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Вступ 

 Дисципліна «Основи технології і організації будівельного 

виробництва» є складовою частиною нормативно-методичного 

забезпечення навчального процесу за напрямом 6.060101 – 

«Будівництво» - передбачена для підготовки молодших спеціалістів за 

спеціальністю 5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та 

будівельний дизайн». Зміст програми передбачає лекції, практичні 

заняття. Форма контролю – екзамен. 

 Метою вивчення дисципліни «Основи технології і організації 

будівельного виробництва» 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, контроль якості будівельних робіт і продукції, а також, 

охорона праці, навколишнього середовища та протипожежні вимоги. 

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; 

- Учасники будівельно-інвестиційної діяльності; 

- 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 працемісткість і машиноміскість. 
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Тематичне планування дисципліни 

Тема 1. Основні визначення технології і організації будівельного 

виробництва 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши відповідні літературні джерела [1], с. 5-6; [2], с.12-17; [3], 

с.4-7 : 

  

      Будівництво. Нове будівництво. Реконструкція. Ремонт, види 

ремонту ( капітальний та поточний). Реставрація. Експлуатація 

будинку (споруди). Будівельне виробництво. Характерні ознаки 

будівельного виробництва. Будівельний об’єкт. Будівельний майданчик. 

Засоби і предмети праці. Технологія будівельного виробництва. 

Організація будівництва.  

 

 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Що таке будівництво? 

2. Що таке нове будівництво? 

3. Що таке реконструкція? 

4. Назвати види ремонтів. 

5. Що таке реставрація? 

6. Що таке будівельне виробництво? 

7. Хто є учасниками трудового процесу:  

а) виконавці;  

б) виконавці, засоби праці;  

в) виконавці, засоби праці, предмети праці? 

8.   Що є будівельним об’єктом: 

а) будинок під час експлуатації;  

б) споруда під час експлуатації;  

в) будинок чи споруда під час будівництва? 

9. Що розміщено на будівельному майданчику: 

а) будівельний об’єкт;  

б) тимчасові споруди та будинки;  

в) інженерні мережі; 

д) матеріально-технічні ресурси? 

10. Назвати характерні ознаки будівельного виробництва. 

 

Тема 2. Будівельні процеси 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши необхідні літературні джерела [1], с. 6-8; [3], с.7-11: 

 



 5 

Робоча операція. Будівельні процеси за складністю (прості й складні 

(комплексні)). 

 Будівельні процеси за технологічними ознаками ( заготівельні, 

транспортні, підготовчі (допоміжні) й монтажно-укладальні). 

Класифікація будівельних процесів за видом матеріалів, 

конструкційними елементами, виробничими стадіями. Монтажні 

роботи.  

 Будівельні процеси за значенням у виробництві (ведучі та сумісні). 

 Класифікація будівельних процесів за ступенем механізації 

(автоматичні, автоматизовані, комплексно-механізовані, механізовані 

та ручні), будівельними роботами (загальнобудівельні і спеціальні). 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Що таке робоча операція? 

    2. Назвіть процеси за складністю. 

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? 

8. Які будівельні процеси є за ступенем механізації: 

а) автоматичні;  

б) автоматизовані;  

 в) комплексно-механізовані; 

г) механізовані; 

д) ручні? 

9. Які роботи входять у загально будівельні роботи? 

10. Які роботи входять у спеціальні роботи? 

 

Тема 3. Трудові ресурси. Організація праці робітників 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с. 9-10; [3], с.11-14: 

 

Будівельні робітники. Фах.  Спеціальність.  Кваліфікація. Рівень 

кваліфікації. 

Організація праці в будівництві. Розподіл праці. Кооперація праці. 

Основні форми кооперації в будівництві ( ланка і бригада). 

Спеціалізовані бригади. Комплексні бригади. 

Карти трудових процесів. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Хто такі будівельні робітники? 

2. Що розуміють під фахом робітника? 

3. Що розуміють під спеціальністю робітника? 

4. Що таке кваліфікація і чим визначається рівень кваліфікації? 

5. Як здійснюється організація праці в будівництві? 

6. Як проводиться розподіл праці в будівництві? 

7. Що таке кооперація праці? 

8. Назвіть основні форми кооперації. 

9. Що представляють собою спеціалізовані бригади? 

10. Що представляють собою комплексні бригади? 

 

Тема 4. Продуктивність праці і норми продуктивності. Форми 

оплати праці робітників  
При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с. 11-12; [3], с.14-18: 

 

Продуктивність праці. Виробіток. Трудомісткість. 

Технічне нормування. Норма часу. Норма витрат праці. Норма 

виробітку робітників і машин.   

