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ВСТУП 

Метою виконання курсової роботи є: 

- закріпити і поглибити знання з курсу «Технологія опоряджувальних 

робіт та захист споруд»; 

- вивчити сучасні методи опорядження будинків звичайними та 

декоративними штукатурками, фарбами та іншими будівельними виробами; 

- навчитися використовувати нормативну та наукову літературу,каталоги 

будівельних виробів, альбоми робочих кресленьбудівельних виробів. 

Курсоваробота виконується відповідно до цих методичних вказівок і 

конкретногоіндивідуального завдання з текстовою частиною. 

Під час укладання даних методичних вказівок враховано досвід 

проведеннякурсового проектування у коледжі. Методичні вказівки 

розроблені для студентів спеціальності6.06010115 «Опорядження будівель і 

споруд та БД». 

 

1. Склад і оформлення курсової роботи 

Курсова робота складається з пояснювальної записки та графічної 

частини виконаної на листах А4 формату. 

Розрахунково-пояснювальна записка курсової роботи повинна мати 

слідуючі документи і розділи: 

А) титульна сторінка (додаток 1); 

Б) завдання на виконання курсової роботи затверджене цикловою 

комісією (додаток 2); 

В) графік виконання курсової роботи (додаток 3) 

Г) вихідні дані на курсову роботу; 

Д) зміст пояснювальної записки, який включає: 

1. Вступ. Загальні відомості про опоряджувальні роботи. 

2. Загальні відомості (відповідно до теми). 

2.1. Матеріали. 

2.2. Інструменти. 

2.3. Пристрої для виконання опоряджувальних робіт. 

3. Підготовка поверхонь. 

4. Технологія воконання опоряджувальних робіт. 

5. Інструкційно-технологічна карта. 

6. Контроль якості робіт. 

7. Правила техніки безпеки. 

    Перелік використаних джерел. 

 

2. Мета і завдання курсової роботи 

Курсова робота є першою самостійною проектною розробкою, у ході 

якоїстудент має вирішувати такі головні завдання: 

– вивчити вихідні дані; 

– засвоїти способи опорядження будівель, технологію нанесення різних 

матеріалів; 



– вміло підбирати матеріали, інструменти та пристрої для певного виду 

опорядження; 

– розвинути навички розроблення інструкційно-технологічної карти; 

– вміло використовувати технічну літературу, будівельні норми таправила, 

типові проекти, каталоги індустріальних будівельних виробів; 

– навчитися перевіряти якість виконаних робіт. 

 

3. Вказівки з виконання розділів курсової роботи 

3.1. Вступ. Загальні відомості про опоряджувальні роботи 

Мистецтво спорудження будівель, тобто будівництво – це одна із 

найдавніших професій на землі, яка неподільно пов’язана з історією розвитку 

людського суспільства. 

У процесі діяльності будівельників змінювались архітектурні стилі, 

вдосконалювалися методи зведення, конструктивні вирішення, техніка 

опорядження та архітектурно-естетична виразність будинків, 

урізноманітнювалися будівельні матеріали, тобто будівництво і архітектура 

завжди відповідали рівню технічного процесу та ідеалам свого часу.  

У даному розділі курсової роботи студенти повинні звернути увагу 

головним чином на різні види та методи технології опоряджувальних робіт 

як засоби захисту тих чи інших конструкцій від корозії, гниття чи інших 

видів руйнування. А також описати яку відіграють знання з предмету 

«Технологія опоряджувальних робіт та захист споруд» для нашого 

суспільства; де і коли застосовується той чи інший метод опорядження. 

Тобто, довести те, що опорядження будівель і споруд і є певним чином 

захисним покриттям конструкцій від руйнування. 

 

3.2. Загальні відомості (відповідно до теми) 

У другому розділі курсової роботи більш детально необхідно розглянути 

види та призначення опоряджувальних робіт відповідно до заданого 

завдання. 

