсу утрачених частин складного орнаменту. 



Тема 9. Штукатурення поверхонь механізованим способом 

Загальні положення про машини, агрегати, механізми. 

Централізоване приготування штукатурних розчинів. Приготування 

розчинів на при об’єктних установках.  

Розчинотранстпортні устаткування. Розчинонасоси. Розчинопроводи.  

Штукатурні агрегати. Штукатурні станції. 

Схеми комплексної механізації штукатурних робіт. 

Механізоване нанесення розчину форсункою і його опорядження. 

Механізоване виконання одношарової штукатурки. Торкретування 

поверхонь. 

Ручні електричні і пневматичні машини та інструменти. 

Організація виробничих процесів і праці. Охорона праці при роботі з 

механізмами та машинами. 

 

Тема 10. Контроль за якістю реставраційних робіт 

Завдання науково-методичного контролю за ведінням консерваційно-

реставраційних робіт. Цілі та завдання контрольних реставраційних комісій. 

Правила здачі і прийомки завершених реставраційних робіт. Склад науково – 

реставраційної документації та вимоги до неї. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи реставрації» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Дослідження об'єкту який підлягає реставрації  3  

2 Технічні проблеми консервації і реставрації 2  

3 Реставрація кам'яних споруд, які мають 

художній декор 

3  

                          Усього годин: 8  

 

Тема 1. Дослідження об'єкту який підлягає реставрації  

Дослідження композиційних зв'язків пам'ятки та середовища. Фізико – 

хімічні дослідження матеріалів пам'ятки з ціллю їх відносної датировки, 

визначення складу і якості матеріалів, визначення ступеню їх збереження й 

розробки технології та засобів реставрації. 

Продовження досліджень в процесі виробництва реставраційних робіт на 

об'єкті. 

 

Тема 2. Технічні проблеми консервації і реставрації 

Мета консервації пам'яток. Причини руйнування пам'яток. Важливість 

виявлення комплексу факторів, що служать причиною руйнування пам'ятки. 

Вивчення несучої здатності споруди, стану будівельних матеріалів, умов 

експлуатації конструкцій. 

Дефектний ремонт пам'яток архітектури. 

 

Тема 3. Реставрація кам'яних споруд, які мають художній декор 

Фіксація пам'яток архітектури. Фотографічна фіксація. 

Фотограмметрична фіксація. Пориси. Естампажі.  

Обміри. Класифікація виконання обмірів пам'яток архітектури. 

Особливі вимоги до виробництва архітектурно – будівельних робіт на 

пам'ятках які мають настінну живопис. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи архітектури» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Архітектурна композиція 2  

2 Архітектурні стилі 6  

3 Архітектура України 6  

 Усього годин: 14  

 

Тема 1. Архітектурна композиція 

Види архітектурної композиції.  

Функціональні призначення та види будівель. Види житлових будівель. 

Вимоги до будівель. Конструктивні схеми будівель. Матеріали несучих 

конструкцій.                                                                                                                  

 

Тема 2. Архітектурні стилі   

Особливості архітектурних стилів різних країн. Змішання стилів.  

Планувальні і конструктивні особливості архітектурних стилів. 

Національні особливості та характерні форми архітектури. Засоби 

декоративного оформлення архітектурних стилів. 

Закономірності формування, розквіту та занепаду архітектурних стилів. 

 

Тема 3. Архітектура України 

Стародавні пам'ятки архітектури України. Їх характерні архітектурні 

форми та конструктивні рішення. 

 Конструктивні та декоративні особливості архітектури міст України. 

 Етапи розвитку сучасної архітектури. 

 Програма створювання нових та реконструкція старих міст. Основи 

планування та забудовування міст. Генеральний план. Формування 

архітектурного обліку міст та селищ. 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

 з предмета  «Матеріалознавство» 
 

№ 

п/п 

 

Т Е М А  

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Матеріали для приготування розчину для 

кам’яних декоративних штукатурок 

     

       4 

 

2 Розчини для ін’єктування штукатурки 2  

3 Матеріали для виконання скульптур 2  

                            Усього годин: 8  

 

 

Тема 1. Матеріали для приготування розчину для кам’яних 

декоративних штукатурок 

Підбір матеріалів для кам’яних декоративних сумішей. Склади кам’яних 

декоративних сумішей. Розчини для підготовчого шару кам’яної декоративної 

штукатурки. 

 

Тема 2.Розчини для ін’єктування штукатурки 

Вимоги до розчинів, що нагнітаються при консервації пам’яток 

архітектури. Спеціальні добавки, що вводяться в розчині для ін’єктування. 

Склад розчинів та приготування. 

 

Тема 3. Матеріали для виконання скульптур 

Склади сумішей для скульптурних робіт. 

Матеріали для армування, властивості, застосування. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно

-практичні  

роботи 

1 Правові  та організаційні основи охорони праці 2  

2 Основи охорони праці в галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек при виконанні 

малярних робіт 

6  

3 Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 

1  

4 Основи електробезпеки 2  

5 Основи гігієни праці, виробнича санітарія. 

Медичні огляди 

1  

6 Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 

3  

 Усього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Галузеві стандарти. Вимоги охорони праці при виконані робіт з 

підвішеною небезпекою. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Права працівників на 

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

важкі та шкідливі умови праці. Порядок забезпечення засобами ін-

дивідуального та колективного захисту. 

Органи державного нагляду за охороною праці. Відповідальність за 

порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорон праці. 

Поняття про виборчий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, 

пов’язані з працею на виробництві в побутові. 

Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. Основні 

заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: 

організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. 

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Основи охорони праці в будівництві. Загальні відомості про 

потенціал небезпек при виконанні малярних робіт 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне 

спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці при виконанні 

штукаутрних робіт.  

Порядок введення в експлуатацію фарбувальних агрегатів високого тиску, 

механічного, електричного інструменту, що використовується при виконанні 



малярних робіт. Вимоги охорони праці при експлуатації фарбувальних 

агрегатів високого тиску, компресорів, електрофарбопультів тощо. 

Вимоги безпеки при пофарбуванні поверхонь неводними фарбувальними 

сумішами: нітрофарбами та лаками, емалями та олійними фарбами.   

