Будівельник –
професія на усі
часи

Державний навчальний заклад

«Сумське

міжрегіональне
вище
професійне
училище»

Маляр
Види робіт маляра

Маляр — одна з найпоширеніших
професій в будівництві.
Робота маляра цікава і важлива сама по собі, справжній маляр в
душі - художник. Адже крім навичок йому необхідні ще хороший
художній смак, вміння не тільки тонко і глибоко відчувати,
розуміти, а й
відтворювати
прекрасне. На
сьогодні
професія
користується
великою
популярністю, що пов’язано із постійним оновленням
матеріалів. З’являються нові тенденції в оформленні інтер’єрів
та екстер’єрів будівель, приміщень, а відповідно зростає попит
на професію маляра. Як показує сучасний ринок праці, широко
користуються попитом працівники, які оволоділи фаховою
майстерністю та вміють якісно
виконувати будівельно-оздоблювальні
роботи. Випускники нашого закладу
отримують
таку
можливість,
працевлаштовуються, і як результат
– отримують заробітну плату від 8
тис. гривень.

Штукатур
Види робіт штукатура

Штукатур – перша будівельна
професія, одна з основних і почесних
професій на будівництві.
Саме
штукатур
надає
будівлі
привабливого вигляду, підвищує міцність
споруди. Сьогодні штукатур працює різними
високотехнологічними сумішами. Виконує
звичайну,
кольорову,
декоративну
штукатурку,
архітектурні
елементи,
реставраційні роботи, які надають старим
будинкам оригінальності та виразності.
Учні ДНЗ СМВПУ мають можливість
працювати за новітніми технологіями та з сучасними
матеріалами. У нашому закладі діє навчально-практичний
центр, створений у рамках програми впровадження науковотехнічних досягнень у галузі будівництва в навчальний процес
Міністерства освіти і науки України разом з концерном
«Хенкель Бауттехнік (Україна)» - відомим виробником
будівельної продукції. Матеріально-технічна база училища дає
змогу отримати найвищу кваліфікацію.
Висококваліфіковані випускники після закінчення училища
працюють в будівельних організаціях, таких як АО «Сумбуд»,

ТОВ «Федорченко», ремонтно-будівельних та житловокомунальних управліннях, де отримують гідну заробітну плату
– від 7 тис. гривень. Професія штукатура дозволяє творчо
самовиражатись, бути в курсі всіх нових тенденцій в дизайні
інтер'єра.

Лицювальникплиточник
Види робіт лицювальника-плиточника

Лицювальник-плиточник - одна з найцікавіших будівельних
професій, специфіка якої полягає в тому, що лицювальник має справу
в основному з внутрішніми поверхнями будинків.

Прогресивні технології та новітні матеріали стають
основою підготовки та формування вмінь молодих
спеціалістів,
які
працюють
на
будівельних
майданчиках нашої країни.
Лицювальник-плиточник може працювати у комерційних та
приватних будівельних або ремонтних організаціях. Професія добре
оплачується і набуває престижності.
Будівельні організації України, домобудівні комбінати, ремонтні
та експлуатаційні управління міст і сіл відчувають постійну
потребу
в
фахівцях
цієї
професії.
Тому
вірогідність
працевлаштування лицювальника-плиточника після навчання є
високою. Ризик безробіття - мінімальний.

Монтажник гіпсокартонних
конструкцій
Види робіт монтажника гіпсокартонних
конструкцій


Монтажник гіпсокартонних конструкцій - одна з сучасних
будівельних професій. Відноситься до опоряджувальних робіт і тісно
пов’язана з професією маляра, лицювальника-плиточника і штукатура.
Якщо ви за покликанням творча людина і постійно
знаходитись у пошуку, приходьте на навчання за
професією монтажник гіпсокартонних конструкцій.
Ви навчитесь створювати найвишуканіший інтер'єр
будь-якого приміщення, змонтуєте віконну чи дверну
арку, виконаєте монтаж вишуканого дизайну підвісної

стелі, облаштуєте стінні вітражі, виготовите самі різноманітні
перегородки стін.
Професія у плеяді будівельних професій займає досить
почесне місце. Роботи,
пов’язані
з монтажем
гіпсокартонних конструкцій, відносяться до великої групи
опоряджувальних робіт, від яких залежить оцінка якості
будівельних робіт, художня виразність архітектури
споруди та дизайн внутрішніх приміщень.
І все це при мінімальній матеріаломісткості, високій
продуктивності й соціальній привабливості праці та
майже повній безвідходності виробництва. Професія
користується найбільшим попитом на ринку праці.