Тобто, якщо темою є влаштування підлог, опорядження поверхонь 

штукатурками звичайними або декоративними, плиткою або шпалерами, то 

увагу слід звернути на види, призначення, підготовку поверхні, технологію 

опорядження, контроль якості робіт і рівень захисту конструкції від 

руйнування за допомогою даного методу опоряджувальних робіт. 

 

3.2.1. Матеріали 

У розділі «Матеріали» курсової роботи описуються усі будівельні 

матеріали, які застосовуються при заданому опорядженні. Розглядаються: їх 

склад, призначення, вплив на здоровя людини, умови зберігання та 

користування. 

 

 

3.2.2. Інструменти 



У даному розділі описуються усі інструменти, якими користуються під час 

опорядження відповідним способом. 

Даний розділ можна оформити у вигляді таблиці: 
№ 

з/п 

Найменування Рисунок Призначення Стандарт 

Інструменти для підготовки поверхні 

1 

2 

… 

    

Інструменти для влаштування відповідного виду 

опоряджувальних робіт 

1 

2 

… 

    

Контрольно-вимірювальні інструменти 

1 

2 

… 

    

 

3.2.3. Пристрої для виконання опоряджувальних робіт 

У даному розділі розглядаються пристрої, машини та механізми для 

виконання опоряджувальних робіт. Описується їх призначення, будова та 

робота. 

 

3.3. Підготовка поверхонь 

Підготовка поверхні під опоряджувальні роботи є не менш важливим і 

відповідальним процесом. Від того як буде підготовлена поверхня залежить 

наступне опорядження і якість його виконання, міцність вже опорядженої 

поверхні та її довговічність. Якщо поверхня підготовлена не якісно, то і 

відповідно якість опоряджуваної поверхні значно зміниться. Чим краще 

підготовлена основа, тим більша ймовірність того що дана опоряджена 

конструкція служитиме довше і матиме більш естетичний вигляд. 

Необхідно описати якою має бути основа (міцна, тверда, без нерівностей, 

тріщин і так далі). Якщо є якісь дефекти – то описати як їх усунути, описати 

якими інструментами користуються при кожній операції процесу підготовки 

поверхні. 

 

3.4. Технологія воконання опоряджувальних робіт. 

Описати послідовне виконання усіх операцій під час влаштування заданого 

покриття. Тобто: 

- підготовку основи (очищення від пилу, бруду, підмазування тріщин і  

т. д.); 

- нанесення ґрунтовок; 

- нанесення шару покриття; 

- технологічні перерви між операціями; 

- час висихання. 

3.5. Інструкційно-технологічна карта 



Інструкційно-технологічну карту необхідно виконувати у вигляді таблиці. 
№ з/п Технологічна 

операція 

Спосіб 

виконання 

Ескіз 

1 

2 

… 

   

 

3.6. Контроль якості робіт 

Якість опоряджувальних робіт повинна відповідати чинним технічним 

вимогам, затвердженим проектам, ескізам і зразкам. Роботу приймають лише 

після повного висихання опоряджених поверхонь. 

У даному розділі необхідно перерахувати усі вимоги які ставляться до 

заданого методу опорядження. 

 

3.7. Правила техніки безпеки 

Питання трудового законодавства, техніки безпеки промислової санітарії в 

нашій країні поставлені на наукову основу. З цією метою створені і 

працюють спеціальні науково-дослідні установи, які вивчають умови праці 

робітників різних галузей промисловості і будівництва, узагальнюють їх і 

дають рекомендації щодо їх поліпшення. Тому під час написання даного 

розділу слід розглянути наступні пункти: 

- Загальні відомості про охорону праці на будівництві. 

- Загальні правила техніки безпеки на будівельному майданчику  

( інструктажі: вступний, первинний, повторний, позаплановий). 

- Правила техніки безпеки при виконанні опоряджувальних робіт. 

- Організація безпеки праці під час роботи на висоті. 

- Організація безпеки праці під час роботи з машинами і механізмами. 

- Пожежна безпека на будівництві. 
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