Вимоги до вентиляції при пофарбуванні внутрішніх поверхонь закритих 

ємностей. Охорона праці при фарбуванні закладних деталей під час 

будівництва мостів та шляхопроводів, висотних металоконструкцій.  

Охорона праці при обклеюванні поверхонь шпалерами. 

Вимоги до  систем опалення та вентиляції при виконанні малярних робіт в 

зимовий період. Правила безпечної експлуатації систем тимчасового 

опалення  приміщень: універсальних будівельних повітронагрівачів, 

електрокалориферів, інфрачервоних випромінювачів та безугарних печей.   

Охорона праці при доведенні лакофарбових матеріалів до температури їх 

використання в зимовий період. Охорона праці при розведенні лакофарбових 

матеріалів за допомогою розчинників. 

Застосування попереджувальних написів, знаків безпеки та плакатів з 

урахуванням специфіки властивостей матеріалів, небезпеки приміщень та 

робочих місць.  

Вимоги охорони праці під час виконання робіт на висоті з риштувань, 

драбин та підмостків. 

Обов'язкові для всіх робітників правила та заходи щодо попередження 

нещасних випадків і аварій.  

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості 

речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Легкозаймисті і горючі рідини. Поняття вогнестійкості 

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, 

простирадла,  їх вогнегасні властивості. Пожежна техніка: пожежні машини, 

автомобілі та мотопомпи, установки для пожежегасіння, вогнегасники, 

ручний пожежний інструмент, їх призначення будова, використання. 

Особливості гасіння пожежі на території будівельного майданчика. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 
Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь 

ураженню людини електрикою. Безпечні методи звільнення потерпілого від 

дії електричного струму. 

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. Ізолюючи прилади. 

Завалення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними 

електросвітильниками при виконанні робіт. 



Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди 

Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання 

тощо), їх вплив на організм людини. 

Фізіологія праці. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря системи 

опалення та вентиляції. 

Види освітлення. Правила експлуатації освітлення. 

Санітарно-побутове забезпечення працюючих. 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії при 

важких випадках. 

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

привила користування. 

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, 

переломах. Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.  

Перша допомога при непритомності, шоку, тепловому та сонячному 

ударі, опіку, обмороженні. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання 

допомоги при отруюванні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

Способи штучного дихання. Непрямий масаж серця. Порядок 

одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. 

Транспортування потерпілого.  



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Будівельне креслення» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Складальні креслення 5 2 

2 Читання і виконання креслень за фахом 4 2 

Усього годин:  9 4 

 

Тема 1. Складальні креслення 

Складальне креслення. Специфікація. Правила читання складальних 

креслень. Деталювання. Виконання ескізів. 

Лабораторно-практичні роботи 
1. Читання складальних креслень. 

2. Виконання ескізів деталей. 

 

Тема 2. Читання і виконання креслень за фахом  

Фрагменти елементів будівель з архітектурним оформленням. Читання 

креслень планів, фасадів житлових, громадських і промислових будівель. 

Перспектива інтер’єра з оформленням поверхонь. Перспектива будівлі з 

загальним архітектурним оформленням. 

Кольорове оформлення інтер’єра і фасадів будівель. 

Лабораторно-практичні роботи 
1. Прочитати архітектурні креслення будівель.  

2. Виконати фрагменти елементів будівель з архітектурним оформленням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Малюнок та основи композиції» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Малювання голови людини 10  

2 Малювання фігури людини 10  

                                    Усього годин: 20  

 

Тема 1. Малювання голови людини 

Конструктивні особливості голови людини. Будова черепа та пропорції 

голови людини. Мозкова та лицьова частини голови. Послідовність 

малювання голови людини. 

Вправи. 

1. Малювання чоловічої голови 

2. Малювання голови в різних зворотах. 

 

Тема 2. Малювання фігури людини 

Будова скелету. Пропорції людської фігури. Процес малювання фігури 

людини. 

Вправи. 

1. Малювання гіпсової античної скульптури 

2. Нариси фігури людини в русі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Живопис» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Змінювання кольору предмета в залежності від 

кольору фона 

6  

2 Вплив освітлення на колір предмета 6  

3 Поняття про рефлекси 6  

 Усього годин: 18  

 

Тема 1. Змінювання кольору предмета з залежності від кольору фона 

Закономірності та особливості змінювання кольору предмета в залежності 

від кольору фона. 

Вправи. 

1. Зображення будь – якого яскравого предмета на столі зі зміною фона 

яскравих кольорів 

2. Зображення предмета на темно – червоному та зеленому фоні. Передача 

кольору предмета, фону та столу. Зрівнювання кольорів один з одним. 

3. Вивчення залежності між окремими кольорами з урахуванням не тільки 

кольору даного предмета, але і кольорів, які його оточують. 

 

Тема 2. Вплив освітлення на колір предмета 

Передача кольором тіні та світла. 

Вправи. 

Виконання двох етюдів. 

 

Тема 3. Поняття про рефлекси 

Спостереження за рефлексами на предметах із різного матеріалу. 

Вправи. 

1. Виконання етюду білого фарфорового предмета на кольоровому фоні 

(освічення з боку ) 

2. Виконання етюду кольорових деталей на кольоровому фоні 

3. Виконання етюду матового світлого глиняного горшка на кольоровому 

фоні.  

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

виробничого навчання  

Професія: 7133 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів п’ятого 

розряду  

 

№ 

з/п 

 

                   Тема 

Кількість 

годин 

Всього 

І. Виробниче навчання 144 

1 Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки 6 

 2 Штукатурення архітектурних криволінійних поверхонь 18 

3 Штукатурення колон з канелюрами    12 

4 
Приготування розчинів для виконання кам’яної 

декоративної штукатурки 
6 

5 
Опорядження поверхонь кам’яною декоративною 

штукатуркою 

 

12 

6 Ліплення складних моделей із пластичних матеріалів 12 

7 Витягування криволінійних тяг 12 

8 Відливання складних ліпних виробів 18 

9 
Ремонт і реставрація архітектурно-декоративного 

ліплення 

 

18 

10 
Комплексні роботи з реставрації декоративних 

штукатурок і ліпних виробів 
30 

ІІ. Виробнича практика 152 

1 
Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві 

 

8 

2 
Самостійне виконання робіт з реставрації декоративних 

штукатурок і ліпних виробів складністю 5- го розряду 

 

136 

3 Кваліфікаційна пробна робота 8 

                                                             Усього годин: 296 

   

І. Виробниче навчання   

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки 
Зміст праці висококваліфікованого робітника на великих промислових 

об’єктах. 

