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Пояснювальна записка 
 

Мета дисципліни «Технологія опоряджувальних робіт та захист  споруд» - підготувати 

майбутніх спеціалістів до успішного виконання завдань, що стоять перед ними, а також вони 

повинні добре знати технологію виробництва опоряджувальних робіт, будову і роботу 

штукатурних та малярних машин і механізмів, передові методи організації праці. 

Завдання курсу – ознайомити студентів з сучасними матеріалами і технологіями які 

забезпечують якість, надійність і високу продуктивність будівельних конструкцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орієнтовний тематичний план 
 

№п/п Назва теми Лекції, 

(год) 

Практичні 

заняття, 

(год) 

Самостійна 

робота, (год) 

Всього  

(год) 

1 Вступ 2  2 4 

2 Штукатурні роботи   14 12 22 48 

3 Малярні роботи 22 12 44 78 

4 Застосування особливих технологій для 

досягнення декоративних ефектів 

14 18 34 66 

5 Антикорозійний захист 8 2 6 16 

6 захист деревини 8 2 4 14 

7 захист та санація поверхонь 8  4 12 

8 протипожежне покриття 8 2 4 14 

9 теплоізоляція поверхонь 8 6 4 18 

 Всього за курс 92 54 124 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зміст програми 

 
Вступ 

 

Завдання предмету «Технологія опоряджувальних робіт і захист споруд» полягає у 

ознайомленні студентів з штукатурними та малярними роботами, застосуванні особливих 

технологій для досягнення декоративних ефектів, захисті будівельних конструкцій від гниття та 

згорання,теплоізоляції поверхонь.  

 

Розділ І. Штукатурні роботи   

 

Тема 1. Загальні положення про штукатурні роботи 

Призначення і види штукатурок. Пристрої для виконання опоряджувальних робіт на висоті. 

Ручний інструмент, інвентар і пристрої. Вимоги до готовності будівлі під штукатурення. Вимоги 

до поверхонь що підлягають штукатуренню. Вимоги до поштукатурених поверхонь. 

 

Тема 2. Підготовка поверхонь під штукатурення 

Підготовка каменеподібних поверхонь. Підготовка стиків і каналів. Підготовка дерев’яних 

поверхонь. Провішування поверхонь. Улаштування марок і маяків. 

 

Тема 3. Опорядження поверхонь звичайними штукатурками 

Види та призначення звичайних штукатурок. Штукатурні розчини та їх властивості. 

Приготування розчинів уручну. Послідовність виконання технологічних операцій при 

обштукатурюванні поверхонь. Нанесення штукатурних розчинів та розрівнювання їх. Затирання і 

загладжування накривних шарів. Без піскова накривка. Опорядження прямих кутів. Опорядження 

поверхонь простою,поліпшеною, високоякісною штукатурками. Штукатурення елементів 

віконних і дверних прорізів. Штукатурення колон і пілястр. Штукатурення фасадів. Дефекти 

монолітної штукатурки. 

 

Практична робота №1 

 Нанесення штукатурних розчинів та розрівнювання їх 

 

Практична робота №2 

Дефекти монолітної штукатурки 

 

Тема 4. Штукатурення поверхонь механізованим способом 

Централізоване приготування штукатурних розчинів. Приготування розчинів на приоб   єктних 

установках. Розчино транспортні устаткування. Штукатурні агрегати та станції. Схеми 

комплексної механізації штукатурних робіт. Механізоване нанесення розчину форсункою і його 

опорядження. Організація виробничих процесів і праці. Механізоване виконання одношарової 

штукатурки. Торкретування поверхонь. Ручні електричні і пневматичні машини та інструменти. 

 

Практична робота №3 

Штукатурні агрегати 

 

Тема 5. Опорядження поверхонь розчинами на основі сухих штукатурних сумішей 

Загальні положення. Класифікація сухих будівельних сумішей за призначенням. Основні 

компоненти сухих будівельних сумішей та їхні властивості. Централізоване приготування сухих 

будівельних сумішей. Полімер мінеральні штукатурки на основі сухих розчинових сумішей. 

Гіпсові полімер мінеральні штукатурки. Технологія опорядження поверхонь гіпсовими полімер 

мінеральними штукатурками.  

