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 Освітньо-кваліфікаційний рівень   «молодший спеціаліст» 

 Напрям підготовки 060101 «Будівництво» 

 Спеціальність 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» 

 Семестр:    7 

 Навчальна дисципліна: Основи технології і організації будівельного виробництва 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 1 

      1.Будівельні процеси за складністю 

2.Основні визначення технології і організації будівельного виробництва 

Затверджено на засіданні 

циклової комісії педпрацівників 

будівельного профілю 

Протокол N ____ від "___" 20__ року 
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Екзаменатор                      ___________             
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 2 

1. Будівельні процеси за технологічними ознаками  

2. Класифікація будівельних потоків за характером ритмічності 

Затверджено на засіданні 

циклової комісії педпрацівників 

будівельногопрофілю 

Протокол N ____ від "___" 20__ року 

Голова циклової комісії ___________     Данилік С.М. 

Екзаменатор                      ___________             
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 3 

1. Учасники будівництва (гаранти, постачальники) 

2. Класифікація будівельних процесів за видом матеріалів, конструкційними 

елементами, виробничими стадіями 

 

 

Затверджено на засіданні 

циклової комісії педпрацівників 

будівельногопрофілю 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 4 

     1.  Будівельні процеси за значенням у будівництві 

     2. Класифікація будівельних процесів за ступенем механізації, будівельними 

роботами 

                                             

    Затверджено на засіданні 

циклової комісії педпрацівників 

будівельногопрофілю 

Протокол N ____ від "___" 20__ року 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 5 

     1. Просторові параметри будівельного потоку 

2. Нормативна документація 

Затверджено на засіданні 

циклової комісії педпрацівників 

будівельногопрофілю 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 6 

    1. Трудові ресурси 

2.Проект організації будівництва 

      

Варіант 7 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 7 

1. Організація праці робітників 

2. Проект виконання робіт 

Затверджено на засіданні 

циклової комісії педпрацівників 

будівельногопрофілю 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 8 

1. Продуктивність праці і норми продуктивності 

2. Технологічні карти. 

 

Затверджено на засіданні 

циклової комісії педпрацівників 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 9 

     1. Проектна документація 

2.Техніко-економічні показники будівельних процесів 

 

Затверджено на засіданні 
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        1. Форми оплати праці робітників 

2. Вимоги до будівельних робіт і продукції. Управління якістю. 

Затверджено на засіданні 

циклової комісії педпрацівників 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 11 

        1. Комплексна механізація та автоматизація будівельних процесів 

2. Охорона праці й протипожежний захист об’єктів будівництва 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 12 

1. Суть потокового методу будівництва 

2.  Основні положення (принципи) організації будівельного виробництва 
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1. Часові параметри потоків  

2. Основи технологічного проектування 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 14 

        1. Учасники будівництва (замовники і підрядники) 

2. Класифікація житлових і громадських будівель за капітальністю 

 

Затверджено на засіданні 

циклової комісії педпрацівників 

будівельногопрофілю 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N 15 

        1. Класифікація будівельних потоків за структурою 

2. Основні принципи потокового методу у будівництві 

Затверджено на засіданні 
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