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1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Опис предмета навчальної дисципліни «Основи технології і організація будівельного 

виробництва» 

Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Модулів –  

Змістовних модулів – 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання __________ 

                                (назва) 

Загальна кількість годин - 162 

                                

Галузь знань -0601 

Будівництво та архітектура 

         (шифр і назва) 

Напрям підготовки – 

6.060101 

Будівництво 

(шифр і назва) 

     Спеціальність - 5.06010115 

«Опорядження будівель і 

споруд та будівельний 

дизайн»;  

Нормативна 

(за вибором) 

 

Рік підготовки 

3-й  

Семестр 

6-й, 7-й  

Лекції 

62  

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

Аудиторних – 3 

Самостійної роботи студента – 

2,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: молодший спеціаліст 
Практичні роботи 

26  

Самостійна робота 

74  

Індивідуальні завдання 

  

Вид контролю 

екзамен  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і  

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і  

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 50% 

 

 

 



 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ 

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, 

охорону праці, навколишнього середовища та протипожежні вимоги. 

Завдання курсу полягає в набутті необхідних технічних знань в галузі 

сучасних основ технології і організації будівельного виробництва і їх 

застосування на виробництві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Основні визначення технології і організації будівельного 

виробництва 

       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.  

Тема 2. Будівельні процеси. 

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). 

Тема 3. Трудові ресурси. Організація праці робітників. 

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. 

Тема 4. Продуктивність праці і норми продуктивності. Форми оплати 

праці робітників  

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) 



Практична робота 1;2.  Визначення трудомісткості (нормативну і 

прийняту). 

Тема 5. Суть, склад і принципи організації будівельного виробництва 

Будівельне виробництво. Суть і склад будівельного виробництва. Основні 

завдання організації будівельного виробництва. 

 Основні положення (принципи) будівельного виробництва. 

Тема 6. Нормативна і проектна документація. 

Нормативна база. Система нормативних документів ( будівельні норми і 

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

Проект організації будівництва.  

Проект виконання робіт. Технологічні карти. 

Практичні роботи 3-9. Вивчення нормативних документів. 

Тема 7. Учасники будівельно-інвестиційної діяльності.  

Замовник. Підрядник. Підрядні організації. Генеральний підрядник. 

Головний підрядник. Субпідрядник. Субпідрядна організаціяю Гаранти. 

Підрядний контракт. Контрактна документація. Постачальники. 

Транспортні організації. 

Тема 8. Потоковість будівельних процесів.  

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. 

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 



Практичні робота 10-12. Побудова графіків потокової організації праці 

за заданими параметрами. 

Тема 9. Техніко –економічні показники. 

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 робочих трудових процесів; рівень 

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. 

 

Практична робота 13. Визначити техніко –економічні показники 

 

Тема 10. Основи технологічного проектування 
Технологічне проектування. Аналіз і вибір основних технологічних рішень.  

Класифікація житлових і громадських будинків за капітальністю по 

вимогах до благоустрою, довговічності і вогнестійкості. 

 

Тема 11. Контроль якості будівельних робіт i продукції  

Якість будівельної продукції. Показники якості. Підвищення якості у 

будівництві. Управління якістю. 

 Види виробничого контролю (вхідний, поопераційний, приймальний, 

суцільний, вибірковий). Оцінка якості. 

 

Тема 12. Охорона праці й протипожежний та екологічний захист 

об'єктів будівництва.  
Охорона праці. Основне завдання охорони праці. Правове регулювання. 

Промислова санітарія. Техніка безпеки у будівництві.  

Основні протипожежні вимоги. 

Основні екологічні вимоги.  
 

 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

Планування теоретичного курсу 

№ 

теми 

Назва тем курсу  Кільк

ість 

годин 

на 

тему 

Кількі-

сть 

годин 

на 

лекцію 

№ 

урок

у 

Теми лекції Дата 

прове

дення 

Гр.34,

44-тд 

1 2   3 4 5 

1 Основні 

визначення з 

технології і 

організації 

будівного 

виробництва 

4 2 

   2 

1-2 

 

3-4 

Основні визначення з технології і організації 

будівного виробництва 

Основні визначення з технології і організації 

будівного виробництва 

 

2 
Будівельні 
процеси  

6 2 

 

2 

 

2 

 

5-6 

 

7-8 

 

 

9-10 

 

Будівельні процеси за складністю. Робоча 
операція 

Будівельні процеси та технологічними 
ознаками, видом матеріалів, конструкційними 
елементами, виробничими стадіями. 
Монтажні роботи. 

