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Призначене для студентів напряму підготовки «Будівництво» денної форми 

навчання. 

С.М. Данилік, 2016 

 



 3 

               ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Дисципліну “Основи технології і організації будівельного 

виробництва” вивчають усі студенти, котрі навчаються за напрямком 

“Будівництво” (зі спеціальності 5.06010115 «Опорядження будівель і 

споруд та будівельний дизайн»). З метою контролю і виявлення 

отриманих знань студенти, котрі навчаються стаціонарно, виконують 

чотири контрольні роботи. Завданням контрольної роботи є 

стимулювання студента до опрацювання теоретичного курсу і набуття 

навичок у практичному вирішенні певних завдань з основ технології і 

організації будівельного виробництва.  

Етапи виконання контрольної роботи:  

1. Вивчення теоретичного курсу  “Основи технології і організації 

будівельноговиробництва”. 

2. Вибір варіанту завдання контрольної роботи за шифром 

залікової книжки.  

3. Виконання теоретичних завдань контрольної роботи. Студент 

повинен записати питання і дати на нього повну, вичерпну 

відповідь. Відповідь супроводжувати формулами з 

поясненнями,  схемами процесів та явищ тощо. 

4. Виконання задачі (практичного завдання). Студент повинен 

переписати умову задачі, послідовно викласти хід 

розв’язування, дати остаточну відповідь. 

 

Контрольна робота включає теоретичні і практичні запитання з курсу 

“Основи технології і організації будівельного виробництва”, 

визначені робочою  навчальною програмою. 

Метою викладання дисципліни “ Основи технології і організації 

будівельного виробництва ” є підготовка висококваліфікованого 

спеціаліста, досконало знаючого технологію і організацію будівництва, 

їх значення для розвитку індустріального виробництва та підвищення 

ефективності капіталовкладень. Молодший спеціаліст будівництва 

повинен вміло поєднувати теоретичну підготовку з будівельними 

процесами та уміння ефективно їх використовувати при проектуванні та 

виконанні будівельних робіт. 

При вивченні дисципліни особлива увага звертається на методи 

організації будівництва; техніко-економічна ефективність будівництва 

та охорона довкілля при будівництві. 

Сучасний технік-будівельник будівництва повинен володіти 

необхідними знаннями з економіки будівництва  та спрямовувати свої 

знання та зусилля на швидше впровадження у виробництво 
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прогресивних матеріалів, нової техніки та наукової організації праці, 

покращення якості робіт, всебічне підвищення продуктивності праці. 

 

Володіючи діалектичним методом пізнання, студенти повинні 

знати: 

- - Основні терміни і положення будівельного виробництва; 

- Будівельні процеси; 

- Трудові ресурси і організацію праці робітників; 

- Продуктивність праці і способи її оплати; 

- Потоковість будівельних процесів; 

- Нормативну і проектну документацію; 

- Основи технологічного проектування; 

- Техніко-економічні показники; 

- Контроль якості будівельних робіт і продукції; 

- Охорону праці і навколишнього середовища та протипожежні 

вимоги будівництва. 

 

Студенти повинні вміти: 

складати циклограму будівельних потоків за заданими параметрами; 

- визначати техніко-економічні показники; 

- працювати з нормативними документами; 

- визначати працеємність і машиноємність. 

    - здійснювати контроль якості будівельних робіт і продукції. 

 

Крім того, в процесі навчання студент повинен не тільки придбати 

певні знання та навики, але й виробити певну систему мислення, свої 

погляди, здатність бачити перспективи розвитку галузі загалом. 
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Тематичне планування навчальної дисципліни 

№

п/п 

Назва теми Лекції, 

(год) 

Практичні 

заняття, 

(год) 

Самостійна 

робота, 

(год) 

Всього, 

(год) 

 

1 Основні визначення з 

технології і організації 

будівного виробництва 

4 0 2 6 

2  Будівельні процеси 6 0 6 12 

3 Трудові ресурси. 

