Маляр

Маляр
Маляр - одна з найпоширеніших професій в будівництві. Назва професії «маляр»
походить від німецького слова «maler», що означає живописець.
Професія маляра має багатовікову історію. Люди здавна прикрашали своє житло, храми,
палаци.
Завдання сучасного маляра - надати будівлі красивого, нарядного вигляду: нанести шар
фарби, що врятує будівлю від руйнування; обклеїти стіни та стелю шпалерами, іншими
гнучкими облицювальними матеріалами; художньо обробити їх; зробити розпис,
декоративне лакування і золочення.
Відійшли у минуле ті часи, коли на озброєнні маляра були лише щітка і відро.
Сучасний маляр широко користується можливими інструментами і механізмами. Це
-електрозмішувачі, шліфувальні машини, електрощітки, електричні краскопульти,
агрегати для пневматичного розпилювання малярних складів та ін.
Мистецтво прикраси житла, громадських будівель завжди було одним з найважливіших
видів естетичної діяльності людини.
Маляр живе в світі фарб, як музикант в світі звуків. Основне навантаження в роботі
маляра падає на зір. Гострота зорового розрізнення потрібна для контролю якості
поверхні (жорсткостей, горбків, подряпин, вм'ятин).
Загальна характеристика професії:
- працює в будівельних організаціях, ремонтно-будівельних і житлово-комунальних
управліннях;
- готує під пофарбування бетонні, дерев'яні і металеві конструкції;
- поверхні фарбує вручну або при допомозі валиків, пультів із фарбою, пістолетів та
інших приладів, наклеює шпалери;
- володіє прийомами роботи високоякісної і декоративної штукатурки, а також
прийомами багатоколірного пофарбування фасадів, будівель спеціальними
синтетичними складами.

Попит на ринку праці:
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Були і будуть затребувані завжди.
Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця:
-

хороший естетичний смак;
окомір;
координація рухів рук;
творча уява;
уважність;
акуратність;
здатність працювати на висоті.

Медичні протипоказання
Робота протипоказана людям із захворюваннями:
-

органів дихання (хронічний бронхіт, хронічна пневмонія та ін.);
серцево-судинної системи (гіпертонія, серцева недостатність та ін.);
органів травлення (хронічні захворювання печінки та ін.);
опорно-рухового апарату (які ускладнюють і обмежують рухливість рук, ніг);
нервової системи (нав'язливі стани, непритомність та ін.);
шкіри (дерматити, екзема та ін.).

Вимоги до професійної підготовки:
-

основи фізики і хімії (у обсязі загальноосвітньої школи)
технологія і обладнання;
матеріалознавство;
основи малюнка.

Споріднені професії:
-

штукатур;
маляр будівельний;
оздоблювач будівельний;
маляр альфрейщик.

Кваліфікаційні вимоги:
- будівельне професійне технічне училище;
- підготовка на виробництві.
Заробітна плата маляра визначається обсягом виконаної роботи. Розмір
заробітної плати кваліфікованого робітника складає від 5000 - 18000 грн. і
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більше.
On-line Заява
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