 

 

Практична робота №4 

Основні компоненти сухих будівельних сумішей та їхні властивості 

 



Тема 6. Опоряджувальні роботи у зимових умовах 

Підготовка приміщень, поверхонь і матеріалів. Обігрівання приміщень і сушіння штукатурки. Об 

штукатурення поверхонь розчинами з проти морозними домішками 

 

Тема 7. Опорядження поверхонь сухою штукатуркою  

Загальні відомості. Улаштування сухої штукатурки. Улаштування швів сухої штукатурки 

 

Практична робота №5 

Гіпсокартонні листи 

Практична робота №6 

Техніка опорядження поверхонь сухою штукатуркою 

 

Розділ ІІ. Малярні роботи 

Тема 2.1. Загальні відомості про опоряджувальні роботи 

Призначення і класифікація малярних робіт. Вимоги до поверхонь під фарбування. Напрями 

індустріалізації і механізації малярних робіт.  

 

Тема2.2. Підготовка поверхонь під фарбування 

Інструменти для малярних робіт. Пристрої для виконання опоряджувальних робіт на висоті. 

Підготовка поверхонь під фарбування водними сумішами. Підготовка обштукатурених 

поверхонь під фарбування неводними сумішами. Підготовка дерев’яних поверхонь під 

фарбування неводними сумішами. Підготовка металевих поверхонь під фарбування  

 

Практична робота №7 

Інструменти для малярних робіт 

 

Тема 2.3. Машини і механізми для малярних робіт 

Централізоване приготування малярних сумішей. Крейдо терки. Змішувальні машини. 

Емульгатори і диспергатори. Фарботерки. Вібросита. Клеєварки. Принципи механізованого 

розпилення фарбувальних сумішей. Ручні фарбопульти. Електричні фарбопульти. Фарбувальні 

агрегатиз гвинтовим насосом. Фарбувальні агрегати високого тиску. Фарбувальні агрегати з 

пневматичним розпилюванням фарбувальної суміші. Компресорні установки і компресори. 

Фарбо нагнітальні бачки і масловологовіддільники. Фарборозпилювачі. Машини для 

механізованого шпаклювання поверхонь. Розчинонасоси. Механізми для очищення і шліфування 

поверхонь. Пересувні малярні станції 

 

Практична робота №8 

Ручні фарбопульти. 

Практична робота №9 

Пересувні малярні станції 

 

Тема 2.4. Фарбування поверхонь водними фарбувальними сумішами 

Загальні відомості про приготування водних фарбувальних сумішей. Фарбування поверхонь 

клейовими, вапняними, казеїновими та цементними сумішами. Фарбування поверхонь 

фарбопультами. Без щіткове фарбування поверхонь валиками. Дефекти водних фарбувань. 

Приймання і обмір робіт, виконаних водними сумішами 

 

Практична робота №10 

Фарбування поверхонь силікатними сумішами 

 

Тема 2.5. Фарбування поверхонь олійними емалевими і синтетичними фарбами 

Загальні відомості про неводні фарбувальні суміші і їх приготування. Фарбування поверхонь 

олійними,дисперсійно-полімерними сумішами, водно-дисперсійними, емалевими, 

смолянолеткими фарбами. Покриття поверхонь лаками. Фарбування фасадів будівель 

кремнійорганічними емалевими фарбами. Фарбування поверхонь фарборозпилювачами. Дефекти 

неводних фарбувань. Приймання і обмір робіт, виконаних неводними сумішами 

 



Практична робота №11 

Фарбування полімер цементними фарбами 

 

Практична робота №12 

Дефекти неводних фарбувань 

 

Тема 2.6. Опорядження будівельних конструкцій в заводських умовах 

Опорядження стінових панелей та інших збірних залізобетонних конструкцій. Опорядження 

віконних і дверних блоків 

 

Розділ ІІІ. Застосування особливих технологій для досягнення декоративних ефектів 

Тема 3.1. Опорядження поверхонь традиційними декоративними кольоровими 

мінеральними штукатурками. Матеріали для опорядження фасадів декоративними 

штукатурками та фарбами 

Традиційні декоративні кольорові мінеральні штукатурки. Виконання вапняно-

піщаної,теразитової та кам’яної штукатурки. Виконання рустованої поверхні декоративних 

штукатурок. Штукатурка сграфіто. Матеріали для підготовки поверхонь фасадів під 

опорядження. Декоративні покриття. Полімерні штукатурки. Акрилові, силікатні, силіконові 

фасадні штукатурки. Силікатні, силіконові, акрилові фасадні фарби. 

 

Практична робота №13 

Виконання вапняно-піщаної кольорової штукатурки 

 

Тема 3.2. Опорядження поверхонь нетрадиційними мінеральними штукатурками на основі 

вапна 

Загальні положення. BREZZA (марсельський віск). FLORENTINE (марсельський віск). IKOS. 

