
Програма курсів підвищення кваліфікації  

з професії  «Штукатур» 
 

Тема 
Кількість 

годин 
Зміст програми 

Вартість 

1 здобувача 

освіти/ 

5 здобувачів 

освіти 

Виконання простого 

оштукатурювання 

 

 

 

 

 

 

12 Інструктаж з охорони праці при підготовці  цегляних поверхонь , приготуванні 

розчинів та виконанні  простого  обштукатурювання. 

Організація робочого місця.  

Підготовка інструментів, обладнання, пристосувань. 

Очищення поверхонь від бруду, напливів розчину, видалення пилу, рясне 

змочування водою. 

Підготовка розчинів для набризку, ґрунту, накривки. 

Накидання розчинової суміші на поверхню стін ковшем, розрівнювання 

півтерком, затирання. Контроль якості виконаних робіт 

1880/376 

Оштукатурювання 

віконних та дверних 

прорізів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Інструктаж з охорони праці при заповнюванні щілин (порожнин) між віконними 

(дверними) прорізами та коробками і ущільнюванні місць прилягання лиштви і 

плінтусів до стін, Оштукатурювання  віконних та дверних прорізів із 

визначенням кута розсіву 

Організація робочого місця.  

Підготовка інструментів, обладнання, пристосувань. 

Приготування розчинової суміші. 

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

коробками. 

Ущільнювання місць прилягання лиштви і плінтусів до стін. 

Провішування укосів. 

Навішування рейок на верхній укос. 

Навішування рейок на бічні укоси. 

Оштукатурювання  віконних прорізів із визначенням кута розсіву. 

Оштукатурювання дверних прорізів із визначенням кута розсіву. 

Зняття рейок. 

Натирання усеночних кутів. 

Зняття фасок. Контроль якості виконаних робіт 

4388/878 



Нанесення розчину на 

поверхню та затирання 

механізованим 

способом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Інструктаж з охорони праці при нанесенні штукатурного розчину на поверхню за 

допомогою розчинонасоса,торкретуванні поверхні розчиновими сумішами, 

затиранні опоряджувального шару ручними машинами та сучасними 

механізованими інструментами. 

Організація робочого місця.  

Підготовка обладнання, пристосувань до роботи. 

Очищення поверхонь від бруду, напливів розчину, видалення пилу, рясне 

змочування водою . 

Приготування розчинової суміші 

Запуск та експлуатація обладнання під час виконання штукатурних робіт. 

Розподіл поверхні на захватки під час механізованого оштукатурювання. 

Нанесення штукатурного розчину на поверхню за допомогою розчинонасоса. 

Торкретування поверхні розчиновими сумішами. 

Приготування накривочного  шару, нанесення на поверхню. 

Затирання та шліфування опоряджувального шару ручними машинами. 

Затирання опоряджувального шару сучасними механізованими інструментами. 

Контроль якості виконаних робіт 

1755/351 

Оштукатурювання 

прямолінійних стін  

сучасними 

декоративними  

штукатурками 
 

 

 

 

 

 

12 

Інструктаж з охорони праці при оштукатурюванні поверхонь сучасними 

декоративними штукатурками  

Організація робочого місця.  

Ознайомлення та підготовка інструментів, обладнання, пристосувань 

Підготовка поверхонь під нанесення сухих штукатурних сумішей. 

Ґрунтування поверхонь глибоко- проникаючою грунтівкою. 

Ґрунтування поверхонь грунтуючою фарбою. 

Підготовка сухої суміші для оштукатурювання поверхонь. 

Оштукатурювання поверхонь розчинами на основі сухих штукатурних сумішей. 

Контроль якості виконаних робіт 

2000/400 

Підготовка листів сухої 

штукатурки (ГКЛ) до 

опорядження 

 

18 Інструктаж з охорони праці при підготовці листів сухої штукатурки до 

опорядження, розкрою  та розмітці  гіпсокартонних листів, провішуванні 

поверхонь, установці марок і маяків, кріпленні  рейок. 

Організація робочого місця.  

Ознайомлення та підготовка інструментів, обладнання, пристосувань.  

Підготовка листів сухої штукатурки до опорядження. 

Розмітка гіпсокартонних листів. 

Розкрій гіпсокартонних листів. 

Провішування поверхонь. 

2632/526 



Приготування гіпсового розчину для установки марок. 

Установка марок, маяків, кріплення рейок. 

Контроль якості виконаних робіт 

Кріплення листів сухої 

штукатурки (ГКЛ) 

 

12 Інструктаж з охорони праці при приготуванні розчинів з готових сухих сумішей, 

кріпленні листів сухої штукатурки за раніше виставленими маяками  на клеючій 

суміші, Обробці швів сумішами, самоклеючою плівкою. 

Організація робочого місця.  

Ознайомлення та підготовка інструментів, обладнання, пристосувань.  

Приготуваннярозчинів з готових сухих сумішей. 

Кріпленнялистівсухої штукатурки за раніше виставленими маяками. 

Установка й вивіряння гіпсокартонних листів. 

Кріплення листів сухої штукатурки до  поверхонь. 

Установлення листа в кут. 

Притиснення ГКЛ до стіни. 

Перевірка надійності кріплення ГКЛ до каркасу. 

Усунення виявлених дефектів. 

Підрахунок та приготування необхідної кількості шпаклювального  розчину. 

Нанесення грунтувального шару, армуючої стрічки,  накривного шару. 

Шліфування поверхонь. 

Контроль якості виконаних робіт 

 

1755/351 

Виконання ремонтних 

робіт штукатурки та 

ремонт поверхні 

обшивальних листів 

6 Інструктаж з охорони праці при виконанні ремонтних робіт штукатурки та 

обшивальних листів . 

Організація робочого місця.  

Підготовка інструментів, інвентарю.  

Знімання ділянок  старої штукатурки. 

Змочування поверхні водою. 

Оштукатурювання окремих місць. 

Очищення від набілу. 

Розшивання щілин на галтелях, укосах, кутах. 

Зашпаровування щілин. Перетирання штукатурки. 

Ремонт відбитих місць в усеночних кутах. 

Ремонт пошкодженого лицьового шару ГКЛ. 

Закладання малих отворів у ГКЛ. 

 Закладання великих отворів у ГКЛ. 

Усунення пузирів на стиках ГКЛ. 

Заміна кріплення ГКЛ. Усунення тріщин в кутах. 

940/188 



Зашпаровування тріщин на кутовій захисній накладці. 

Контроль якості виконаних робіт 

Виконання 

поліпшеного 

оштукатурювання 

поверхонь стін 

24 Інструктаж з охорони праці. Організація робочого місця. Вибір інструментів та 

пристроїв для виконання робіт. 

Провішування поверхні. 

Встановлення марок та маяків. 

Виконання поліпшеного оштукатурювання вручну прямолінійних поверхонь 

стін, стель, гладких стовбурів, пілястр, ніш з укосами, балок постійного перерізу.  

Витягування падуги з оброблянням кутів. 

Розчищання швів між плитами перекриття, стіновими панелями. Опорядження 

лузг та вусенків.  

Ремонт поліпшеної штукатурки. 

Залізнення поверхні штукатурки.  

Усунення виявлених дефектів. 

Контроль якості виконаних робіт.  

 

 

 

Всього 126   

 

 

 

 

 


