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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 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». З 

метою контролю і виявлення отриманих знань студенти, навчаються за денною формою навчання 

виконують три контрольні роботи. Завданням контрольної роботи є-стимулювання студентів до 

опрацювання теоретичного курсу і набуття навичок у практичному вирішенні окремих завдань з 

організації опоряджувальних робіт кольорового і просторового дизайну. 

Етапи виконання контрольної роботи: 

1. Вивчення теоретичного курсу «Організація опоряджувальних робіт кольорового і 

просторового дизайну». 

2. Вибір варіанту завдання контрольної роботи. 

3. Виконання теоретичних завдань контрольної роботи. Студент повинен записати 

завдання і дати на нього повну змістовну відповідь. 

4. Виконання задач(практичного завдання). Студент повинен переписати умови задачі, 

послідовно викласти хід розв’язування, дати остаточну відповідь 

Контрольна робота включає теоретичні і практичні запитання з курсу «Організація 

опоряджувальних робіт кольорового і просторового дизайну» 

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.  
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- 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 контрольних робіт  
№ 

з/п 

Назва теми курсу Кількість  

год.на 

тему 

Кількість  

год.на КР 

1 Методи і форми управління опоряджувальних робіт будівництва 22 2 

2 Порядок розробки і склад проекту виробництва 

опоряджувальних робіт  

12 2 

3 Типові технологічні карти опоряджувальних робіт 46 2 

Всього 88  
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 

№ з/п Перелік питань Остання 

цифра 

залікової 

книжки 

1 1. Що таке будівельна продукція? 

2. Що таке кваліфікація і чим визначається рівень кваліфікації? 

3. Що таке продуктивність праці? 

1 

2 1. Хто такі будівельні робітники? 

2. Як здійснюється організація праці в будівництві? 

3. Що таке норма виробітку і норма машинного часу? 

2 

3 1. Що таке будівництво? 

2. Як проводиться розподіл праці в будівництві? 

3. Що поєднує в собі тарифна система? 

3 

4 1. Що таке будівельне виробництво? 

2. Що таке кооперація праці? 

3. Для чого застосовують тарифне нормування? 

4 

5 1. Що таке нове будівництво? 

2. Назвіть основні форми кооперації. 

3. Що є основою тарифного нормування? 

5 

6 1. Назвати характерні ознаки будівельного виробництва. 

2. Що представляють собою комплексні бригади? 

3. Де береться норма виробітку? 

6 

7 1. Що представляють собою спеціалізовані бригади? 

2. Що таке будівництво? 

3. Що таке тарифне нормування? 

7 

8 1. Що представляють собою комплексні бригади? 

2. Хто є учасниками трудового процесу? 

3. Що таке трудомісткість і як її визначають? 

 

8 

9 1. Що розуміють під фахом робітника? 

2. Що таке нове будівництво? 

3. Що таке норма виробітку і норма машинного часу? 

 

9 

10 1. Що розуміють під спеціальністю робітника? 

2. Що таке будівельне виробництво? 

3. Що таке продуктивність праці? 

0 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 

№ з/п Перелік питань Остання 

цифра 

залікової 

книжки 

1 1. Що таке ПОБ?  

2. За якими критеріями проводиться аналіз і вибір технологічних 

рішень?  

3. Хто такий інвестор? 

1 

2 1. Що таке ПВР? 

2. Назвіть будівельні процеси за технологічними ознаками 

3. Хто такий ГІП? 

2 

3 1. Що таке робоча операція? 

2. Які будівельні процеси є за видом матеріалу? 

3. Хто такий ГАП? 

3 

4 1. Що таке монтажні роботи? 

2. Які роботи входять у спеціальні роботи? 

3. Які функції виконує інспектор з технагляду за будівництвом? 

4 

5 1. Що представляють собою технологічні карти? 

2. Як поділяються будівельні процеси за конструкційними 

елементами? 

3. Хто такий підрядник? 

5 

6 1. Що таке технологічне проектування ? 

2. Що входить до складу ПОБ? 

3. Хто такий субпідрядник? 

6 

7 1. Назвіть процеси за складністю. 

2. Хто виконує ПОБ? 

3. Хто такий генпідрядник? 

7 

8 1. Які є будівельні процеси за виробничими стадіями? 

2. Хто виконує ПВР? 

3. Хто такий замовник? 

8 

9 1. Які роботи входять у загально будівельні роботи? 

2. Що представляють собою технологічні карти? 

3. Хто такий проектуваник? 

9 

10 1. Що входить до складу ПВР? 

2. Коли і ким виконується технологічне проектування? 

3. Які функції виконує інспектор з технагляду за будівництвом? 

0 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 

№ з/п Перелік питань Остання 

цифра 

залікової 

книжки 

1 1.Які є види штукатурок? 

2. Які основні заходи з охорони праці при виконанні оздоблення 

фасадів 

3. Що таке контроль якості? 

1 

2 1.Яка технологічна послідовність виконання штукатурки? 

2. Які основні заходи з охорони праці при виконанні опорядження 

декоративними панелями 

3. Які особливості виконання оздоблювальних робіт? 

2 

3 1. Яка технологічна послідовність виконання декоративної  

штукатурки за системою Ceresit? 

2. Які основні заходи з охорони праці при виконанні малярних 

робіт? 

3. Що таке календарне планування? 