Знайомство з досвідом роботи висококваліфікованих робітників. 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою виробничого 

навчання і видами робіт реставратора 5-го розряду. Виконання виробничого 

плану – реставрації об’єктів. Значення дотримання трудової дисципліни в 

забезпеченні якості робіт. 

Охорона праці при виконанні реставраційних робіт на висоті, а також при 

виконанні спеціальних реставраційних робіт. Основні небезпечні шкідливі 

виробничі чинники, що виникають при роботі. Електробезпека. Навчання 



безпечним умовам праці з ручним електричним інструментом, користування 

будівельними машинами та обладнанням з електроприводом. Причини 

травматизму. Пожежна безпека. Користування первинними засобами 

пожежжогасінням. 

 

 Тема 2. Штукатурення архітектурних криволінійних поверхонь 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з інструментами, пристроями. 

Вправи. Витягування архітектурних деталей на арках. Провішування. 

Установка шаблонів на арках. Прийоми витягування арок.  

Контроль якості виконаних робіт 

 

Тема 3. Штукатурення колон з канелюрами 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з інструментом та пристроями. 

Вправи. Прийоми робіт при штукатуренні чотиригранних прямих колон з 

канелюрами. Прийоми витягування багатогранних прямих колон з 

канелюрами. Прийоми витягування канелюр на круглих прямих колонах. 

Оброблення верхньої та нижньої частини канелюр. Прийоми витягування 

капітелей і баз на круглих прямих колонах.  

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 4. Приготування розчинів для виконання кам’яної 

декоративної штукатурки 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з інструментом та пристроями. 

Вправи. Освоєння прийомів приготування складів розчинів для  

кам’яних штукатурок за готовими рецептами. Приготування розчинів для 

підготовчого шару. Приготування декоративних розчинів за стародавніми 

зразками. Підбір матеріалу для декоративних сумішей. Визначення якості 

готового розчину. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 5. Опорядження поверхонь кам’яною декоративною 

штукатуркою 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з інструментом та пристроями. 

Вправи. Підготовка поверхонь для нанесення кам’яних штукатурок. 

Освоєння прийомів нанесення на поверхню підготовчого та декоративного 

шарів розчину. Обробка кам’яної штукатурки під різноманітні фактури. 

Обробка кромок, кутів, укосів,пілястр, рустів під різноманітні фактури 

кам’яною штукатуркою.  

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 6. Ліплення складних моделей із пластичних матеріалів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з інструментом та пристроями. 



 Вправи. Ліплення плоских орнаментованих моделей. Ліплення об’ємних 

орнаментованих моделей. Ліплення моделей капітелей для архітектурних 

ордерів. Освоєння зняття чорнових форм з об’ємних моделей.  

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 7. Витягування криволінійних тяг 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з інструментом та пристроями. 

Вправи. Виготовлення шаблонів для виготовлення криволінійних тяг. 

Освоєння прийомів витягування криволінійних тяг із гіпсу на верстаті. 

Обробка криволінійної тяги.  

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 8. Відливання складних ліпних виробів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з інструментом та пристроями. 

Вправи. Прийоми відливання гіпсових виробів у складних формах. 

Відливання цементних, плоских та об’ємних виробів. Відливання виробів з 

декоративним шаром. Виправлення дефектних місць при отриманні відливок. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 9. Ремонт і реставрація архітектурно – декоративного ліплення 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Вправи. Виконання ремонту і реставрації архітектурно-декоративного 

ліплення.  

Контроль якості виконаних робіт.  

 

 10.Комплексні роботи з реставрації декоративних штукатурок і 

ліпних виробів 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Вправи. Виконання комплексних робіт з реставрації декоративних 

штукатурок і ліпних виробів. Прийоми видалення нерозчинних солей 

механізованим способом. Прийоми доповнення втрати первинного шару 

стародавньої штукатурки з обробкою місць зіткнення. Прийоми укріплення і 

гідрофобізації декоративних прикрас з приготуванням просочуючих сумішей. 

Прийоми моніровки і склеювання фрагментів декоративних прикрас і 

скульптур з армуванням. Ознайомлення з засобами механізації штукатурних 

процесів. Штукатурення складних поверхонь із застосуванням засобів 

механізації. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

ІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві 

 Ознайомлення з організацією планування роботи й контролю якості 

робіт на виробничої дільниці, в бригаді, на робочому місці.  



 Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів 

виробництва, з роботою щодо раціоналізації та винахідництва. 

 Шляхи економного використання сировинних та енергетичних ресурсів. 

 Відповідальність робітників за порушення правил охорони праці й 

виробничої дисципліни. Допуск робітників до роботи на висоті. Правила 

пуску та зупинки машин та механізмів.  

 Інструктаж щодо охорони праці, пожежної безпеки безпосередньо на 

технологічній ділянці й робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт з реставрації декоративних 

штукатурок і ліпних виробів складністю 5 – го розряду 

Самостійне виконання робіт реставратора декоративних штукатурок і 

ліпних виробів 5-го розряду відповідно до вимог кваліфікаційної 

характеристики і  технології виробництва, вимог будівельних норм і правил на 

реставраційні роботи із застосуванням передової технології робіт, сучасних 

механізмів, нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних 

методів праці. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами — замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

          

Кваліфікаційна пробна робота 

Приклади робіт: 

1. Реставрація і консервація з виконанням складних робіт на декоративних 

стародавніх штукатурках і на деталях мастичних і ліпних виробів зі значними 

втратами і відсутністю чіткого рельєфу. 

2. Укріплювання відшарової штукатурки ін’єктуванням зв’язуючого 

розчину. 

3. Приготування зв’язуючих та просочуючих розчинів. 

4. Видалення нерозчинних солей механізованим способом. 

5. Доповнення втрати первинного шару стародавньої штукатурки з 

обробкою місць зіткнення. 

6. Укріплення і гідрофобізація декоративних прикрас з приготуванням 

просочуючих сумішей. 