Будівельні процеси за значенням у 

виробництві. Класифікація будівельних 

матеріалів за ступенем механізації, 

будівельними роботами.   

 

3 Трудові ресурси. 

Організація праці 

робітників 

. 

6  

2 

 

2 

 

2 

 

11-12 

 

13-14 

 

15-16 

Будівельні робітники. Фах. Спеціальність. 

Кваліфікація. Рівень кваліфікації. 

Організація праці в будівництві. Розподіл 

праці. Кооперація праці.  

Карти трудових процесів 

 

4 Продуктивність 

праці і норми 

продуктивності. 

Форми оплати 

праці робітників. 

 

12  

2 

2 

 

2 

2 

 

17-18 

19-20 

 

21-22 

23-24 

Продуктивність праці 

Технічне нормування.  

Тарифне нормування. 

Форми оплати праці. 

 

5 Суть, склад і 

принципи 

організації 

будівельного 

виробництва 

4  

2 

 

 

2 

 

 

29-30 

 

 

31-32 

 

Будівельне виробництво Суть і склад 

будівельного виробництва. Основні завдання 

організації будівельного виробництва..  

Основні положення (принципи) 

будівельного виробництва. 

 

6 Нормативна і 

проектна 

документація 

 

20 2 

 

2 

 

2 

33-34 
 
 
35-36 
 
37-38 
 
 

Нормативна база. Система 

нормативних документів. 

Проект. Проект організації 

будівництва. 

Проект виконання робіт. 

 

 

 За 6семестр 52 34    



7 Учасники 

будівельно-

інвестиційної 

діяльності 

4 2 

 

2 

53-54 

 

55-56 

 

 

Учасники будівельно-інвестиційної 

діяльності  

Учасники будівельно-інвестиційної 

діяльності 

 

9 Потоковість 

будівельних 

процесів 

16 2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

57-58 

 

 

59-60 

 

 

 

 

61-62 

 

 

 

 

 

 

 

 

63-64 

 

 

65-66 

 

 

Потоковість. Види організації потоку в 

будівництві. Сутність і переваги. Основні 

принципи потокового методу.  

Завдання проектування будівельного 

потоку. Принципи й послідовність 

проектування потоку для зведення 

однорідних об'єктів. Циклограма потоків.  

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 

 

10 Техніко-

економічні 

показники 

2 2 73-74 Техніко-економічні показники  

11 Основи 

технологічного 

проектування 

4 2 

 

2 

77-78 

 

79-80 

Технологічне проектування. Аналіз і вибір 

основних технологічних рішень. 

Класифікація житлових і громадських 

будинків за капітальністю по вимогах до 

благоустрою, довговічності і 

вогнестійкості 

 

12 Контроль якості 

будівельних 

робіт і продукції 

4 2 

 

2 

81-82 

 

83-84 

Якість будівельної продукції. Показники 

якості. Управління якістю. 

Види виробничого контролю. Оцінка 

якості. 

 

 Охорона праці й 

протипожежний 

та екологічний 

захист об’єктів 

будівництва 

4 2 

 

2 

85-86 

 

87-88 

Охорона праці. Основні протипожежні 

вимоги. Основні екологічні вимоги.  

Контрольна робота 

 

 За 7 семестр 36 28    

 За курс 88 62    

 

 

 

 



 

6.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

Планування практичних занять 

 

№ 

теми 

Назва тем 

курсу  

Кількість 

годин на 

тему 

Кількість 

годин на 

практичну 

роботу 

№ уроку Тема практичної роботи Дата 

прове-

дення 

34,44-тд 

1 
Продуктивність 
праці і норми 
продуктивності 

 

8 
 

2 

2 

 
25-26 

27-28 

 

Визначення трудомісткості 

Контрольна робота 

 

2 Нормативна і 

проектна 

документація 

 

20 
2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

2 

39-40 

41-42 

 

 

43-44 

45-46 

 

47-48 

49-50 

 

 

51-52 

Ознайомлення з ДБН 

А.3.1-5-96 «Організація 

виробництва» 

Ознайомлення з 
збірниками: Е-1;Е-2;Е-
3;Е-4;Е-7;Е-8; Н-11; Е-
19; Е-22 
Ознайомлення  з СНУ-

