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будівельного виробництва, meneilyk@gmail.com 

 

 В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти знайомляться з 

особливостями  сучасного стану та перспектив розвитку технології та організації 

промислового та цивільного будівництва. 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Маркетинг; Менеджмент; 

Менеджмент організації; Методологія управління проектами 

 

Програмні компетентності: 

ІК1. Здатність вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-

дослідницької та професійної діяльності, оволодіти методологією наукової та 

науково-педагогічної діяльності, проводити власне наукове дослідження у галузі 

будівництва і цивільної інженерії, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення. 
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ЗК3. Здатність аналізувати наукові проблеми як на абстрактному рівні, так і у 

практичній площині шляхом розкладання їх на складові для більш детального 

дослідження. 

ЗК5. Здатність аналізувати стан та перспективи науково-технічної проблеми, 

формулювати мету і завдання дослідження на основі аналізу апріорної 

інформації;здійснювати розробку програми досліджень та методів її реалізації, 

проводити теоретичні і експериментальні дослідження. 

ФК1. Володіння комплексом загальнонаукових та галузевих методик 

(методологій) теоретичних і експериментальних досліджень в галузі будівництва і 

цивільної інженерії, в тому числі з використанням новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій та розрахункових методів. 

ФК2. Здатність вдосконалювати відомі та розробляти нові методи дослідження, 

застосувати їх в самостійній науково-дослідницької діяльності, прогнозувати 

параметри та оптимізувати організаційно-технологічні рішення у галузі будівництва 

та цивільної інженерії. 

ФК6. Здатність визначати новизну і рівень технологічних рішень в будівництві 

та реконструкції,розробляти та вдосконалювати наукові основи проектування, 

будівництва та реконструкції будівель, споруд та інженерних мереж. 

ФК7. Здатність отримувати наукові та практичні результати у сфері будівництва 

та цивільної інженерії, зокрема з використанням сучасних математичних методів та 

новітніх інформаційних технологій, комп’ютерних систем та мереж, програмних 

продуктів при створенні нових знань. 

ФК8. Здатність досліджувати та визначити проблему і ідентифікувати 

обмеження, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони навколишнього 

середовища, сталого розвитку, збереження ресурсів, здоров'я та безпеки 

життєдіяльності й оцінками ризику. 

ФК9. Здатність формування критичного мислення, розуміння та вирішування 

проблем будівництва та цивільної інженерії під впливом змін у суспільстві, 

економіці та середовищі функціонування підприємств. 

ФК12. Здатність проводити комплексний аналіз ефективності  технологій та 

організації промислового і цивільного будівництва. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН2. Забезпечувати якість виконуваних прикладних та теоретичних 

досліджень, вишукувальних робіт, експертних оцінок. 

ПРН4. Працювати з різними джерелами, розшукувати, обробляти, аналізувати та 

синтезувати отриману інформацію,відслідковувати найновіші досягнення у 

професійній сфері та знаходити наукові джерела, які мають відношення до сфери 

наукових інтересів здобувача. 



ПРН6. Виявляти протиріччя і не вирішені раніше проблеми або їх частини, 

формулювати наукові гіпотези, ставити та вирішувати завдання, оформлювати 

наукові роботи, організувати творчу наукову діяльність, роботу над статтями та 

доповідями у сфері будівництва та цивільної інженерії. 

ПРН7. Застосовувати системний підхід у прийнятті рішень при розв’язанні 

теоретичних та практичних задач галузі будівництва та цивільної інженерії. 

ПРН8. Використовувати сучасне спеціалізоване програмне забезпечення і 

інформаційні технології для вирішення поставлених дослідницьких завдань. 

ПРН17. Використовувати та вдосконалювати сучасні технології будівельного 

виробництва, вдосконалювати процеси та методи організації промислового та 

цивільного будівництва. 

А саме: 

знати:  

 сучасну технологію та організацію промислового та цивільного будівництва; 

 перспективи розвитку технології та організації промислового та цивільного 

будівництва; 

 знати які сучасні матеріали, інструменти, механізми мають бути використані 

для виконання  технологічних та організаційних процесів при будівництві 

промислових та цивільних будівель; 

 організаційний інструментарій для впровадження сучасних рішень;  

володіти: 

 особливостями традиційний та інноваційних технологій промислового та 

цивільного будівництва; 

 вміти виявляти та втілювати найбільш ефективні організаційно-технологічні 

рішення; 

 методикою визначення найбільш ефективних рішень; 

 організаційним інструментарієм для розвитку будівельних організацій;  

розуміти: 

- характеристики будівельних організацій, визначаючи їх переваги й недоліки; 

- методологію побудови структур будівельних організацій різних типів; 

вміти: 

 самостійно використовувати основні положення сучасних технологій та 

організаційних процесів у будівництві; 

 самостійно розробить технологічні карти на сучасні будівельні процеси у 

відповідності з метою досліджень; 

 самостійно розробити проект виробництва робіт та вибрати найбільш 

ефективний варіант у відповідності до теми досліджень. 

 

 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№п/п Назва тем 

Кількість годин 

Лекції 
Самостійна 

робота 

Частина 1. Сучасний стан технології промислового та цивільного будівництва 

1.1 Основні технології будівельних робіт 2 5 

1.2 Сучасні способи зведення будівель та 

споруд  

4 10 

1.3 Сучасні способи реконструкції 2 5 

Частина 2. Основні положення сучасної організації промислового будівництва 

2.1 Основи організації будівництва та 

будівельного виробництва. 

2 10 

2.2 Будгенплан і тимчасові пристрої на 

будівельному майданчику 

2 5 

2.3 Організація матеріально-технічного 

забезпечення будівельного виробництва 

4 5 

2.4 Управління будівельним виробництвом. 4 5 

Частина 3. Перспективи розвитку технології і організації промислового та 

цивільного будівництва 

3.1. Нові і нетрадиційні рішення 2 5 

3.2 Розвиток нового бізнесу з використанням 

інновацій-startup проекти в будівництві 

4 5 

3.3 Вибір ефективних організаційно-

технологічних рішень з урахуванням 

діючих обмежень та ризиків 

4 5 

 Всього 30 60 

 

 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Сучасний стан та перспективи розвитку технології та організації 

промислового та цивільного будівництва» складає 60 балів і може бути досягнутий 

наступними засобами оцінювання: 

 

 

 



Засоби оцінювання Мінімаль

на 

кількість 

балів 

Максималь

на 

кількість 

балів 

Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Поточне опитування 1 20 30 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (доповідь з 

переліку контрольних питань), або 
2 

40 70 
- Підсумковий (семестровий) контроль 

знань 
1 

Разом  60 100 
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