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Вступ 

 Дисципліна «Організація опоряджувальних робіт кольорового і просторового дизайну» є 

складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу за галуззю 

знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія за 

освітньо-професійною програмою «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн». 

Зміст програми передбачає лекції, практичні заняття, виконання курсового проекту. Форма 

контролю – екзамен. 

Метою вивчення дисципліни «Організація опоряджувальних робіт кольорового і 

просторового дизайну» є підготовка кваліфікованого спеціаліста, який добре знає основні 

терміни і положення будівельного виробництва, трудові ресурси будівництва, будівельні 

процеси, їх класифікацію, потоковість будівельних процесів, техніко-економічні показники 

будівництва, технологію будівельного виробництва, матеріально технічні ресурси, контроль 

якості будівельних робіт і продукції, а також, охорону праці. 

Володіючи діалектичним методом пізнання, студенти повинні знати: 

- Особливості будівельної продукції.  

- Особливості її створення в умовах технічного переозброєння і реконструкції. 

-  Поняття про ДБН, БНіП та державні стандарти. Організація  праці в 

будівництві.  

- Будівельні робітники. Професія, спеціальність, кваліфікація. Організація 

праці робітників. Бригади, ланки.  

- Спеціалізовані і комплексні бригади.  

- Поняття про технічне і тарифне нормування: норми затрат праці, норми 

виробітку, норми затрат машинного часу.  

- Продуктивність праці. Нормативна трудомісткість, фактична й прийнята.  

- Поняття про потоковість будівельного виробництва.  

- Фронт робіт, захватки, ділянки, робоче місце, ярус.  

- Поняття про комплексну механізацію будівельного виробництва. 

Підготовчий період організації робіт на будівельному майданчику. 

- Основи технологічного проектування; 

- Технологія будівельного виробництва.  

- Склад будівельної бригади і витрати праці. 

-  Матеріально технічні ресурси. 

- Техніко-економічні показники; 

- Контроль якості будівельних робіт і продукції; 

- Охорону праці і навколишнього середовища та протипожежні вимоги 

будівництва.  

- Технологічний процес виконання опоряджувальних робіт 

Студенти повинні вміти:  

- складати циклограму будівельних потоків за заданими параметрами; 

- визначати техніко-економічні показники; 

- працювати з нормативними документами; 

- визначати працемісткість і машиноміскість. 
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Тематичне планування дисципліни 

Тема 1. Методи і форми управління опоряджувальних робіт будівельного виробництва 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, використавши відповідні 

літературні джерела  : 

  

Особливості будівельної продукції. Особливості її створення в умовах технічного 

переозброєння і реконструкції. Поняття про ДБН, БНіП та державні стандарти. Організація 

 праці в будівництві. Підготовчий період організації робіт на будівельному 

майданчику.Будівельні робітники. Професія, спеціальність, кваліфікація. Організація праці 

робітників. Бригади, ланки. Спеціалізовані і комплексні бригади. Бригади кінцевої 

продукції.Поняття про технічне і тарифне нормування: норми затрат праці, норми виробітку, 

норми затрат машинного часу. Продуктивність праці. Нормативна трудомісткість, фактична й 

прийнята. Поняття про потоковість будівельного виробництва. Фронт робіт, захватки, ділянки, 

робоче місце, ярус. Поняття про комплексну механізацію будівельного виробництва. 

Підготовчий період організації робіт на будівельному майданчику. 

 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Що таке будівництво? 

2. Що таке нове будівництво? 

3. Що таке будівельне виробництво? 

4. Учасниками трудового процесу?  

5.  Назвати характерні ознаки будівельного виробництва. 

6. Хто такі будівельні робітники? 

7. Що розуміють під фахом робітника? 

8. Що розуміють під спеціальністю робітника? 

9. Що таке кваліфікація і чим визначається рівень кваліфікації? 

10. Як здійснюється організація праці в будівництві? 

11. Як проводиться розподіл праці в будівництві? 

12. Що таке кооперація праці? 

13. Назвіть основні форми кооперації. 

14. Що представляють собою спеціалізовані бригади? 

15. Що представляють собою комплексні бригади? 