Тарифне нормування. Тарифна система ( тарифна сітка та тарифний 

коефіцієнт).Тарифна ставка. 

Форми оплати праці ( відрядна і погодинна) 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Що таке продуктивність праці? 

2. Що таке норма виробітку і норма машинного часу? 

3. Що таке трудомісткість і як її визначають? 

4. Де береться норма виробітку? 

5. Для чого застосовують тарифне нормування? 

6. Що таке тарифне нормування? 

7. Що є основою тарифного нормування? 

8. Що поєднує в собі тарифна система: 

а) тарифну сітку; 

б) тарифний коефіцієнт; 

в) тарифну сітку і тарифний коефіцієнт? 
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Тема 5. Суть, склад і принципи організації будівельного 

виробництва 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [2], с. 12-18; [3], с.18-25: 

 

Будівельне виробництво. Суть і склад будівельного виробництва. 

Основні завдання організації будівельного виробництва. 

 Основні положення (принципи) будівельного виробництва. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1.   Що таке будівельне виробництво? 

2.   В чому полягає суть будівельного виробництва? 

3.   З чого складається організація будівельного виробництва при 

зведенні окремих споруд? 

4.   Які основні завдання організації будівельного виробництва? 

5.   Що таке пропорційність? 

6.   Що передбачає ритмічність виробництва? 

7.   Що передбачає спеціалізація? 

8.   Що передбачає безперервність виробництва? 

9.   Що передбачає концентрація виробництва? 

10. Що включає в себе індустріалізація будівництва? 

11. Що передбачає регламентація виробництва? 

 

Тема 6. Нормативна і проектна документація 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с. 12-14; [2], с. 73-74; [3], с.25-29: 

 

Нормативна база. Система нормативних документів ( будівельні норми 

і правила, державні стандарти, та інші нормативні документи). 

Проект. Проект організації будівництва.  

Проект виконання робіт. Технологічні карти. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. З чого складається нормативна база? 

2. З яких частин складаються ДБН? 

3. Що таке проект організації будівництва? 

4. Що таке проект виконання робіт? 

5. Що представляють собою технологічні карти? 

6. Назвіть учасників будівельно-інвестиційної діяльності. 

7. Хто виконує ПОБ? 
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8. Хто виконує ПВР? 

9. Що входить до складу ПОБ? 

10. Що входить до складу ПВР? 

11. Яку функцію виконують постачальники? 

12. Хто виступає гарантами? 

13. Хто фінансує будівництво? 

 

Тема 7. Учасники будівельно-інвестиційної діяльності 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [2], с. 73-75; [3], с.29-30: 

 

Замовник. Підрядник. Підрядні організації. Генеральний підрядник. 

Головний підрядник. Субпідрядник. Субпідрядна організація. Гаранти. 

Підрядний контракт. Контрактна документація. Постачальники. 

Транспортні організації. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Які функції виконує замовник?  

2. Які функції виконує підрядник? 

3.  Які функції виконують підрядні організації?  

4. Які функції виконує генеральний підрядник?  

5. Які функції виконує головний підрядник. Субпідрядник?  

6. Які функції виконує субпідрядна організація?  

7. Які функції виконують гаранти?  

8. Які функції виконує Підрядний контракт? 

9.  Які функції виконує Контрактна документація? 

10. Які функції виконує постачальники? 

11. Які функції виконує транспортні організації? 

 

Тема 8. Потоковість будівельних процесів.  

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с. 14-16; [2], с. 84-93; [3], с.30-35: 

 

Потоковість. Види організації потоку в будівництві. Сутність і 

переваги потокової організації будівельного виробництва.  Основні 

принципи потокового методу в будівництві.  

Завдання проектування будівельного потоку. Принципи й послідовність 

проектування потоку для зведення однорідних об'єктів. Циклограма 

потоків. 
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Часові параметри потоків: ритм потоку, крок потоку, внутрішній крок 

потоку, зовнішній крок потоку, загальна тривалість потоку, період 

розгортання потоку, період згортання, тривалість сталого потоку, 

показник рівномірності потоку.  

Просторові параметри будівельного потоку  (робоче місце, захватка, 

ділянка, дільниця)  

Класифікація потоків за ритмічністю. 

Класифікація будівельних потоків за структурою 

За структурою і видом продукції: - частинні, - спеціалізовані,- об'єктні,- 

комплексні 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Щ таке потоковість? 

2.  Які є види організації потоку в будівництві?  

3. Яка сутність і переваги потокової організації будівельного 

виробництва?  

4. Назвати основні принципи потокового методу в будівництві. 