VISOLCALCE 

 

Практична робота №14 

Штукатурне покриття VISOLCALCE (Візолкалк) 

 

Тема 3.3. Опорядження поверхонь декоративними полімер цементними штукатурками  

Опорядження поверхонь декоративними полімер цементними штукатурками на основі сухих 

розчинових сумішей. Загальні положення. Технологія опорядження поверхонь декоративними 

полімер цементними штукатурками 

Опорядження поверхонь декоративними полімерцементними штукатурками на основі 

традиційних полімер цементних паст 

 

Практична робота №15 

Технологія опорядження поверхонь декоративними полімер цементними штукатурками 

 

 

Практична робота №16 

Улаштування різних за фактурою покриттів 

 

Тема 3.4. Опорядження поверхонь синтетичними штукатурками 

Загальні положення. Синтетичні штукатурки BAYRAMIX, KROMITAL, CERAMITZ, 

GRANIPLAST, «Пластоун мікс». Чіпсове покриття «Арлекино». «Датська» декоративна 

штукатурка 

 

 Практична робота №17 

Синтетичні штукатурки BAYRAMIX (Байрамікс) 

 

Тема 3.5. Опорядження поверхонь високо декоративними покриттями (венеціанськими 

штукатурками) 

Загальні положення. Венеціанська штукатурка LITNOS. Венеціанська штукатурка «Пластоун» 

 



Практична робота № 18 

Венеціанська штукатурка «Пластоун» 

 

Практична робота № 19 

Акрилові декоративні фасадні штукатурки 

 

Тема 3.6. Альфрейні опорядження поверхонь 

Розмічання поверхонь на панелі і фризи та їх фарбування. Витягування фільонок. Оздоблення 

поверхні рельєфними валиками та забризкуванням. Торцювання фарбових плівок. Оздоблення 

поверхні тусовками. Фактурне опорядження поверхонь. Оздоблення поверхні за трафаретом,під 

декоративні породи деревини, під декоративні породи каменю. Матування скла. Бронзування 

поверхонь. Аерографія  

Практична робота № 20 

Витягування архітектурних деталей 

Практична робота № 21 

Торцювання фарбових плівок 

 

Розділ ІV. Антикорозійний захист 

Тема 4.1. Механізм процесів корозії мінеральних будівельних матеріалів і способи їх 

антикорозійного захисту 

Механізм процесів корозії мінеральних будівельних матеріалів. Способи антикорозійного 

захисту мінеральних будівельних матеріалів 

 

Тема 4.2. Способи забезпечення довговічності будівельних матеріалів 

Способи забезпечення довговічності будівельних матеріалів 

 

Практична робота № 22 

Гідроізоляційна, гідрофобна та кислотостійка штукатурки 

 

Розділ V. Захист деревини 

Тема5.1. Захист дерев’яних конструкцій від загнивання і гниття 

Захист дерев’яних конструкцій від загнивання. Захист дерев’яних конструкцій від гниття 

 

Тема 5.2. Захист дерев’яних конструкцій від згорання 

Захист дерев’яних конструкцій будівель з хімічно агресивним середовищем. Зараження комахами 

 

Практична робота № 23 

Захист дерев’яних конструкцій будівель з хімічно агресивним середовищем 

 

 

Розділ VІ. Захист та санація поверхонь 

Тема 6.1. Антибактеріальна санація 

Антибактеріальна санація  

 

Тема 6.2. Спеціальні штукатурки 

Звукоізоляційна, рентгенозахисна та біоцидна штукатурки 

 

 

Розділ VІІ. Протипожежне покриття 

Тема 7.1. Вогнезахисна штукатурка 

Склади вогнетривких розчинів. Призначення вогнезахисної штукатурки 

 

Тема 7.2. Роль будівельних конструкцій у забезпеченні протипожежного захисту будівель 

Протипожежні заходи на будівництві. Протипожежні перешкоди 

 

Практична робота № 24 

Теоретичні основи розрахунку вогнестійкості будівельних конструкцій 



 

 

Розділ VІІІ. Теплоізоляція поверхонь 

Тема 8.1. Теплоізоляційна штукатурка 

Склади теплоізоляційних штукатурок і фізичні властивості розчину 

 

Тема 8.2. Матеріали для скріпленої теплоізоляції та вимоги до них 

Теплоізоляційні плити. Штукатурно-декоративні та малярно-декоративні покриття. Полімер 

цементні клеї. Ґрунтовки. Дюбелі, скло сітка та додаткові матеріали 

 

Практична робота № 25 

Штукатурно-декоративні покриття 

 

Практична робота № 26 

Контроль якості робіт 

 

Практична робота № 27 

Полімер цементні клеї 
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