Це спеціаліст, від умінь і старань якого залежить
естетичний вигляд будь-якого інтер’єру, оздоблення
приміщень,освітлення, колір, об'єм.
Роботи, які виконує монтажник гіпсокартонних
конструкцій, повинні відповідати нормам і правилам
монтажу конструкцій. Спеціаліст повинен враховувати
товщину стелі, кут падіння світла і взагалі повинен
вміти разробити конструкцію так, щоб вона гармонійно
вписалася в уже існуючий інтер’єр.
Монтажник ГКК - нова и одночасно необхідна
сучасна професія на ринку будівельної індустрії, але жоден будівельник уже не
може уявити себе без технологій сухого будівництва.
З історії професії
Конструкції з гіпсокартону
останні
декілька
років
заполонили
сучасну
сферу
будівництва. В результаті чого в
2005
році
виникла
нова
будівельна професія - монтажник
гіпсокартонних конструкцій.
Протягом тисячоліть методи
будівництва
змінювались,
завдячуючи
впровадженню
нових технологій і появи на сучасних
модернізованих споруд і матеріалів. Так,
останнім часом все більше уваги стали
приділяти застосуванню малозатратних и
більш швидких методів будівництва.
Виникло так зване "сухе" будівництво.
Основним матеріалом сухого будівництва є
гіпсокартонні плити, деревостружечні і
гіпсоволокнисті
плити,
в
широкому
розумінні використовується для облицьовки
внутрішніх стін деревьяними
панелями,
установки
перегородок,
облицьовки,
наклеювання і безшовного покриття підлоги
деревостружечними плитами.
Гіпсокартон - давно відомий вид
продукціи на вітчизняному ринку, в Україні
його почали виготовляти ще на початку 50-х
років

Сьогодні гіпсокартон - найбільш поширений у застосуванні матеріал, це
ключова позиція для внутрішнього оздоблення і планування приміщень.
Характер роботи:
Повинен знати: основні види
матеріалів
та
виробів
для
улаштування
гіпсокартонних
конструкцій – збірні елементи
дерев’яного та металевого каркасів;
матеріали та вироби для обшивки
каркасів
–
плити,
панелі
з
гіпсокартону
(надалі
ГКП),
гіпсоволокна (надалі ГВП), кріпильні
деталі,
сухі
суміші
(клейові,
шпаклювальні), ізоляційні вироби, їх
властивості; типи ГКП, ГВП та їх
відзнаки;
правила
пакування,
транспортування і зберігання ГКП, ГВП та способи їх оброблення;
найменування, призначення ручних та механізованих інструментів і пристроїв,
правила роботи з ними; способи влаштування нескладного дерев’яного та
металевого каркасу та способи влаштування обличкувань стін; способи
кріплення ГКП до каркасу, до основи стіни; способи приготування розчинових
сумішей; способи шпаклювання швів, поверхонь облицювань; вимоги до якості
змонтованих конструкцій; правила безпеки праці під час роботи на висоті,
пожежної безпеки та під час роботи з електро- і пневмоінструментом.
Повинен уміти: здійснювати
обмір приміщення, провішування
поверхонь та розмічування місць
розташування основних елементів
каркасів нескладних перегородок,
обличкувань, підшивних стель, а
також
розмічування
місць
розташування основних отворів
(дверних, віконних) за допомогою
простих
контрольновимірювальних інструментів або
пристроїв; виконувати монтаж
дерев’яного та металевого каркасу
для простих гіпсокартонних перегородок, обличкувань, підшивних стель:
встановлювати напрямні та стоякові бруски, профілі каркасу на ізолювальні
прокладки, закріплювати їх до основ за допомогою шурупів, болтів, дюбелів,
закладних деталей або анкерів; заповнювати каркаси ізоляційним матеріалом;
улаштовувати обличкування стін безкаркасним способом (суха штукатурка) та
каркасним способом; кріпити гіпсокартонні та гіпсоволокнисті плити до каркасу
перегородок і обличкувань шурупами за допомогою шуруповерта, цвяхами;
готувати розчинові суміші на основі сухих сумішей; виконувати шпаклювання
швів, поверхонь гіпсокартонних та гіпсоволокнистих плит; здійснювати дрібний

ремонт
гіпсокартонних
обшивок;
здійснювати поопераційний контроль якості за
допомогою
контрольно-вимірювальних
інструментів або пристроїв;
читати схеми архітектурно-конструктивних вирішень вузлів простих
гіпсокартонних конструкцій; дотримуватися вимог безпеки під час роботи на
висоті, пожежної безпеки та під час роботи з електро- і пневмоінструментом.
Загальнопрофесійні вимоги:
Повинен:
- раціональнота ефективно організувати працю на робочому місці;
- додержуватись норм технологічного процесу;
- не допускати браку в роботі;
- знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного
ведення робіт;
- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).
Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі
професійно-технічної освіти
Повна, базова або неповна базова загальна середня освіта.
Сфера професійного використання випускника
Виконання будівельних і монтажних робіт під час нового будівництва,
розширення,
реконструкції,
переобладнанні,
реставрації та ремонту будівель і споруд.
Специфічні вимоги
Вік: по закінченню терміну навчання – не менше
16 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Споріднені професії:
 штукатур
 муляр
 столяр.

