ОПИС ПРОФЕСІЇ:
«ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧНИК»

Будівництво – одна з галузей матеріального виробництва, в якій зайняті
робітники багатьох професій: монтажники, муляри, штукатури, плиточники,
маляри тощо. Професія опоряджувальника досить почесна на будівництві.
Висококваліфікований штукатур, наприклад, здатний, крім звичайної,
виконувати кольорову декоративну штукатурку, архітектурні елементи
оздоблення будівель і

внутрішніх поверхонь, реставраційні роботи.

Лицювальники облицьовують зовнішні і внутрішні поверхні штучними або
природними плитками, виконуть мозаїчні, лінолеумні та інші роботи.

У загальному обсязі будівництва опоряджувальні роботи займають
значну частину, тому зниження їхньої вартості і трудомісткості має важливе
значення для інтенсифікації будівництва і можливе лише за умов
максимального застосування в роботі сучасних опоряджувальних машин і
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опоряджувальних робіт безпосередньо на будівельному майданчику. Значну
частину цих робіт виконують на заводах. Застосовуючи тут механізацію і
автоматизацію,

можна
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опоряджувальних операцій. Підвищенню продуктивності праці, поліпшенню
якості і зниженню собівартості будівельних робіт сприяють також нові
форми та методи наукової організації праці (НОП): створення комплексних
механізованих бригад, застосування нових пристроїв, уміле використання
технологічних карт, карт трудових процесів тощо. Підвищення якості
виконуваних робіт залежить від кваліфікації, ініціативи кожного робітника,
сумлінного ставлення до своїх обов'язків, правильної організації праці в
бригаді.
За всю історію існування система профтехосвіти за своїми параметрами
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ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕСІЇ
готує поверхню для виконання робіт;
готує розчини для різних видів штукатурки;
розмічає поверхню під обштукатурювання;
наносить уручну або механізованим способом розчин на робочу
поверхню;
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обштукатуреної поверхні;
в процесі штукатурних робіт використовує ручні і механізовані
засоби (ніж, молоток, схил з котушкою, затирочні машини і ін.).
Професія лицювальника - плиточника має давню історію.
У стародавньому Єгипті збереглися справжні шедеври будівництва піраміди, серед-яких найкраще збереглася піраміда фараона Хеопса, що була
збудована близько 2600 років до нашої ери. За літописом, піраміду увінчала
висічена з червоного граніту верхівка верхів'я, яка не збереглася. Збереглися
лише частково лицювальні плитки з білого вапняку..
Професія лицювальника - плиточника відноситься до комплексу
професій оздоблювальних робіт, що виконуються з метою підвищення
довговічності будинків( споруд ), надання їм естетичного вигляду.У процесі
роботи лицювальник-плиточник застосовує різні механізми та інструменти:
мозаїчно шліфувальні машини, розчиномішалки, трамбівки, катки, скрабки,
кельми, шпателі, рівні тощо.
Для успішної професійної діяльності лицювальник - плиточник
повинен знати:
види та основні властивості матеріалів, які застосовуються;
склад розчинів, мастик, способи та технології їх приготування та

застосування;
способи розбивки, провішування, промаячування горизонтальної,
вертикальної і криволінійної поверхонь;
норми і правила проведення та приймання оздоблювальних робіт.
Крім знань він повинен уміти:
вести штукатурні роботи;
робити покриття та лицювання стін прямими і фасонними
плитками;
визначити види та причини браку і усувати його;
робити ремонт та заміну плиток;
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оздоблювальні
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МЕДИЧНІ ОБМЕЖЕННЯ

 опорно-рухового апарату (хронічний радикуліт, розширення вен,
плоскостопість);
 серцево-судинної системи;
 зір (дальтонізм);
 порушення у вестибулярному апараті;
 схильність до простудних і алергічних захворювань;
 нервово-психічні захворювання.
ВИМОГИ ПРОФЕСІЇ ДО
ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКА
Для оволодіння професію лицювальника-плиточника необхідно мати
знання таких загальноосвітніх предметів, як: фізика, хімія, креслення.

Професія лицювальника ставить певні вимоги до індивідуальнопсихологічних якостей робітника. Важливими є природні здібності до
творчості.
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Професійно важливими якостями лицювальника-плиточника є: яскраве
уявлення, образне мислення, наочно-образна і зорова пам'ять, концентрація і
розподіл уваги.

ПЕРСПЕКТИВИ

Заробітна плата лицювальника-плиточника визначається обсягом
виконаної роботи.
Лицювальник-плиточник може працювати у комерційних та приватних
структурах, де заробітна плата визначається контрактом і становить
комерційну таємницю. Приблизна заробітна плата лицювальника-плиточника
3-4 розруду 2500-3500грн. і більше.
Взагалі професія лицювальника-плиточника добре оплачується і
набуває престижності.
Будівельні організації України, домобудівні комбінати, ремонтні та
експлуатаційні управління міст і сіл відчувають постійну потребу в фахівцях
цієї професії. Доволі часто можна побачити об'яви із запрошенням
кваліфікованих лицювальників-плиточників на роботу у країнах СНД та за
кордоном. Тому вірогідність працевлаштування лицювальника-плиточника
після навчання є високою.
Ризик безробіття – мінімальний.

