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В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДАНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗНАНЬ З ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ І НАУКОВИХ 
ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНОЮ І БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА 
БАЗІ НОВІТНІХ ДОСЯГНЕНЬ З МЕТОЮ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЇХ У 
ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Передумовами для вивчення дисципліни
навичок за такими дисциплінами: 

виробництва.. 
 

Програмні результати навчання:
ПРН3. Орієнтуватись в органах управління законодавчої і виконавчої влади, 

видах законів та нормах проектування в області реконструкції міських територій. 

Проводити передпроектний аналіз містобудівного історичного середовища; 

розробляти проектну документацію; ви

реконструкції міських територій. 

Міністерство освіти і науки України 

 

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Інженерно-будівельний інститут 

Кафедра організації будівництва та охорони праці

 
СИЛАБУС 

освітнього компонента – ОК 7  
Навчальна дисципліна - Організація та управління проектуванням та 

будівництвом 
 

 

другий (магістерський) 

обов’язкова 
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В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДАНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ФОРМУЮТЬСЯ СИСТЕМИ 
ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ І НАУКОВИХ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНОЮ І БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА 
БАЗІ НОВІТНІХ ДОСЯГНЕНЬ З МЕТОЮ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЇХ У 
ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Економіка будівництва; Технологія будівельного 

Програмні результати навчання: 
Орієнтуватись в органах управління законодавчої і виконавчої влади, 

видах законів та нормах проектування в області реконструкції міських територій. 

Проводити передпроектний аналіз містобудівного історичного середовища; 

розробляти проектну документацію; використати оптимальні рішення в області 

реконструкції міських територій.  
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організації будівництва та охорони праці 

 
Організація та управління проектуванням та 

 

Архітектура та будівництво 

Архітектура та містобудування 

ОПП «Архітектура будівель та споруд» 

академічних годин) 

лекції, практичні заняття 

к.е.н., доцент кафедри організації будівництва та охорони 

ФОРМУЮТЬСЯ СИСТЕМИ 
МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНОЮ І БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА 
БАЗІ НОВІТНІХ ДОСЯГНЕНЬ З МЕТОЮ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЇХ У 

є набуття теоретичних знань та практичних 

Технологія будівельного 

Орієнтуватись в органах управління законодавчої і виконавчої влади, 

видах законів та нормах проектування в області реконструкції міських територій. 

Проводити передпроектний аналіз містобудівного історичного середовища; 

користати оптимальні рішення в області 



ПРН 4. Встановлювати та організовувати контроль та нагляд за станом охорони 

праці під час проектних робіт; проводити ідентифікацію екстремальних ситуацій, 

досліджувати умови їх виникнення і розвитку та забезпечувати скоординовані дії 

що до попередження їх на підпорядкованих об’єктах відповідно до своїх 

професійних обов’язків. 

ПРН8. Володіти основними принципами та організації проектування в 

містобудуванні; сітьове планування; контроль якості в будівництві; порядок 

приймання в експлуатацію закінчених будівельних об'єктів. Розробляти 

календарні плани будівництва містобудівних об’єктів; визначити інвестиційну 

привабливість об’єкту будівництва. 

ПРН17. Описати процедуру експертизи містобудівної документації; оцінити та 

розробити генеральні плани та схеми містобудівних об’єктів; оцінити історико-

архітектурні опорні плани, охоронні зони пам’яток культури та проекти 

реконструкції історико-культурних пам’яток. 

 

Диференційовані результати навчання:   
 
знати:  

– структуру, функції, проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу 

України в ринкових умовах господарювання; 

– права, обов’язки, відповідальність і організацію взаємовідносин між основними 

учасниками будівництва та будівельних проектів; 

– основні типи, форми організації, функції та бізнес-процеси, що відбуваються в 

сучасних будівельних організаціях, їх структурних підрозділах і проектах; 

– зміст і порядок впровадження в діяльність вітчизняних будівельних підприємств 

світового досвіду та нових форм проектуванням та будівництвом; 

 
    
  володіти: 

–   методикою дослідження при вирішенні наукових і прикладних задач; 

–   методикою розрахунку показників при організації та управлінні проектуванням 

та        будівництвом; 

–  технічним, організаційним, управлінським та економічним кругозором, який 

сприяє орієнтуватися в постійно мінливому ринковому середовищі і знаходити 

правильні організаційні рішення і їх технічні та економічні обґрунтування, 

використовувати всі методи для безперервного вдосконалення будівельного 

виробництва, підвищенню його ефективності в нових умовах господарювання. 

