Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 7141 Маляр
Спеціалізація: маляр (будівельні роботи)
2. Кваліфікація: маляр 2-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
види основних матеріалів й сумішей, що застосовуються під час
виконання малярних і шпалерних робіт для підготовчих робіт;
способи підготування різних поверхонь для фарбування водними та
неводними фарбами під просте фарбування;
способи підготовки поверхонь для обклеювання стін шпалерами;
способи підготовки різних поверхонь для виконання ремонтних робіт;
способи приготування ґрунтувальних та ремонтно-штукатурних
розчинових сумішей для підготовчих робіт;
правила виконання ґрунтувальних, підмазувальних та ремонтноштукатурних робіт;
види, будову, призначення ручного інструменту та пристроїв для
виконання малярних робіт та правила роботи з ними;
правила дотримання вимог щодо роботи на підмостках і драбинах;
правила пожежної та електричної безпеки;
правила і норми праці під час виконання робіт;
вимоги до якості підготовлених поверхонь.
Повинен уміти:
виконувати підготовку різних поверхонь під водне і неводне фарбування
для простого фарбування;
виконувати підготовку поверхонь для обклеювання стін шпалерами;
виконувати приготування малярних сумішей для підготовчих робіт;
здійснювати контроль якості підготовки поверхонь під фарбування.

4. Загально професійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби
попередження і 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.
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2. Після закінчення навчання.
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікаційний робітник» за професією
маляра (будівельні роботи) 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Малярні роботи та скління.(КВЕД-2010, секція – F, клас –43.34).
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 МОЗ України №256 віл 29.12.1993).
7.3.Медичні обмеження
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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: 7141 Маляр
Спеціалізація: маляр (будівельні роботи)
2. Кваліфікація: маляр 3-го розряду.
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
властивості та технічні характеристики малярних фарб, пігментів,
шпаклівок, ґрунтовок, та матеріалів для шпалерних робіт;
способи підготовки та обробки поверхонь під поліпшене фарбування
водними та неводними фарбами;
способи підготовки поверхонь під покриття лаком;
вимоги до якості підготовлених поверхонь;
способи виконання ремонтних робіт на різних поверхнях;
способи приготування ґрунтувальних та шпаклювальних сумішей;
способи опорядження швів, кутів і примикань у гіпсокартонних обшивках;
процес виконання шпаклювальних робіт;
види, будову, призначення машин, механізмів та механізованого
інструменту для виконання малярних робіт та правила роботи з ними;
способи приготування водних та неводних фарб;
процес простого та поліпшеного фарбування поверхонь ручним способом
водними та неводними фарбами;
способи покриття поверхонь лаками;
види дефектів водного, неводного фарбування та способи їх усунення;
основні вимоги до якості фарбування;
способи приготування клею для шпалерних робіт;
способи розкроювання шпалер;
процес обклеювання стін паперовими, вініловими та флізеліновими
шпалерами;
вимоги до якості шпалерних робіт;
правила дотримання вимог щодо роботи на підмостках і драбинах; правила
пожежної та електричної безпеки;
правила і норми праці під час виконання робіт.
Повинен уміти:
виконувати підготовку різних поверхонь під водне і неводне фарбування
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для поліпшеного фарбування;
виконувати підготовку поверхонь під покриття лаком;
виконувати підготовку поверхонь для обклеювання стін шпалерами;
виконувати шпаклювання швів, кутів і примикань
у гіпсокартонних
обшивках;
приготовляти шпаклівки;
приготовляти водні та неводні фарби;
приготовляти клей для шпалерних робіт;
виконувати просте та поліпшене фарбування ручним способом водними
та неводними фарбами;
виконувати покриття лаками;
виконувати фарбування поверхонь ручним фарбопультом;
виконувати розкроювання шпалер;
виконувати процес обклеювання стін паперовими, вініловими та
флізеліновими шпалерами;
виконувати ремонтні малярні та шпалерні роботи.
4. Загально професійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби
попередження і 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 професійно-технічної освіти
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2 При підвищенні кваліфікації
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо4

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Маляр
(спеціалізація - будівельні роботи) 2-го розряду; стаж роботи за професією не
менше 1року.
5.3. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікаційний робітник» за професією
Маляр (спеціалізація - будівельні роботи) 3-го розряду; без вимог до стажу
роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Малярні роботи та скління. (КВЕД-2010, секція – F, клас – 43.34).
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 МОЗ України №256 віл 29.12.1993).
7.3.Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)
підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)
1. Професія: 7141 Маляр
Спеціалізація: маляр (будівельні роботи)
2. Кваліфікація: маляр 4-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
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Повинен знати:
властивості та технічні характеристики малярних фарб, шпаклівок;
види, будову, призначення машин, механізмів та механізованого
інструменту для виконання малярних робіт та правила роботи з ними;
способи приготування водних та неводних фарб;
процес високоякісного фарбування поверхонь ручним способом водними та
неводними фарбами;
правила (процес) підготовки поверхонь фасадів під фарбування;
правила фарбування фасадів;
основні вимоги до якості фарбування;
процес розмічання поверхонь на панелі і фризи та їх фарбування;
способи витягування фільонок;
способи оздоблення пофарбованих поверхонь;
способи фактурного опорядження поверхонь;
способи оздоблення поверхонь аерографією
вимоги до якості оздоблювальних робіт;
способи розкроювання шпалер для нестандартних частин;
процес правила обклеювання стін та стелі текстильними, металізованими
та велюровими шпалерами;
види дефектів шпалерних робіт і способи їх усунення;
вимоги до якості шпалерних робіт;
правила нанесення рідких шпалер;
правила дотримання вимог щодо роботи на підмостках і драбинах; правила
пожежної та електричної безпеки;
правила і норми праці під час виконання робіт.
Повинен уміти:
виконувати підготовку різних поверхонь під водне і неводне фарбування
для високоякісного фарбування;
виконувати підготовку поверхонь для обклеювання стін шпалерами;
приготовляти шпаклівки;
приготовляти та підготовляти водні та неводні фарби;
приготовляти клей для шпалерних робіт;
виконувати прості роботи під час ручного фарбування водними та
неводними фарбами;
виконувати фарбування поверхонь механізованим способом;
виконувати розмічання поверхонь на панелі і фризи та їх фарбування;
виконувати витягування фільонок;
виконувати оздоблення пофарбованих поверхонь;
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виконувати декоративне фактурне опорядження поверхонь;
виконувати оздоблення поверхонь аерографією;
виконувати розкроювання шпалер для нестандартних частин;
виконувати процес обклеювання стін і стелі текстильними, металізованими
та велюровими шпалерами;
виконувати нанесення рідких шпалер.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби
попередження і 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 професійно-технічної освіти
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2 При підвищенні кваліфікації
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Маляр
(спеціалізація - будівельні роботи) 3-го розряду; стаж роботи за професією не
менше 1року.
5.3. Після закінчення навчання
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікаційний робітник» за професією Маляр
(спеціалізація - будівельні роботи) 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Малярні роботи та скління. (КВЕД-2010, секція – F, клас –43.34).
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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 МОЗ України №256 віл 29.12.1993).
7.3.Медичні обмеження
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