5. Яке завдання проектування будівельного потоку?   

6. Які принципи й послідовність проектування потоку для зведення 

однорідних об'єктів? 

7. Що представляє собою циклограма будівельних потоків? 

8. Перерахувати часові параметри потоків. 

9. Назвати будівельні потоки за характером ритмічності. 

10.Просторовими параметрами будівельного потоку  є: 

          а) робоче місце,  

          б) захватка,  

          в) ділянка,  

          д) дільниця? 

    11. Яка класифікація будівельних потоків за структурою? 

      

Тема 9. Техніко –економічні показники 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с. 16-17; [3], с.35-36: 

 

Основні техніко-економічні показники ефективності будівельних 

процесів і будівельно-монтажних робіт (собівартість, 

 працемісткість). 

Часткові техніко-економічні показники: виробіток одного робітника за 

годину (день чи рік), витрати часу на одиницю будівельної продукції; 

рівень механізації або автоматизації трудових процесів; рівень 
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механізації (комплексної механізації) будівельно-монтажних робіт; 

показники використання машин за часом чи за основним технологічним 

параметром (вантажопідйомністю); виробіток машини за одиницю 

часу, вартість машино-зміни тощо. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Назвати основні техніко-економічні показники ефективності 

будівельних процесів і будівельно-монтажних робіт.  

2. Назвати часткові техніко-економічні показники. 

3. Що таке собівартість? 

4. Що таке працемісткість? 

5. В яких одиницях вимірюється працемісткість? 

 

Тема 10. Основи технологічного проектування 
При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с. 17-19; [3], с.36-38: 

 

Технологічне проектування. Аналіз і вибір основних технологічних 

рішень.  

Класифікація житлових і громадських будинків за капітальністю за 

вимогами до благоустрою, довговічності і вогнестійкості. 

  

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Що таке технологічне проектування ? 

2. Коли і ким виконується технологічне проектування? 

3. За якими критеріями проводиться аналіз і вибір технологічних 

рішень?  

    4.Які бувають житлові і громадські будинки за капітальністю за 

вимогами до благоустрою, довговічності і вогнестійкості? 

5. Скільки груп капітальності встановлено для житлових будинків ? 

6.Скільки груп капітальності встановлено для будинків громадського 

призначення? 

7. Скільки є класів за капітальністю? 

 

Тема 11. Контроль якості будівельних робіт i продукції  

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с. 19-21; [2], с. 497-509; [3], с.38-

40  : 
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Якість будівельної продукції. Показники якості. Підвищення якості у 

будівництві. Управління якістю. 

 Види виробничого контролю (вхідний, поопераційний, приймальний, 

суцільний, вибірковий). Оцінка якості. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Що таке якість будівельної продукції?  

2. Які є показники якості?  

3. Що включає в себе  управління якістю? 

4. Назвати види виробничого контролю. 

5.  Коли і ким виконується вхідний контроль? 

6. Коли і ким виконується поопераційний контроль? 

7. Коли і ким виконується приймальний контроль?  

8. Коли і ким виконується суцільний контроль?  

9. Коли і ким виконується вибірковий контроль?  

10.Ким виконується оцінка якості? 

 

Тема 12. Охорона праці й протипожежний та екологічний захист 

об'єктів будівництва 
При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела [1], с. 22-24; [3], с.40-43: 

 

Охорона праці. Основне завдання охорони праці. Правове регулювання. 

Промислова санітарія. Техніка безпеки у будівництві.  

Основні протипожежні вимоги. 

Основні екологічні вимоги.  

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Дати визначення охорони праці.  

2. Яке основне завдання охорони праці? 

3. Що включає в себе правове регулювання? 

4. Що включає в себе промислова санітарія?  

5. Що включає в себе техніка безпеки у будівництві?  

     6. Назвати основні протипожежні вимоги. 

     7. Назвати основні екологічні вимоги.  
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Підготовка реферату 

1. Будівельні процеси.   

2. Основні визначення технології і організації будівельного 

виробництва.   

3. Положення організації будівельного виробництва.   

4.  Організація праці будівельників.  

5. Способи оплати праці.  

6. Продуктивність праці робітників.  

7. Нормативна і проектна документація.  

8. Потоковість будівельних процесів. 

9. Технологічне проектування. 

10. Техніко-економічні показники. 

11. Контроль якості робіт і продукції. 

12. Охорона праці в будівництві. 

13. Охорона навколишнього середовища. 

14. Протипожежні вимоги. 

15. Суть організації будівельного виробництва. 

16. Склад організації будівельного виробництва.    

 

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. 
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    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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