7. Виготовлення криволінійних шаблонів. 

8. Витягування криволінійних гуртів, багатогранних, круглих колон з 

канелюрами. 

9. Витягування круглих, овальних і багатогранних розеток, 

10. Штукатурення плоских стель із кесонами будь – яких обрисів. 

11. Штукатурення арок, склепінь, куполів. 

12. Штукатурення складних поверхонь із застосуванням засобів механізації. 

13. Виконання кам’яної декоративної штукатурки. 

14. Відливання декоративних прикрас різноманітного рельєфу та малюнку, 

скульптур із гіпсу. 
 



Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

Професія: 7133 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 
                          

Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів п’ятого  

                         розряду 

Знає, розуміє: 
1. Технологію укріплювання відшарової штукатурки ін’єктуванням  

зв’язуючого розчину. 

2. Технологію знищення нерозчинних солей механізованим засобом.  

3. Технологію витягування складних за профілем тяг. 

4. Технологію виготовлення складних шаблонів для витягування тяг,. 

5. Технологію нанесення декоративних стародавніх штукатурок . 

6. Прийоми монтування і склеювання фрагментів декоративних прикрас. 

7. Технологію укріплення ґрунту та основ штукатурного шару. 

8. Прийоми монтування і склеювання фрагментів скульптур з армуванням. 

9. Технологію штукатурення нових і доповнення втрат криволінійних  

 куполів, зводів, арок, падуг, кесонів. 

10.  Національні особливості та характерні форми архітектури. 

11.  Конструктивні та декоративні особливості архітектури міст України. 

12. Основи охорони праці. 

13. Виконання етюдів. 

14. Основи ведення підприємницької діяльності 

Вміє: 

1. Виконувати реставрацію та консервацію декоративних стародавніх  

    штукатурок. 

2.Виконувати укріплення відшарованої штукатурки ін’єктуванням     

зв’язуючого розчину. 

3. Виконувати реставрацію зовнішніх і внутрішніх декоративних штукатурок. 

4. Виконувати готування зв’язуючого і просочуючого розчинів. 

5. Виконувати видалення нерозчинних солей механізованим способом. 

6. Виконувати укріплення і гідрофобізувати декоративні прикраси з  

    приготуванням просочуючих сумішей.. 

7. Виконувати доповнення втрат первинного шару стародавньої штукатурки з  

    обробкою місць зіткнення. 

8. Виготовляти складні шаблони для витягування тяг. 

9.Виконувати витягування складних тяг. 

10. Виконувати оновлення зондажів для визначення пошарових поверхонь. 

11. Підготовка кольорів для декоративних штукатурок. 
 

 

 



ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ 

НАВЧАННЯ 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 

осіб 

Примітка 

  Для 

індивідуаль

ного 

користуван

ня 

Для  

групового 

користуван

ня 

 

1 2 3 4 5 

 Робоче місце штукатура 15   

 Обладнання й ручні машини.    

1 Компресор СО-7А (СО-62)  1  

2 Вапногасник СБ-29 (СМ-1247А)  1  

 Інструмент    

3 Перфоратор  1  

4 Міксер з насадкою  2  

5 Бучарда штукатурна  3  

6 Зубило-скарпель  3  

7 Інструмент для прорізування 

рустів на поверхнях (комплект) 

 5  

8 Махова щітка   8  

9 Щітка-макловиця  3  

10 Ковш для опоряджувальних робіт 15   

11 Лопатка штукатурна 15   

12 Молоток штукатурний 15   

13 Молоток для насікання поверхонь 15   

14 Ніж для опоряджувальних робіт  5  

15 Набір напівтерків (різних)  15  

16 Правило зубчасте  8  

17 Рейка 2200-НМ  8  

18 Пряме правило  5  

19 Усьонкове правило  5  

20 Лузгове правило  5  

21 Рустовка сталева  5  

22 Совок-лопатка  5  

23 Ножівка по дереву  2  

24 Сокіл дюралевий 15   

25 Набір скребачок (різних)  6  

26 Ручні ножиці  3  

27 Торцеві гострозубці  3  

28 Терка дерев’яна 15   

29 Терка пінопластова 15   

30 Терка поропластова  5  

31 Терка повстяна  5  

32 Щітка металева  5  



33 Щітка цвяхова  5  

34 Скребки (набір)    

35 Скарпелі (набір)    

 Інструмент розміточний    

36 Металева лінійка для набивання 

рустів 

 3  

37 Ватерпас Т-подібний  3  

38 Лінійка металева для замірювання 

провисів 

 3  

39 Лінійка для оздоблення кутів 

гуртів 

 3  

40 Вимірювана рулетка у закритому 

корпусі 

 2  

41 Розмічальний шнур-висок  5  

42 Висок сталевий будівельний  5  

43 Правило контрольне 2 м  8  

44 Рейка контрольна з виском  3  

45 Рівень будівельний  3  

46 Гнучкий водяний рівень  2  

 Пристрої     

47 Конус стандартний  1  

48 Малки (різні)  5  

49 Марка інвентарна металева  25  

50 Маяк інвентарний металевий  2  

51 Правило лузгове  3  

52 Правило усьоночне  3  

53 Шаблон для прямолінійних гуртів  3  

 Робоче місце для ліпних виробів 15   

54 Інстременти та обладнання    

55 Формопластові форми   15  

56 Набір долот плоских  15  

57 Скарпелі (набір)  15  

58 Шпателя (металеві)  15  

59 Набір скребкових інструментів  15  

60 Шпателя гумові  15  

61 Вінчики  5  

62 Ніж  3  

63 Гострогубці  5  

 Інвентар    

64 Ящики – скрині (різні)  4  

65 Сталеві мішалки  5  

 



Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт 

професійно-технічної освіти 

 

 

ДСПТО  7133.F.43.99-2015 
                                                                          (позначення стандарту) 

 

 

Професія: Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

 

Код: 7133 

 

Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів  

                           шостого розряду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-
технічного навчального закладу 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 
 

1. Професія – 7133 "Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів" 

2. Кваліфікація – реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 6-го 

розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги  

 

Повинен знати: 

способи і методи виготовлення стародавніх штукатурок та їх розчини;  

стилістичні особливості декоративних прикрас різноманітних виправлень;  

методику укріплення складного руйнування штукатурного шару і 

виведення плісняви та (або) іржі різноманітними способами;  

розробку і виготовлення шаблонів за ескізами і малюнками;  

технологію штукатурення нових і відновлення пошкоджень штукатурного 

шару на поверхні складного обрису;  

прийоми монтажу фрагментів декоративних прикрас з підгонкою і 

укріпленням на місці. 

