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Тема: Структура підприємств опоряджувального виробництва  

Мета: охарактеризувати основні аспекти структури підприємств опоряджувального 

виробництва; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; 

виховувати інтерес до спеціальності. 

Хід роботи:  

Бригада справжніх фахівців - це прекрасна гарантія успіху бізнесу. Потрібно найняти в свій 

штат різних фахівців, які б володіли основними будівельними спеціальностями (хоча б по 

одній людині для кожного виду робіт): маляра, штукатура, електрика, сантехніка, 

плиточника і т. Д. Щоб контролювати, як виконуються роботи і погоджувати з клієнтом 

всіх аспектів процесу ремонту або обробки, знадобиться ще виконроб, а для ведення 

кошторисів - сметчик. З архітектором і дизайнером можна просто окремо співпрацювати. 

       Досвід показує, що в цій сфері більш популярною вважається відрядна оплата, а не 

фіксована. Однак варто домовлятися з робітниками заздалегідь. Пам'ятайте, що у них 

повинна бути відповідна кваліфікація, яку необхідно час від часу підтверджувати. По 

можливості варто взяти кілька молодих підсобників і навчати їх в процесі: так  можна 

«виховати» хороших власних фахівців. Якщо  бригада буде працювати швидко, злагоджено 

і якісно, це забезпечить  хороший постійний заробіток і прекрасну репутацію, а значить, 

нові і нові замовлення. При наявності достатньої кількості майстрів можна буде брати в 

роботу кілька об'єктів одночасно, щоб ні у кого не було простоїв. 

      Маркетингові дослідження доводять, що в цій сфері бізнесу всі звичайні засоби реклами 

і залучення клієнтів виявляються неефективними. Тобто, багато фірм розміщують 

оголошення про свою діяльність в різних газетах, листівках, друкованих виданнях, або 

розклеюють їх на стовпах і під'їздах будинків, але все це практично себе не виправдовує. 

Хоча, якщо робити акцент на новобудовах, то якийсь відсоток клієнтів серед мешканців, 

тільки що отримали в експлуатацію свої квартири, знайти цілком реально. 

      Можна, звичайно, створити і сайт в інтернеті: в якійсь мірі така реклама стає більш 

ефективною останнім часом. Також дуже хорошим кроком для просування своєї діяльності 

буде портфоліо з прикладами виконаних робіт. 

Однак близько 80% всіх  клієнтів будуть ті, хто прийде по хорошим відгуками або 

рекомендаціями своїх друзів, рідних і знайомих, яким було зроблено якісний ремонт. 

   Проте, потрібно орієнтуватися у ряді опоряджувальних робіт, щоб контролювати якість 

їх виконання. 

       Монолітна штукатурка (мокра)—шар штукатурного розчину, нанесеного на 

конструкцію і обробленого спеціальним інструментом. Ця штукатурка буває проста, 

поліпшена i високоякісна. Чим вище категорія штукатурки, тим більша кількість робочих 

операцій, пов'язаних з їх влаштуванням. 

       Просту штукатурку використовують при опорядженні приміщень складського та 

допоміжного призначення, поліпшену — житлових, промислових, адміністративних, 

навчальних, сільськогосподарських будинків i споруд, високоякісну — громадських 

споруд культурного призначення, адміністративних споруд першого класу, а також фасадів. 

Товщина шару простої штукатурки не повинна перевищувати 12 мм, поліпшеної — 15 мм, 

високоякісної — 20 мм. 



      Основні елементи штукатурного шару: набризк — для надійного зчеплення 

штукатурки з основою (конструкцією); грунт — для вирівнювання поверхні, в спеціальних 

штукатурках виконує робочу функцію; накривний шар — для надання поверхні хімічних і 

функціональних властивостей. 

Шпалерні роботи — це опорядження внутрішніх поверхонь шпалерами, лінкрустом i 

синтетичними рулонними матеріалами. 

Залежно від матеріалу й експлуатаційних властивостей шпалери поділяють на звичайні, 

вологостійкі та звуковбирні. 

      Облицювальні роботи — це роботи, пов'язані з закріпленням опоряджувальних 

матеріалів на лицьових поверхнях конструкцій. 