93. Сборники сметных 

норм Украины.   К.. 1993  

Контрольна робота 

 

3 
Потоковість 
будівельних 
процесів 

 

16 2 

2 

 

 

2 

67-68 

69-70 

 

 

71-72 

Побудова графіків 

потокової організації праці 

за заданими параметрами 

 

Контрольна робота 

 

4 
Техніко-
економічні 
показники  

 

4 
 

2 

 
75-76 

 

Розрахувати техніко-

економічні показники 

 

 Всього:  26    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Планування самосійної роботи студентів  

№п

/п 

Назва тем курсу Кількість 

годин 

1 Основні визначення з технології і організації будівного виробництва 2 

2 
Будівельні процеси  

6 

3 Трудові ресурси. Організація праці робітників 

. 

6 

4 Продуктивність праці і норми продуктивності. Форми оплати праці робітників. 

 

6 

5 Суть, склад і принципи організації будівельного виробництва  6 

6 Нормативна і проектна документація 
 

10 

7 Учасники будівельно-інвестиційної діяльності  6 

8 Потоковість будівельних процесів  10 

9 Техніко-економічні показники 6 

10 Основи технологічного проектування 6 

11 Контроль якості будівельних робіт і продукції  6 

12 Охорона праці й протипожежний та екологічний захист об’єктів 

будівництва 

4 

  74 

 

 

 

 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ  

 

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни при 

підсумковому контролі необхідно розробляти, виходячи з таких загальних рекомендацій, за 

якими виставляти оцінки: 

«відмінно» - якщо студент демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, 

достовірний рівень розвитку умінь і навичок, правильне і обґрунтоване формулювання 

практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в нестандартних ситуаціях, 

вільне володіння науковими термінами, високу комунікативну культуру;  

«добре» - якщо студент виявляє дещо обмежені знання навчального матеріалу, допускає 

окремі несуттєві помилки та неточності;  

«задовільно» - якщо студент засвоїв навчальний матеріал, володіє необхідними уміннями 

та навичками для вирішення стандартних завдань, проте, при цьому допускає неточності , 

не виявляє самостійності суджень, демонструє недоліки комунікативної культури;  

«незадовільно» - якщо студент не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками, 

науковими термінами, демонструє низький рівень комунікативної культури.  

 

 

 

 



9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН 

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 

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  

23. Суть потокової  методу будівництва  

24. Циклограма будівельного потоку 

25. Часові параметри будівельних потоків 

26. Основи технологічного проектування  

27. Учасники будівництва (замовники і підрядники)  

28. Класифікація житлових і громадських будівель за капітальністю  

29. Класифікація будівельних потоків за структурою  

30. Основні принципи потокового методу в будівництві  

31. Суть організації будівельного виробництва.  

32. Склад організації будівельного виробництва.  

 
10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Методичне забезпечення навчального процесу включає: державний стандарт освіти; навчальні 

плани, навчальні програми, підручники і навчальні посібники;тестові завдання, методичні матеріали, 

опорні конспекти лекцій, комплект навчально-методичного забезпечення дисципліни 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Література до теоретичного курсу 

1. Організація будівництва /С.А.Ушацького, Ю.П.Шейко, Г.М.Тригер та ін..; За редак. 

С.А.Ушанського. Підручник.-К.:Кондор,2007.-521с. 

2. 1.Технологія будівельного виробництва: Підручник/М.Г.Ярмоленко, Є.Г.Романушко, 

В.І.Терновий та ін.; За ред. М.Г.Ярмоленка. – 2-ге вид., допов. і переробл. - К.:Вища шк., 

2005. – 342 с. іл.  

3. Організація будівництва/ С.А.Ушацький, Ю.П.Шейко, Г.М.Тригер та ін..; За редакцією 

С.А.Ушацького. Підручник. – К.: Кондор, 2007. – 521 с. 

4. Основи технології і організації будівельного виробництва: Конспект лекцій/ викладач 

Данилік С.М., - ЛТК Луцького НТУ, 2015.- 46с. 

5. Збірники: Е-1;Е-2;Е-3;Е-4;Е-7;Е-8; Н-11; Е-19; Е-22 

6. СНУ-93. Сборники сметных норм Украины.    К.. 1993 

7. СНИИ- ІІІ-4-80: 3-01. 03- 84; 3-02.01- 87; 3-03. 01-87 (та зміни №3). 

Література до практичних занять 

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт С.М.Данилік            