 

Повинен уміти: 

виконувати реставрацію і консервацію особливо складних робіт на 

декоративних стародавніх штукатурках і на деталях мастичних і ліпних 

виробів високої художньої цінності і сильно пошкоджених;  

видаляти плісняви, висолі та іржу зі штукатурки механізованим і 

хімічним способами;  

готувати розчини стародавніх штукатурок різноманітного складу, 

визначеного в результаті лабораторних аналізів;  

розробляти і виготовляти різні за складністю шаблони за ескізами і 

малюнками та витягувати особливо складні тяги і розетки;  

відтворювати відсутні фрагменти і деталі декоративних прикрас за 

збереженими фрагментами, кресленнями;  

робити монтаж відсутніх деталей декоративних прикрас з підгонкою і 

укріпленням на місці. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

 

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

дотримуватися  норм технологічного процесу;  

не допускати браку в роботі;  

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів 

безпечного ведення робіт;  

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення 

природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 



знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 

 

5.Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб 

 

5.1. При підвищенні кваліфікації. 

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «реставратор 

декоративних штукатурок і ліпних виробів 5-го розряду»; стаж роботи за 

професією реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 5-го 

розряду не менше 1 року.  

5.3. Після закінчення навчання. 

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «реставратор 

декоративних штукатурок і ліпних виробів» (кваліфікація: реставратор 

декоративних штукатурок і ліпних виробів 6-го розряду).  

 

6. Сфера професійного використання випускника 

Виконання будівельних і монтажних робіт під час будівництва, розширення, 

реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і споруд. 

(КВЕД – 2010, секція F, клас 43.99) 

7. Специфічні вимоги 

 

7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання 

відповідно до законодавства.  

7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці 

жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3 Медичні обмеження.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типовий навчальний план 

підготовки кваліфікованих робітників 

 
Професія: 7142 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 

 

Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів шостого  

                         розряду 
 

Загальний фонд навчального часу – 391 година  

№ 

з\п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Загальнопрофесійна підготовка 18  

1.1 Основи правових знань 8  

1.2 Резерв часу 10  

2 Професійно – теоретична підготовка 78 2 

2.1 Технологія реставраційних робіт 28  

2.2 Основи реставрації 6  

2.3 Основи архітектури 6  

2.4 Матеріалознавство 7  

2.5 Охорона праці 10  

2.6 Будівельне креслення 5 2 

2.7 Малюнок та основи композиції 6  

2.8 Живопис 10  

3 Професійно – практична підготовка 278  

3.1 Виробниче навчання 126  

3.2 Виробнича практика 152  

4 Консультації 10  

5 Державна кваліфікаційна атестація 7  

6 Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 381 2 

П Е Р Е Л І К 

кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів» 

 

К а б і н е т и: М а й с т е р н і: 

1. Технології реставраційних робіт 

2. Матеріалознавства 

3. Охорони праці 

4. Будівельного креслення 

5 Живопису 

6. Малюнка та основ 

композиції 

7. Інформаційних 

технологій 

1. Штукатурна 

2. Ліпна 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи правових знань» 
 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Цивільно-правові відносини 4  

2 
Право й охорона навколишнього 

середовища 
4  

Усього годин: 8  

 

Тема 1. Цивільно-правові відносини 

Суб’єкти цивільно-правових відносин. Цивільно-правові угоди та 

договори. Цивільно-правова відповідальність. Спадкове право. Авторське 

право.  

 

Тема 2. Право й охорона навколишнього середовища 

Правова охорона навколишнього середовища. Загальне і спеціальне 

використання природних ресурсів. Контроль і нагляд за порушенням 

екологічного законодавства. Відповідальність за порушення екологічного 

законодавства. Червона книга. 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета «Технологія реставраційних робіт» 

 
№ 

з/п 

 

Т Е М А  

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Штукатурення колон, пілястр з канелюрами, 

що звужуються 

4  

   2 Виготовлення та установлення баз і  капітелей 4  

   3 Опорядження поверхонь високодекоративними 

покриттями 

4  

4 Ліпні і скульптурні роботи при реставрації 

меморіальних ансамблів. 

4  

5 Ремонт і реставрація художніх штукатурок 6  

6 Ремонт і реставрація ліпних виробів 6  

 Усього годин: 28  

 

Тема 1. Штукатурення колон, пілястр з канелюрами, що 

звужуються 

Інструменти та пристрої для витягування колон, що звужуються. 

Технологія витягування канелюр на чотигранних колонах, що звужуються. 

Технологія витягування багатогранних колон з канелюрами, що звужуються. 

Витягування канелюр на круглих колонах, що звужуються. Витягування баз і 

капітелей на прямих , багатогранних, круглих колонах, що звужуються. 

 

Тема 2. Виготовлення та установлювання баз і капітелей 

Технологія виготовлення доричної капітелі. Технологія виготовлення 

іонічної капітелі. Технологія виготовлення коринфської капітелі. Установка 

баз і капітелей. 

 

Тема 3. Опорядження поверхонь високодекоративними покриттями 

Призначення й види високодекоративних штукатурок. Характеристика 

нетрадиційних штукатурок. Види й послідовність виконання робіт при 

обштукатурюванні поверхонь високодекоративними штукатурками. Вибір 

інструменту і пристроїв. Підготовка поверхонь під високодекоративне 

опорядження. Опорядження поверхонь нетрадиційними мінеральними 

штукатурками на основі вапна. Опорядження поверхонь синтетичними 

штукатурками. Техніка виконання венеціанських штукатурок. Організація 

робіт при виконанні опорядження поверхонь високодекоративними 

штукатурками. Вимоги до опорядження поверхонь високодекоративними 

штукатурками. 

 

Тема 4.  Ліпні і скульптурні роботи при реставрації меморіальних 

ансамблів 



Загальні відомості про монументально – декоративні скульптури. 