 
вміти: 
– раціонально організовувати проектно-планову роботу щодо виробничо-

господарської, будівельної та інших видів організації підприємства, 

включаючи його проекти і програми; 

– вибирати та застосовувати найкращій світовий досвід, передові форми, 

процедури та інструменти організації та управління проектуванням та 



будівництвом, діяльністю і бізнесом підприємства, його проектами і 

програмами для забезпечення їх конкурентоспроможності. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 
лекції практичні лабораторні самостійна 

1.1 Організаційні основи управління 2 2  10 

1.2 Методи управління виробництвом 2 2  10 

1.3 Організація проектуванням 2 2  12 

1.4 Основні положення по організації будівництва 2 2  10 

1.5 Календарне планування будівництва комплексів 2 2  13 

1.6 Планування виробничих програм 2 2  13 

1.7 Матеріально-технічне забезпечення будівництва 2 2  10 

1.8 Контроль якості в будівництві 2 2  10 

 Всього 16 16  88 

 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний рівень оцінювання, щодо отримання «іспиту» за навчальною 

дисципліною «Організація та управління проектуванням та будівництвом» 

складає 60 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 
 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

ЧАСТИНА 1  
Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані тести) 1 
24 46 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

- Виконання курсової роботи 1 20 30 

Виконання індивідуальних практичних завдань 8 16 24 

Разом  60 100 

 
 
 

Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни «Організація та 
управління проектуванням та будівництвом»: 

1. Методологічні основи управління. 

2. Організаційні основи управління. 

3. Методи управління виробництвом. 

4. Техніка і технологія управління виробництвом. 

5. Організація проектуванням. 

6. Планування проектних робіт 

7. Технологія проектних робіт. 

8. Основні положення по організації будівництва. 

9. Основи поточної організації будівництва. 



10. Календарне планування будівництва комплексів. 

11. Календарні плани будівництва окремих будівель і споруд. 

12. Сітьове планування. 

13. Планування виробничих програм.. 

14. Матеріально-технічне забезпечення будівництва. 

15. Проектування будівельних генеральних планів. 

16.Контроль якості в будівництві. 

17. Касетний і касето - конвеєрний способи виробництва. Розрахунок і  

проектування складів в'яжучих і наповнювачів.  

18. Проектування бетонозмішувального цеху.  

19. Проектування складу арматурної сталі і арматурного цеху.  

20. Проектування складів готової продукції та інших допоміжних об'єктів.  

21. Проектування генерального плану транспорту підприємства  

22. Вибір і обґрунтування архітектурно-будівельних рішень по будівлях та  

спорудах для заводів будівельних матеріалів.  

23. Проектування заводів стінових матеріалів.  

24. Проектування заводу керамічних стінових матеріалів.  

25. Проектування заводу керамічної цегли.  

26. Проектування виробництва дрібно штучних блоків для комплексного  

будівництва житла.  

27. Проектування заводів для випуску виробів з пористого бетону.  

28. Проектування заводів для дорожнього будівництва.  

29. Проектування заводів керамзитобетонних стінових панелей з повної  

заводської обробкою.  

30. Техніко-економічні показники проектованих заводів будівельних  

матеріалів.  

31. Перед проектні роботи. ТЕО будівництва.  

32. Розрахунок виробництва (на прикладі заводу будівельних матеріалів).  

33. Побудова технологічної схеми виробництва.  

34. Розрахунок і вибір основного технологічного обладнання  

35.Компоновка основного виробництва.  

36.Розрахунок виробництва з визначенням потреби в бетонній і розчинних  

сумішах, арматурі.  

37. Розрахунок потреби в матеріалах з складанням зведеної відомості.  

38. Розрахунок потреби основного технологічного обладнання.  

 
 
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 

з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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будівництвом. 
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13. Правила підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування, 
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вказівки, до викон. курс.роботи / Л.К. Баришева, А.В. Беспалова, О.А. Файзулина, 
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