3 

4 1. Яка технологічна послідовність виконання малярних робіт? 

2. Які основні заходи безпеки при використанні електричних 

інструментів? 

3. Що таке ТЕП? 

4 

5 1. Яка технологічна послідовність виконання шпалерних робіт 

2. Які основні заходи з охорони праці при виконанні оздоблення 

поверхонь керамічними плитками? 

3. Які механізми використовуються при виконанні штукатурних 

робіт? 

5 

6 1. Яка технологічна послідовність виконання оздоблення 

поверхонь керамічними плитками? 

2. Які основні заходи з охорони праці при виконанні опорядження 

декоративними панелями? 

3. Що таке виробничо-технологічна комплектація? 

6 

7 1. Яка технологічна послідовність виконання опорядження 

декоративними панелями? 

2. Які основні заходи з охорони праці при виконанні робіт з 

дерева? 

3. У чому полягає суть побудови графіка виконання робіт? 

7 

8 1. Яка технологічна послідовність виконання робіт по 

улаштуванню дерев’яної підлоги? 

2. Які основні заходи з охорони праці при виконанні робіт на 

висоті? 

3. Що таке  графік МТР, та його призначення  

8 

9 1. Яка технологічна послідовність виконання бетонної основи під 

підлогу 

2. Які основні заходи з охорони праці при виконанні робіт у 

зимових умовах? 

3. Що таке теплоізоляція, та матеріали для її виконання? 

9 

10 1. Яка технологічна послідовність виконання оздоблення фасадів? 

2. Які основні заходи з охорони праці при виконанні штукатурних 

робіт? 

3. Що таке гідроізоляційні роботи, матеріали для їх виконання? 

0 
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Приклад написання контрольної роботи №1 варіант №1  

 

1. Що таке будівельна продукція? 

2. Що таке кваліфікація і чим визначається рівень кваліфікації? 

3. Що таке продуктивність праці? 

 

1. Будівельна продукція — це закінчені будівництвом і введені в експлуатацію 

будинки і споруди або їхні частини. Будівельна продукція може мати промислове, цивільне, 

сільськогосподарське та інше призначення у вигляді промислового підприємства, цеху, 

комплексужитлових будинків і споруд, окремих будинків, інженерних споруд або окремих 

конструктивних частин чи закінчених робіт. 

Будинки і споруди як об'єкти будівельного виробництва мають свої будівельно- 

технологічні особливості, які визначаються тим, що вони: різнорідні за призначенням, 

експлуатаційними характеристиками і довговічністю; різноманітні за архітектурно- 

конструктивними та інженерно-технічними рішеннями; індивідуальні за природними і 

кліматичними умовами використання; мають значні габарити і масу, потребують значних витрат 

праці і часу. 

2. Для виконання будівельних процесів потрібні робітники з різним рівнем підготовки, 

тобто різної кваліфікації, яка визначається наявністю у робітника певних знань і умінь для 

виконання прийомів і операцій певної складності за визначений час з додержанням нормативних 

вимог щодо якості продукції. 

Показником кваліфікації робітника є його кваліфікаційний розряд, який встановлюється 

відповідно до тарифно-кваліфікаційної характеристики, що наведена для кожного фаху і кожного 

розряду в «Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику робіт і фахів робітників. Розділ: 

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи». Цей довідник містить характеристики фахів 

та перелік відомостей про обсяг необхідних знань і професійних навичок відповідно до заданої 

складності робіт: робітник повинен знати технологію процесу, правила і засоби перевірки його 

якості, правила техніки безпеки і вимоги до ступеня готовності і якості попередніх і сумісних 

процесів. 

Присвоєння кваліфікаційного розряду відбувається за результатами перевірки 

кваліфікаційною комісією знань і умінь робітника, яка при цьому бере до уваги тарифно- 

кваліфікаційні вимоги до роботи, що виконується. В будівництві існує шість кваліфікаційних 

розрядів (шостий — найвищий). 

3.Одним із основних критеріїв оцінки трудової діяльності робітників є продуктивність 

праці, яка має найважливіше народногосподарське значення.  

В будівництві продуктивність праці робітників оцінюється їх виробітком (кількістю 

будівельної продукції, випущеної за одиницю часу — за годину, протягом робочої зміни тощо — 

в одиницях виміру продукції або в грошовому обчисленні), віднесеним до середнього складу 

виконавців, які були зайняті виробленням продукції протягом тієї самої одиниці часу: 

Р = V/t n , (1.1) 

де Р — виробіток на 1 люд.-год (люд.-зміну), одиниці виміру продукції; V — обсяг робіт, 

виконаний при виробленні певної кількості продукції за визначений час, м2; т; шт.; t — фактично 

витрачений час на вироблення певної кількості продукції; n — середня кількість ви- конавців. 

Рівень продуктивності праці можна також охарактеризувати витратами праці (люд.-

год;люд.зміни) на одиницю будівельної продукції — трудомісткістю одиниці продукції (Q). 

Q — величина обернена до показника продуктивності праці, визначається за формулою 

Q = V/Р, або (з урахуванням виразу (1.1)) Q = t n. 

Продуктивність праці та трудомісткість одиниці продукції — величини змінні і залежать 

від кваліфікації виконавців, ступеня їх знайомства з технологією процесу, досконалості техніки 

процесу, місцевих умов виробництва, впливу погодно-кліматичних чинників тощо. 
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