Технологія виготовлення масштабних моделей. Технологія виготовлення 

барельєфів та горельєфів. Опорядження штучним мармуром криволінійних 

поверхонь. Художнє виливання з металу. 

 

Тема 5. Ремонт і реставрація художніх штукатурок 

Ремонт і реставрація особливо складних  робіт на декоративних 

стародавніх штукатурках маючих художню цінність та сильно пошкоджених. 

Вимоги до виконання ремонтних, реставраційних та консерваційних робіт 

підвищеної складності. 

Технологія відтворення утрат штукатурного шару на поверхні складного 

обрису. 

 

Тема 6. Ремонт і реставрація ліпних виробів 

Технологія знімання збережених складних ліпних деталей. Формовка 

збережених складних деталей ліпного декору на місці (на стіні, на стелі). 

Способи зняття розмірів зі збережених складних деталей і виконання ескізів. 

Технологія виготовлення складних шаблонів за ескізами та малюнками. 

Розчистка збережених деталей орнаменту та вимоги до них. Способи 

виготовлення та вирізання із гіпсу  втрачених частин складного орнаменту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи реставрації» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Сучасні методи дослідження здатності 

основних конструктивних систем пам'яток 

архітектури     

 

2 

 

2 Розробка проектів реставрації пам'яток 

архітектури. 

 

4 

 

 Усього годин: 6  

 

 

Тема 1. Сучасні методи дослідження здатності основних 

конструктивних систем пам’яток архітектури 

Мета і задачі використання інженерних методів. Архітектурно – історичні 

і будівельні передумови використання інженерних методів. Способи 

виконання робіт з інженерної консервації пам'яток. 

 

Тема 2.  Розробка проектів реставрації пам’яток архітектури 

Розробка проектної документації для пам'яток архітектури. Попередня 

документація. Ескізний проект реставрації пам'яток архітектури. Проект 

реставрації та пристосування пам'яток архітектури до сьогодення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Основи архітектури» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Особливості сучасної архітектури 6  

 Усього годин: 6  

 

 

Тема 1. Особливості сучасної архітектури 

Задачі архітектури в умовах індустріального будівництва. Типове 

проектування. Шляхи подолання стандарту та знеособлювання в архітектурі. 

Особливості архітектури житлових масивів, будівель та споруд культурно – 

побутового призначення, промислових комплексів, систем природного та 

штучного озеленювання, меморіальних споруд. 

 Творчість видатних архітекторів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

з предмета  «Матеріалознавство» 
 

№ 

з/п 

 

Т Е М А  

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Матеріали для опорядження поверхонь 

високодекоративним покриттям 

4  

2 Розчини штучного мармуру 3  

 Усього годин: 7  

 

 

Тема 1. Матеріали для опорядження поверхонь 

високодекоративним покриттям 

Матеріали для опорядження поверхонь високодекоративним покриттям. 

Наповнювачі синтетичної штукатурки. Склади полімерцементних 

декоративних штукатурок. Технічні показники складових мінеральних 

нетрадиційних штукатурок на основі вапна. Склад, основні властивості 

венеціанських сумішей. Сфера застосування, способи збереження та 

транспортування високодекоративних штукатурок. 

 

Тема 2. Розчини штучного мармуру 

Підбір пігментів для приготування розчину штучного мармуру. Складові 

матеріали та наповнювачі для розчинів штучного мармуру. Приготування 

багатокольорових розчинів штучного мармуру. 

    



Типова навчальна програма з предмета 

«Охорона праці» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно

-практичні  

роботи 

1 Охорона праці в галузі 4  

2 Пожежна безпека  1  

3 Електробезпека 1  

4 Гігієна праці, виробнича санітарія 1  

5 Перша допомога потерпілим при нещасних 

випадках 

3  

Усього годин: 10  

 

Тема 1. Охорона праці в галузі 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне 

спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці  

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Права працівників на 

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

шкідливі умови праці. 

Вимоги охорони праці при штукатуренні поверхонь. 

Вимоги до систем опалення в зимовий період.  

Охорона праці роботі з лакофарбовими матеріалами. 

Застосування попереджувальних написів. 

Охорони праці під час виконання робіт на висоті. 

Виборчий травматизм і профзахворювання. Соціальне страхування. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань і професійних отруєнь. 

 

Тема 2. Пожежна безпека 

Пожежонебезпечні властивості речовин. Пожежна сигналізація. 

Легкозаймисті і горючі рідини. Вогнестійкість 

Вогнегасні речовини та матеріали. Пожежна техніка для захисту 

об'єктів. Пожежний інструмент. Особливості гасіння пожежі на території 

будівельного майданчика. Організація пожежної охорони в галузі. 

 

Тема 3. Електробезпека 
Ураження людини електрикою. Звільнення потерпілого від дії 

електричного струму. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. 

Засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та 

пристрої. Ізолюючи прилади. Заземлення. Робота з переносними 

електроприборами. 

 

 



Тема 4. Гігієна праці, виробнича санітарія 

Шкідливі виробничі фактори, їх вплив на організм людини. 

Фізіологія праці. Основні гігієнічні особливості праці за даною професію. 

Природне та штучне освітлення.  

Санітарно-побутове забезпечення працюючих. 

Тема 5. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних 

випадках 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії при 

важких випадках. 

Медична аптечка її склад призначення, привила користування. 

Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, 

переломах, припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу.  

Перша допомога при отруєннях., при ураженні електричним струмом. 

Штучне дихання. Непрямий масаж серця.  

Транспортування потерпілого. 



Типова навчальна програма 

з предмета «Будівельне креслення» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Читання та виконання креслень за фахом  5 2 

Усього годин:  5 2 

 

Тема 1. Читання і виконання креслень за фахом  
Читання креслень опорядження будівель з підбором способів 

оформлення та підбором кольорів до них. 

Підбір та складання трафаретів. Способи розпису поверхонь. 

Відновлення кольорової гами пошкодженого або втраченого малюнка. 

Лабораторно – практичні роботи:  
1. Складання багатокольорового трафарету з виконанням відливки 

акварельними фарбами. 