16. Що таке продуктивність праці? 

17. Що таке норма виробітку і норма машинного часу? 

18. Що таке трудомісткість і як її визначають? 

19. Де береться норма виробітку? 

20. Для чого застосовують тарифне нормування? 

21. Що таке тарифне нормування? 

22. Що є основою тарифного нормування? 

23. Що поєднує в собі тарифна система? 

 

 

Тема 2. Порядок розробки і склад проекту 

 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, використавши необхідні 

літературні джерела: 

 

Технологія будівельного виробництва. Склад будівельної бригади і витрати праці. Матеріально 

технічні ресурси. Витрати машинного часу. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Що таке робоча операція? 

    2. Назвіть процеси за складністю. 
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3. Назвіть будівельні процеси за технологічними ознаками. 

4. Які будівельні процеси є за видом матеріалу? 

5. Які будівельні процеси є за конструкційними елементами? 

6. Які будівельні процеси є за виробничими стадіями? 

7. Що таке монтажні роботи? 

9. Які роботи входять у загально будівельні роботи? 

10. Які роботи входять у спеціальні роботи? 

11. Що таке проект організації будівництва? 

12. Що таке проект виконання робіт? 

13. Що представляють собою технологічні карти? 

14. Назвіть учасників будівельно-інвестиційної діяльності. 

15. Хто виконує ПОБ? 

16. Хто виконує ПВР? 

17. Що входить до складу ПОБ? 

18.  Що входить до складу ПВР? 

19. Що таке технологічне проектування ? 

20. Коли і ким виконується технологічне проектування? 

21. За якими критеріями проводиться аналіз і вибір технологічних рішень?  

 

 

 

Тема 3. Типові технологічні карти 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, використавши літературні 

джерела [1], с. 9-10; [3], с.11-14: 

 

Технологічний процес виконання опоряджувальних робіт. Матеріали та інструменти для 

виконання опоряджувальних робіт. Контроль якості виконання опоряджувальних робіт. Охорона 

праці при опоряджувальних роботах 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

1. Технологія штукатурних робіт? 

2. Види штукатурок? 

3. Машини і механізми для штукатурних робіт? 

4. Технологія малярних робіт ? 

5. Інструменти для малярних робіт 

6. Технологія наклеювання шпалер? 

7. Склад ланок для оздоблювальних робіт 

8. Технологія виконання декоративних штукатурок 

9. Технологія виконання покриття підлог 

10. Технологія облицювання поверхонь керамічними плитками 

11. Технологія опорядження поверхонь декоративними панелями 
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Перелік питань для екзамену 

 

1.Будівельні процеси за складністю. 

      2.Класифікація будівельних потоків за характером ритмічності. 

      3.Будівельні процеси за технологічними ознаками. 

      4. Основні визначення технології і організації будівельного. 

      5. Учасники будівництва (гаранти). 

      6. Потоково-лінійний метод. 

      7. Будівельні процеси за значенням у виробництві. 

      8. Метод роздільних потоків. 

     9. Просторові параметри будівельного потоку. 

    10. Нормативна й проектна документація. 

    11. Трудові ресурси. 

    12. Проект організації будівництва.  

13. Організація праці робітників. 

    14.  Проект виконання робіт. 

    15. Продуктивність праці і норми продуктивності. 

    16. Технологічні карти. 

17. Норми витрат праці. 

    18. Техніко-економічні показники. 

    19. Форми оплати праці робітників.  

    20. Вимоги до якості будівельних робіт i продукції. 

    21. Комплексна механізація та автоматизація будівельних процесів. 

    22. Охорона праці й протипожежний захист об'єктів будівництва. 

    21. Суть потокового методу будівництва. 

    22. Циклограма будівельного потоку. 

    23.Часові параметри будівельних потоків. 

24. Основи технологічного проектування. 

25. Учасники будівництва (замовники і підрядники). 

26. Класифікація житлових і громадських будівель за капітальністю. 

27. Класифікація будівельних потоків за структурою. 

28. Основні принципи потокового методу в будівництві. 

29. Суть організації будівельного виробництва. 

30. Склад організації будівельного виробництва. 
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