Організація праці 

робітників 

6 0 6 12 

4 Продуктивність праці і 

норми продуктивності. 

Форми оплати праці 

робітників 

8 4 6 18 

5 Суть, склад і принципи 

організації будівельного 

виробництва 

4 0 6 10 

 

6 Нормативна і проектна 

документація 

6 14 10 26 

 Всього за 6 семестр 34 18 36 88 

7 Учасники будівельно-

інвестиційної діяльності 

4 0 6 10 

 

8 Потоковість 

будівельних процесів 

10 6 10 26 

9 Техніко-економічні 

показники 

2 2 6 10 

 

10 Основи технологічного 

проектування 

4 0 6 10 

11 Контроль якості 

будівельних робіт і 

продукції 

4 0 6 10 

12 Охорона праці й 

протипожежний та 

екологічний захист 

об’єктів будівництва 

4 0 4 8 

 

 Всього за 7 семестр 28 8 38 72 

 Всього за курс 62 26 74 162 
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Тематичне планування контрольних робіт 

 

№ 

те

ми 

Назва тем курсу Кількість 

годин на 

тему 

Кількість 

годин на 

контрольну 

роботу 

1 

 

2 

3 

Основні визначення технології і 

організації будівельного виробництва 

Будівельні процеси 

Трудові ресурси. Організація праці 

робітників 

 

4 

6 

6 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

5 

 

6 

Продуктивність праці і норми 

продуктивності. Форми оплати праці 

робітників 

Суть, склад і принципи організації 

будівельного виробництва 

Нормативна і проектна документація 

 

 

8 

 

4 

6 

 

 

2 

7 

 

8 

9 

Учасники будівельно-інвестиційної 

діяльності 

Потоковість будівельних процесів 

Техніко-економічні показники 

4 

 

10 

2 

 

2 

10 

11 

 

12 

Основи технологічного проектування 

Контроль якості будівельних робіт і 

продукції 

Охорона праці й протипожежний та 

екологічний захист об’єктів будівництва 

4 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 Всього; 62 8 
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Контрольна робота №1 

 

№ 

з/п 

 

Перелік питань 

Остання 

цифра 

заліково

ї книжки 

1 1. Дати визначення: будівництво, нове будівництво 

2. Які бувають будівельні процеси за складністю 

виконання? Що таке робоча операція? Навести приклади. 

3. Із поданих слів визначити фах будівельного працівника 

і спеціальність (опоряджувальник, маляр, покрівельник, 

покрівельник м’яких покрівель) 

1 

2 1. Дати визначення: реконструкція, ремонт. 

2. Які бувають будівельні процеси за складністю 

виконання? Що таке складний робочий процес? Навести 

приклади. 

3. Що є показником кваліфікації робітника? По яких 

критеріях встановлюється кваліфікаційний розряд? 

2 

3 1. Дати визначення: реставрація, експлуатація будинку 

(споруди) 

2. Які бувають будівельні процеси за складністю 

виконання? Що таке простий робочий процес? Навести 

приклади. 

3. Із поданих слів визначити фах будівельного працівника 

і спеціальність (опоряджувальник, паркетник, 

покрівельник, покрівельник жерстяник) 

3 

4 1. Дати визначення: будівельне виробництво, організація 

виробництва.  

2. Як поділяють будівельні процеси за технологічними 

ознаками? Що таке заготівельні процеси? 

3. Які критерії  присвоєння кваліфікаційного розряду на 

підприємстві? 

4 

5 1. Дати визначення: будівельна продукція, будівельний 

об’єкт. 

2. Дати характеристику транспортних процесів. 

3. Якими документами керуються щодо встановлення 

кваліфікаційного розряду? Що таке фах працівника, 

навести приклад. 

5 

6 1. Дати визначення: будівельний майданчик, будівельні 

матеріали. 

2. Дати характеристику монтажно-укладальним процесам. 

6 
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3. На чому заснована організація праці? Що таке розподіл 

праці? 