2. Виконання робіт по відновленню кольорової гами пошкодженого або 

втраченого малюнка 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Малюнок та основи композиції» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Малювання архітектурних деталей. 6  

 Усього годин: 6  

 

 

Тема 1. Малювання архітектурних деталей 

Малювання архітектурних деталей 

Вправи: 

1. Виконання проекту площинного та рельєфного малюнка римської 

розетки. 

2. Виконання проекту плоского та рельєфного малюнка сітчастого 

орнаменту. 

3. Виконання композиції орнаменту з передачею його рельєфу засобами 

живопису. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з предмета «Живопис» 

 

№ 

з/п 
ТЕМА 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно-

практичні  

роботи 

1 Натюрморт, пов'язаний з частиною інтер'єра 6  

2 Натюрморт на пленері 4  

                            Усього годин: 10  

 

 

Тема 1. Натюрморт, пов'язаний з частиною інтер'єра 

Постановка – група предметів разом з частиною стіни та підлоги. 

Вправи: 

1. Будова композиції при наявності крупних предметів в великої 

кількості. 

2. Глибина простору; зображення різниці між переднім та заднім планом в 

кольорі. 

3. Передача освітлення. 

 

Тема 2. Натюрморт на пленері 

Робота на відкритому повітрі. Особливості роботи на відкритому повітрі. 

Різноманітні стани освітлення: сонячне, хмарне, увечері. 

Вправи: 

1. Виконання двох натюрмортів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

виробничого навчання  

Професія: 7133 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів                          

 

Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів шостого  

                        розряду 

  

№ 

з/п 

 

                   Тема 

Кількість 

годин 

Всього 

І. Виробниче навчання 126 

1 Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки 6 

2 Штукатурення колон, що звужуються 18 

3 Виготовлення та встановлення баз і капітелей 24 

4 Опорядження поверхонь високо декоративними 

штукатурками 

18 

5 Реставрація художніх штукатурок 12 

6 Комплексні реставраційні роботи в приміщеннях і на 

фасадах 

48 

ІІ. Виробнича практика 152 

1 Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві. 

 

8 

2 Самостійне виконання робіт по реставрації 

декоративних штукатурок і ліпних виробів складністю 

6- го розряду. 

136 

3 Кваліфікаційна пробна робота 8 

                                                             Всього : 278 

  

І. Виробниче навчання   

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки 

Знайомство з досвідом роботи висококваліфікованих робітників. 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою, програмою виробничого 

навчання і видами робіт реставратора  6-го розряду. Значення дотримання 

трудової дисципліни в забезпеченні якості робіт. 

Причини травматизму. Пожежна безпека. Користування первинними 

засобами пожежжогасінням. Основні правила і норми електробезпеки. 

  

Тема 2. Штукатурення колон, що звужуються 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з інструментом та пристроями. 

Вправи. Прийоми робіт при штукатуренні чотиригранних прямих 

колон з канелюрами, що звужуються. Прийоми витягування багатогранних 

прямих колон з канелюрами, що звужуються. Прийоми витягування канелюр 

на круглих прямих колонах, що звужуються. Оброблення верхньої та нижньої 



частини канелюр. Прийоми витягування капітелей і баз на круглих колонах з 

канелюрами, що звужуються. Контроль якості виконаних робіт. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 3. Виготовлення та встановлення баз і капітелей 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з інструментом та пристроями. 

Вправи. Технологія виготовлення доричної капітелі. Технологія 

виготовлення іонічної капітелі. Технологія виготовлення коринфської капітелі. 

Встановлення баз і капітелей.  

Контроль якості виконаних робіт. 

 

 

Тема 4. Опорядження поверхонь високо декоративними 

штукатурками 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з інструментом та пристроями. 

Вправи. Виконання робіт при штукатуренні поверхонь 

високодекоративними штукатурками. Підготовка поверхонь під високо 

декоративне опорядження. Опорядження поверхонь нетрадиційними 

мінеральними штукатурками на основі вапна. Опорядження поверхонь 

синтетичними штукатурками. Організація робіт при виконанні опорядження 

поверхонь високодекоративними штукатурками.  

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 5. Реставрація художніх штукатурок 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Ознайомлення з інструментом та пристроями. 

Вправи. Відпрацювання прийомів реставрації та консервації з 

виконанням особливо складних робіт на дуже пошкоджених декоративних 

штукатурках, які мають художню цінність. Прийоми видалення плісняви, 

висолів, іржі зі штукатурки механізованим та хімічним способами. 

Приготування розчинів стародавніх штукатурок різноманітного складу, 

визначеного в результаті лабораторних аналізів. 

Контроль якості виконаних робіт. 

 

Тема 6. Комплексні реставраційні роботи в приміщеннях і на 

фасадах 

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця й охорони праці. 

Підготовка обладнання до роботи, доглад за ним. 

Вправи. Виготовлення шаблонів за ескизами та малюнками 

різноманітної складності. Витягування особливо складних тяг та розеток. 

Ремонт та реставрація особливо складних штукатурок. Підготовка поверхонь 

та опорядження високодекоративними покриттями. Опорядження поверхонь 

нетрадиційними мінеральними штукатурками на основі вапна. Опорядження 

поверхонь синтетичними штукатурками. Прийоми виконання венеціанської 

штукатурки.  



Контроль якості виконаних робіт. 

  

ІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на 

виробництві 

Ознайомлення з органіцацією планування роботи й контролю якості 

робіт на виробничої дільниці, в бригаді, на робочому місці.  

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів 

виробництва. 

Допуск робітників до роботи на висоті. Правила пуску та зупинки 

машин та механізмів.  

Ознайомлення з проектною документацією об'єкту реставрації. 

Ознайомлення із системою контролю та оцінкою якості реставраційних робіт. 

Інструктаж щодо охорони праці, пожежної безпеки безпосередньо на 

технологічній ділянці й робочому місці. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт з реставрації декоративних 

штукатурок і ліпних виробів складністю 6 – го розряду 

Самостійне виконання робіт реставратора декоративних штукатурок і 

ліпних виробів 6- го розряду відповідно до вимог кваліфікаційної 

характеристики і  технології виробництва, вимог будівельних норм і правил на 

реставраційні роботи із застосуванням передової технології робіт, сучасних 

механізмів, нормокомплектів, інструментів, пристроїв і високопродуктивних 

методів праці. 