Облицювальні роботи виконують як у заводських умовах, так і в умовах будівельного 

майданчика. Облицювання поділяється на внутрішнє і зовнішнє, воно може бути або з 

природного декоративного каменю, або з штучних матеріалів. Як облицювальні 

найчастіше використовують такі породи каменю, як мармур, граніт, лабрадорит, габро, 

вапняк, туф і піщаник; із штучних матеріалів — облицювальні плити і плитки: керамічні 

(матові, глазуровані, мармуроподібні), цементно-піщані, мозаїчні, скляні, пластмасові, 

гіпсові, азбестоцементні, деревні та пластикові листи. 

      Конструкція облицювання складається з трьох основних елементів: підготовки, 

проміжного прошарку і облицювального покриття. Як підготовку найчастіше 

використовують цементно-піщаний розчин, за допомогою якого вирівнюють 

опоряджувальну поверхню, а як проміжний прошарок — цементно-піщаний розчин або 

мастики. 

    Залежно від призначення облицювальні покриття можуть бути захисними, 

санітарногігієнічними і декоративними. Найчастіше ці покриття відповідають усім цим 

вимогам. 

     Технологія облицювальних робіт залежить від виду облицювальних матеріалів, способу 

їх закріплення та місця виконання робіт (завод чи будівельний майданчик). 

    Облицювальні роботи, виконувані на будівельному майданчику, поділяють на такі 

процеси: підготовка облицювальних матеріалів та приготування клеючих сумішей і 

кріплення; готування опоряджувальної поверхні; облицювання поверхні. 

    Улаштування підлог — це одна з опоряджувальних операцій, до якої ставлять вимоги 

залежно від призначення споруди в цілому і кожного приміщення окремо. Так, у житлових 

приміщеннях підлога повинна мати малий коефіцієнт теплозасвоєння; в санітарних вузлах, 

басейнах, магазинах — мати підвищену водостійкість; в театрах, бібліотеках — бути 

безшумною. Підлоги повинні бути довговічними та важкоспалимими, надійно 

протистояти стиранню верхнього шару, мати високі показники з тепло- і звукоізоляції, 

хороші експлуатаційні і санітарно-гігієнічні властивості, відповідати художньо-

декоративним вимогам. Підлога складається з таких основних конструктивних елементів: 

покриття (чистої підлоги) — верхнього елемента підлоги, що сприймає експлуатаційне 

навантаження; прошарку — проміжного шару, що з'єднує покриття з нижніми елементами 

підлоги (мастика, клей, цементно-піщаний розчин); рівняльного шару — шару завтовшки 

8...15 мм з цементно-піщаного, полімерцементного та іших розчинів, ізоляційного шару — 

гідро-, тепло- і звукоізоляційного покриття; підстильного шару (підготовки) — елемента 

підлоги, що розподіляє навантаження на грунт (гравій, шлак, щебінь). Технологія 

влаштування підлог залежить насамперед від матеріалу покриття. Саме за ним підлоги 

поділяються на суцільні, з штучних i рулонних матеріалів. До суцільних підлог належать 



підлоги бетонні, мозаїчні, цементно-піщані, асфальтобетонні, металоцементні, ксилолітові, 

полімербетонні, наливні; до підлог із штучних матеріалів — покриття з деревини, кераміки, 

скла, природного каменю, шлакоситалу, полівінілхлоридних плиток, бетонних плит тощо; 

до підлог із рулонних матеріалів — покриття з лінолеуму та синтетичних килимів. 

     Улаштування підлоги починають лише після завершення попередніх будівельних робіт, 

виконання яких може призвести до пошкодження або руйнування підлоги, а також при 

плюсовій температурі в приміщенні (в зимових умовах). 

     Суцільні покриття підлоги влаштовують по підстильному шару, стяжці з бетону або по 

залізобетонному перекриттю. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке облицювальні роботи? 

2. Що таке монолітна штукатурка? 

3. Що таке улаштування підлоги? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: підруч. за ред.  Константинов А. В. «Перукарська справа». — 

Х.: Вища школа, 2016; Кулешкова О. Н. Технологія і  оснащення перукарських робіт. — Х.: 

Академвидав, 2017 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм  за номером: 093-74-98-200,  

але не пізніше 20:00 
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