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В процесі вивчення даної освітньої компоненти студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

НАУКОВИМИ МЕТОДАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ ПРИ 

РОЗРОБЦІ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА 

ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ МЕТОДІВ В 

УПАРВЛІННІ БУДІВНИЦТВОМ. 

Наприклад: обґрунтувати і вибирати ефективні інженерні рішення по 

організації будівництва, розумітися в закономірностях та функціях управління, в 

методах і стилях вирішення конфліктів 

Передумовами для вивчення освітньої компоненти є набуття теоретичних 

знань та практичних навичок за такими освітніми компонентами: організація 

будівництва, охорона праці. 



Програмні результати навчання: 
ПРН1. Володіти  соціально-гуманітарними, природничо-науковими та професійними 
знаннями, формулювати ідеї, концепції з метою застосування  в діяльності 
академічного або фахового спрямування. 
ПРН2. Оцінити значення соціально-гуманітарних, природничо-наукових знань, 
застосовувати їх у пошуку рішень в професійній діяльності, аргументовано 
інтерпретувати  їх результати. 
ПРН3. Описувати будову спеціальних гідротехнічних об’єктів та систем, пояснювати 
їх призначення, принципи роботи. 
ПРН4. Вміти проводити експертизу сучасних будівельних матеріалів, виробів та 
конструкцій, знати технологічні процеси їх виготовлення, впроваджувати 
енергоощадні технології у будівництво. 
ПРН6. Вміти самостійно приймати інженерні рішення щодо вибору водних 
технологій, конструкцій гідротехнічних споруд та систем багатоцільового 
використання. 
ПРН9. Організовувати та управляти технологічними процесами будівництва 
гідротехнічних об’єктів, їх експлуатації, ремонту й реконструкції з урахуванням 
вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту довкілля. 
ПРН10. Вибирати комплекс необхідних гуманітарних, природничо-наукових знань та 
професійної інформації для вирішення питань майбутньої фахової діяльності. 
ПРН11. На основі персоніфікованих знань брати участь у професійних тренінгах, 
дискусіях, обговореннях. 
ПРН12. На основі гуманітарних та професійних знань дотримуватися морально-
етичних засад у професійній діяльності. 
ПРН13. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі 
професійної діяльності, проявляти самостійність та формувати почуття 
відповідальності за роботу, що виконується. 
ПРН14. Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну поведінку і 
адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей. 
ПРН15. Оволодіння навичками працювати самостійно (кваліфікаційна робота), або в 
групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння 
отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність 
та унеможливлення плагіату. 

а саме 
знати:  
– вимоги і положення по організації, планування та управління в будівництві, 

методи і форми організації будівництва і виконання робіт, 
– організацію контролю якості будівництва,  
– види організаційних структур і форми управління в будівництві. 
 
 



володіти: 
- сучасними методами і засобами моделювання та оптимізації параметрів 

будівельного виробництва, 
- способами практичного застосування базових даних нормативної та технічної 

документації, 
- формами управління низовими і функціональними колективами. 
вміти: 
- розробляти організаційно-технологічну документацію в складі ПОБ і ПВР,  
- обґрунтовувати і вибирати ефективні інженерні рішення по організації 

будівництва і виконання робіт, 
- моделювати процеси підготовки і зведення об'єктів,  
- грамотно організовувати внутрішній контроль якості робіт і конструкцій,  
- формувати і управляти трудовими колективами. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Назва тем 

Кількість годин 
лекції практи

чні 
лаборат

орні 
самост

ійна 
Розділ 1. Основи  організації будівельного виробництва. 

1 Організація матеріально-технічного забезпечення 
будівельного виробництва 

2 2  6 

2 Організація парку будівельних машин.  Організація 
транспорту 

2 2  8 

3 Виробничо-економічне планування будівельної організації 2 2  8 
4 Оперативне планування та диспетчерська система 2 2  6 
5 Поняття про управління. Закономірності управління. 2 4  8 
6 Функції управління 2 2  8 
7 Елементи організації 2 2  8 
8 Управлінські рішення.  2 2  8 
9 Методи і стиль управління. Конфлікти 2 4  8 
10 Управління кадрами 2 2  8 

 Всього 20 24  76 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний рівень оцінювання освітньої компоненти «Організація, планування та 
управління в будівництві» складає 60 балів і може бути досягнений наступними 
засобами оцінювання: 
 

Засоби оцінювання Мінімальна 
кількість 

балів 

Максимальна 
кількість 

балів Вид контролю Кількість у 
семестрі 

Контрольна робота 1 20 40 
Контроль знань:    

- Поточний контроль знань 
(стандартизовані тести, або усне опитування) 2 40 60 

Разом  60 100 
 



Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не погоджуються з 
набраною кількістю балів. Здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем 
(комісією викладачів) за тематикою освітньої компоненти.  Максимальна кількість 
балів, яка може бути отримана за результатами підсумкового контролю – 40. 

 
З освітньої компоненти передбачено виконання розрахунково-графічної роботи по 

наступній тематиці: "Імітація управління будівництвом групи об'єктів" на основі 
варіантів індивідуальних завдань. Проект складається з побудови сіткової моделі 
зведення групи об'єктів з розрахунками необхідних параметрів та регулюванням ходу 
будівництва об'єктів, підготовки нових планових завдань на наступний період часу. 
Всі необхідні розрахунки, а також аналіз отриманих результатів наведені в 
пояснювальній записці. Всі необхідні розрахунки  наведені в пояснювальній записці.  

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи [6] 
 
Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести 

(30 тестових питань), наприклад 
1. На якому етапі підготовки будівельного виробництва виконуються  зовнішньо - 

майданчикові  та внутрішньо-майданчикові підготовчі роботи? 
а) підготовка об’єкта до будівництва ;                                                                             
b) підготовка до виконання кожної будівельно-монтажної роботи;                                                                             
c) проведення загальної організаційно-технічної підготовки;                                                           
d) підготовка будівельної організації. 

 2.  Які плани будівельного виробництва називають оперативними?   
a ) план, складений на весь період будівництва комплексу (із складу ПОБ); 
b) план на місяць, декаду, тиждень;    
c)  план, складений на один рік (виробничо-економічний план будівельно-
монтажною  організацією);   
d)  план, складений на весь період будівництва об'єкту (із складу ПВР). 

 
 

Інформаційне забезпечення 
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