7 1. Дати визначення: знаряддя праці, будівельний інвентар. 

2. Які бувають будівельні процеси за режимом виконання, 

їх характеристика? 

3. Що передбачає кооперація праці в будівництві. Назвати 

основні форми кооперації. 

7 

8 1. Дати визначення: будівельна оснастка, технологія. 

2. Які бувають будівельні процеси за значенням у 

виробництві, їх характеристика? 

3. Що таке ланка і бригада? 

8 

9 1. Дати визначення: будівництво, технологія будівельного 

виробництва. 

2. Які бувають будівельні процеси за ступенем 

механізації, їх характеристика? 

3. Дати характеристику карт трудових процесів. 

9 

10 1. Дати визначення: будівельний майданчик, нове 

будівництво. 

2. Що таке загально-будівельні і спеціальні роботи? 

3. Дати характеристику комплексним і спеціалізованим 

бригадам. 

0 

 

Контрольна робота №2 

 

№ з/п Перелік питань Остання 

цифра 

залікової 

книжки 

1 1. Що таке спеціалізація? 

2.Які документи містить у собі ДБН А.3.1-5-96 

«Організація будівельного виробництва» 

3. Дати характеристику продуктивності праці.  

1 

2 1. Що таке пропорційність? 

2. Які розділи містить у собі ДБН А.3.1-5-96 

«Організація будівельного виробництва» 

3. Технічне нормування це…? 

2 

3 1. Що таке ритмічність? 

2. Із чого складається система нормативних 

документів? 

3. Норма часу – це…? 

3 

4 1. Що таке концентрація? 4 
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2. Що таке проект? 

3. Норма виробітку – це…? 

5 1. Що таке підвищення заводської готовності? 

2. Що встановлюють «Будівельні норми і 

правила»? 

3. Тарифне нормування – це? 

5 

6 1. Що таке спеціалізація? 

2. Із яких частин складається проект? 

3. Тарифна система, її елементи. 

6 

7 1. Що таке індустріалізація? 

2.  Що собою являє проект організація 

будівництва? 

3. Оплата праці, форми оплати праці. 

7 

8 1. Що таке регламентація? 

2. Що собою являє проект виконання робіт? 

3. Відрядна оплата праці. 

8 

9 1. Що таке підвищення рівня збірності? 

2. Які документи входять до складу ПВР? 

3. Погодинна оплата праці. 

9 

10 1. Що таке комплексна механізація виробництва? 

2. Що встановлюють нормативні документи у 

будівництві? 

3. Норма виробітку, її характеристика. 

0 

Контрольна робота №3 

 

№ 

з/п 

Перелік питань Остання 

цифра 

залікової 

книжки 

1 1. Хто такий замовник і які його функції? 

2. Який метод організації будівництва називають 

потоковим? 

3. Що таке собівартість? 

1 

2 1. Яку роботу виконують проектні організації? 

2. Дати характеристику потоковому методу 

організації будівництва? 

3. Назвати техніко-економічні показники. Що 

таке трудомісткість? 

2 

3 1. Яку роботу виконують будівельні організації? 

2. Дати характеристику паралельному методу 

організації будівництва? 

3 
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3. З яких витрат складається собівартість? 

4 1. Хто такий генеральний підрядник? 

2. Дати характеристику послідовному методу 

організації будівництва? 

3. Що таке прямі витрати? 

4 

5 1. Хто такий субпідрядник? 

2. Що є основним принципом потокового методу 

в будівництві? 

3. Що таке накладні витрати? 

5 

6 1. Хто такі постачальники? 

2. Які принципи й послідовність проектування 

потоку для зведення однорідних об'єктів? 

3. Тривалість виконання процесу –це…? 

6 

7 1. Яку роботу виконують транспортні 

організації?  

2. Дати характеристику просторовим 

параметрам. 

3. Призначення ТЕП? 

7 

8 1. Що передбачає підрядний контракт (договір)? 

2. Що таке робоче місце? 

