
Підготовка  
     кваліфікованих робітників з професій:    
МУЛЯР                                     (кваліфікація 2,3,4 розряди);                            
ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ                                        
                                                   (кваліфікація 2,3розряди)                                     
                            Термін навчання: 3 роки 

           Мабуть, небагато знайдеться таких професій, що за віком сягають у 

таку давнину,  як професія муляра. Від примітивних культових та побутових 

споруд (Стоунхендж у Великій Британії, дольмени у Франції та Грузії, будівлі 

з кісток мамонтів в Україні) людство поступово переходило до складних і до-

вершених споруд, які вражають сучасників своєю красою та витонченістю 

ліній, монументальністю та пропорційністю. Єгипетські піраміди, легендарні 

будівлі Індії, Урарту та Вавилону є пам'ятниками досягнень мулярської праці. 

МУЛЯР ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНО-

ГО ЗВАРЮВАННЯ  
ЩО ВИВЧАЄТЬСЯ: 

будівельні матеріали та розчини; 

технологія цегляного мурування; 

цегляне мурування за однорядною системою перев'язу-

вання; 

цегляне мурування за багаторядною системою перев'язу-

вання; 

мурування дрібних каменів та блоків; 

бутове та бутобетонне мурування з улаштуванням гідроі-

золяції; 

ремонт і відновлення кам'яних конструкцій; 

виконання мурування в зимових умовах; 

монтажні роботи під час спорудження цегляних будинків 

 ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ:  

готує розчини; 

виконує мурування цегляних стовпчиків під лаги для під-

логи; 

мурує стіни з цегли та дрібних блоків; 

закладає фундаменти з бутового каменю та щебеню під 

залив; 

виконує монтаж в кам'яних будинках залізобетонних пе-

ремичок; 

виконує тепло- та гідроізоляційні роботи під час спору-

дження будівель; 

виконує ремонт і відновлення кам'яних конструкцій. 

ЩО ВИВЧАЄТЬСЯ: 

технологія ручного дугового зварювання; 

матеріалознавство (чавуни, сталі, кольорові 

метали) 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ:  

виконує ручне дугове зварювання апаратів, 

деталей, вузлів; 

автоматичне і напівавтоматичне зварюван-

ня різних конструкцій з сталей, титану; 

виконує зварювання у всіх просторових по-

ложеннях 

ВИПУСКНИК МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ЗА 

НАПРЯМКАМИ: 

  будівельні організації; 

  домобудівельні комбінати; 

  ремонтні та житлово-комунальні управ-

ління; 

  приватні фірми; 

  індивідуальна діяльність; 

  Сумське НВО ім. Фрунзе; 

  Сумський хлібокомбінат; 

  завод “Центроліт”; 

  Укрросметал; 

  сільгосппідприємства. ПІДПРИЄМСТВА,  ЩО ПРОПОНУЮТЬ                        
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

 ТОВ «Хімбуд - 2 

 ТОВ «Опорядбуд - 2; 

 ПА ТОВ «Сумбуд» 

 ДБМП № 4 

 ТОВ «Сумбудмонтаж» 

 ТО «Сумипрестиж. 