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється 

кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з 

підприємствами — замовниками кадрів та затверджується в установленому 

порядку. 

 

Кваліфікаційна пробна робота                                                                     

Приклади робіт: 

 
1. Реставрація і консервація з виконанням особливо складних робіт на 

декоративних стародавніх штукатурках і на деталях мастичних і ліпних 

виробів маючих художню цінність та сильно зруйнованих. 

2. Видалення плісняви, висолів, іржі зі штукатурки механізованим та 

хімічним засобами. 

3. Приготування розчинів стародавніх штукатурок різноманітного складу, 

визначеного в результаті лабораторних аналізів 

4. Розробка та виготовлення різноманітної складності шаблонів за ескізами 

та малюнками. 

5. Виконання високодекоративної штукатурки. 

6. Штукатурення колон з канелюрами, що звужуються. 

7. Приготування розчину кольорового штучного мармуру та нанесення на 

криволінійні поверхні, колони з канелюрами, що звужуються.



 
Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

Професія: 7133 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 
                         (код, назва професії) 

Кваліфікація: реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів шостого  

                       розряду 

Знає, розуміє: 

1. Технологію нанесення декоративних стародавніх штукатурок. 

2. Технологію приготування розчинів стародавніх штукатурок. 

3. Технологію укріплення складного руйнування штукатурного шару. 

4. Види антисептуючих засобів та закріплюючих сумішей, які застосовуються 

при реставрації. 

5. Технологію розробки шаблонів за ескізами і малюнками.            . 

6. Технологію штукатурення нового і відновлення пошкоджень штукатурного 

шару на поверхні складного обрису. 

7. Технологію виготовлення шаблонів  

8. Правила кольороутворення. 

9. Прийоми змішування пігментів з урахуванням їх хімічного взаємовпливу. 

10.  Технологію монтажу фрагментів декоративних прикрас з підгонкою і 

укріпленням. 

11.  Технологію нанесення високо декоративних штукатурок. 

12.  Розробку проектної документації для реставрації пам’яток архітектури. 

13.  Особливості сучасної архітектури. 

14.  Архітектурні робочі креслення. 

15. Основи ведення підприємницької діяльності 

Вміє: 

1. Виконувати реставрацію і консервацію особливо складних робіт на 

декоративних стародавніх штукатурок. 

2. Виконувати реставрацію і консервацію особливо складних робіт на деталях 

мастичних і ліпних виробів високої художньої цінності і сильно 

пошкоджених. 

3. Виконувати видалення плісняви, висолів, іржі зі штукатурки механічним і 

хімічним способами. 

4. Виконувати готування розчинів стародавніх штукатурок різноманітного 

складу, визначеного в результаті лабораторних аналізів. 

5. Розробляти та виготовляти різні за складністю шаблони за ескізами і 

малюнками. 

6. Виконувати витягування особливо складних тяг. 

7. Виконувати особливо складних розеток. 

8. Виконувати відтворення відсутніх фрагментів і деталей декоративних 

прикрас за збереженими фрагментами, кресленнями. 

9. Виконувати монтаж відсутніх деталей декоративних прикрас з підгонкою і 

укріпленням на місці. 

10. Здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта підприємницької 

діяльності, розробити бізнес-план. 



ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ЗАСОБІВ 

НАВЧАННЯ 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб Примітка 

Для 

індивідуального 

користування 

Для  

групового 

користування 

 

1 2 3 4 5 

 Робоче місце штукатура 15   

 Обладнання й ручні машини.    

1 Компресор СО-7А (СО-62)  1  

2 Вапногасник СБ-29 (СМ-1247А)  1  

 Інструмент    

3 Перфоратор  1  

4 Міксер з насадкою  2  

5 Бучарда штукатурна  3  

6 Зубило-скарпель  3  

7 Інструмент для прорізування 

рустів на поверхнях (комплект) 

 5  

8 Махова щітка   8  

9 Щітка-макловиця  3  

10 Ковш для опоряджувальних робіт 15   

11 Лопатка штукатурна 15   

12 Молоток штукатурний 15   

13 Молоток для насікання поверхонь 15   

14 Ніж для опоряджувальних робіт  5  

15 Набір напівтерків (різних)  15  

16 Правило зубчасте  8  

17 Рейка 2200-НМ  8  

18 Пряме правило  5  

19 Усьонкове правило  5  

20 Лузгове правило  5  

21 Рустовка сталева  5  

22 Совок-лопатка  5  

23 Ножівка по дереву  2  

24 Сокіл дюралевий 15   

25 Набір скребачок (різних)  6  

26 Ручні ножиці  3  

27 Торцеві гострозубці  3  

28 Терка дерев’яна 15   

29 Терка пінопластова 15   

30 Терка поропластова  5  

31 Терка повстяна  5  

32 Щітка металева  5  

33 Щітка цвяхова  5  

34 Скребки (набір)    

35 Скарпелі (набір)    



 Інструмент розміточний    

36 Металева лінійка для набивання 

рустів 

 3  

37 Ватерпас Т-подібний  3  

38 Лінійка металева для замірювання 

провисів 

 3  

39 Лінійка для оздоблення кутів 

гуртів 

 3  

40 Вимірювана рулетка у закритому 

корпусі 

 2  

41 Розмічальний шнур-висок  5  

42 Висок сталевий будівельний  5  

43 Правило контрольне 2 м  8  

44 Рейка контрольна з виском  3  

45 Рівень будівельний  3  

46 Гнучкий водяний рівень  2  

 Пристрої     

47 Конус стандартний  1  

48 Малки (різні)  5  

49 Марка інвентарна металева  25  

50 Маяк інвентарний металевий  2  

51 Правило лузгове  3  

52 Правило усьоночне  3  

53 Шаблон для прямолінійних гуртів  3  

 Робоче місце для ліпних виробів 15   

54 Інстременти та обладнання    

55 Формопластові форми   15  

56 Набір долот плоских  15  

57 Скарпелі (набір)  15  

58 Шпателя (металеві)  15  

59 Набір скребкових інструментів  15  

60 Шпателя гумові  15  

61 Вінчики  5  

62 Ніж  3  

63 Гострогубці  5  

 Інвентар    

64 Ящики – скрині (різні)  4  

65 Сталеві мішалки  5  
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