3. Назвати основні техніко-економічні 

показники, їх призначення. 

8 

9 1. Хто є суб’єктами єдиної системи підготовки 

будівельного виробництва? 

2. Що таке ділянка і захватка? 

3. Дати визначення трудомісткості. 

9 

10 1. Який документ визначає суб’єктів системи 

підготовки будівельного виробництва? 

2. Дати характеристику часовим параметрам. 

3. Що демонструє циклограма будівельного 

потоку? 

0 

 

Контрольна робота №4 

 

№ 

з/п 

Перелік питань Остання 

цифра 

залікової 

книжки 

1 1. Хто входить до системи контролю і нагляду? 

2. Що охоплює виробничий контроль? 

1 
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2 1. Чим мають бути оснащені будівельні 

майданчики і робочі місця? 

2. Що таке вхідний контроль? 

2 

3 1. Правила приймання прихованих робіт. 

2. Що здійснює операційний контроль? 

3 

4 1. Що таке технологічне проектування? 

2. Що здійснює приймальний контроль? 

4 

5 1. Що потрібно враховувати під час вибору 

варіанта технологічного рішення стосовно 

інтер’єру? 

2. Як приймаються приховані роботи? 

5 

6 1. Назвати класифікація житлових і громадських 

будівель за капітальністю. 

2. Що таке охорона праці? 

6 

7 1. Як розробляють проект виконання робіт 

залежно від складності будівництва? 

2. Яку функцію виконує промислова санітарія? 

7 

8 1. Що таке якість будівельної продукції? 

2. Які питання вирішує техніка безпеки в 

будівництві? 

8 

9 1. Чим визначається якість будівельної 

продукції? 

2. Чим мають бути забезпечені робітники? 

9 

10 1. Коли здійснюють виробничий контроль 

якості? 

2. На що спрямовані протипожежні заходи? 

0 

 

Приклад написання контрольної роботи №1 варіант 1  

 

1. Дати визначення: будівництво, нове будівництво 

2. Які бувають будівельні процеси за складністю виконання? Що таке 

робоча операція? Навести приклади. 

3. Із поданих слів визначити фах будівельного працівника і 

спеціальність (опоряджувальник, маляр, покрівельник, покрівельник 

м’яких покрівель) 

 

1. Будівництво – галузь матеріального виробництва, продукцією 

якої є закінчені й підготовлені до експлуатації виробничі підприємства, 

житлові будинки та інші об'єкти. 

Нове будівництво – зведення будинків і споруд за вперше 

розробленим проектом. 
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2. Будівельними процесами називають виробничі процеси, які 

спрямовані на отримання будівельної продукції (наприклад, екскавація 

ґрунту, монтаж збірних конструкцій, фарбування стін т.д.). 

За с к л а д н і с т ю  в и к о н а н н я  будівельні процеси поділяють на 

робочі операції та на прості і складні (комплексні) робочі трудові 

процеси. 

Робоча операція - це технологічно однорідний і організаційно 

неподільний елемент будівельного процесу, що забезпечує створення 

первинної будівельної продукції. Робочу операцію виконує постійний 

склад виконавців зі сталим складом предметів та знарядь праці. Робочу 

операцію можуть виконувати один або кілька робітників, які діють 

сумісно,   -   ланка робітників. 

Кожна окрема робоча операція складається із кількох робочих прийо-

мів, а робочі прийоми — із сукупності послідовних робочих рухів. 

Робочі прийоми і робочі рухи виконує один робітник. 

 

3. Фах будівельного працівника визначається видом роботи, яку він 

виконує, наприклад: 

опоряджувальник – виконує опоряджувальні роботи,  

покрівельник - виконує покрівельні,  

Спеціальність це виконання окремих видів робіт у межах свого 

фаху, наприклад: 

опоряджувальник може мати спеціальність штукатура, маляра, 

облицювальника, паркетника; 

покрівельник може бути покрівельником жерстяником, покрівельником 

м'яких покрівель; 
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