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1. Анотація до дисципліни 
 

Дисципліна "Організація будівництва" представляє собою синтез теоретичних знань і практичного виробничого 
досвіду. Вона забезпечує засвоєння основних принципів розробки проекту організації будівництва та проекту виконання 
робіт на будівельному майданчику. 
 Сучасні умови виробництва, технічний прогрес вимагають від інженера-будівельника самостійної постановки та 
вирішення складних виробничих задач, вміння освоїти та впровадити останні досягнення науки та техніки. 
 Метою вивчення дисципліни “Організація будівництва” є навчання методам організації та виконання будівельних 
робіт, що забезпечують оптимальні терміни будівництва, високу я4кість та рентабельність виробничої діяльності, 
мінімальні витрати праці та матеріальних ресурсів. 
 Організація будівництва являє собою сукупність наукових методів, що дозволяють вибирати раціональні рішення 
при розробці проектної документації, матеріально-технічного забезпечення, плануванні та керуванні будівельно-
монтажними роботами. Основними з цих методів є: поточна організація будівництва, сітьове моделювання будівельно-
монтажних робіт, методи наукового керування будівельним виробництвом. 
 Курс “Організація будівництва” розглядає такі проблеми, як використання загальних економічних залежностей в 
конкретній виробничій та господарській діяльності спеціалізованих будівельно-монтажних підприємств; економічні та 
технічні методи впливу на виробництво з метою покращання його техніко-економічних показників; основні положення 
наукової організації та керування будівельним виробництвом; питання оперативного планування; контроль якості 
будівництва та ін. 

В умовах сучасного господарства питання проектування споруд, технології, організації та механізації будівництва 
тісно пов’язані поміж собою.  

Інженер - будівельник при проектуванні обов’язково повинен використовувати максимальну індустріалізацію 
будівництва, використовувати поточні методи організації, оптимальних технологічних схем будівництва, 
високопродуктивних та економічних будівельних машин. 

 
2. Мета і завдання дисципліни 

 
Мета – є формування у здобувачів освітнього ступеню бакалавр наступних компетентностей: 
ЗК4. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності; 
ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 



ФК6. Здатність ефективно використовувати сучасні будівельні матеріали, вироби і конструкції у будівництві та 
інженерії при проектуванні, зведенні та реконструкції об’єктів професійної діяльності; 

ФК 16. Здатність до розробки раціональної організації та управління будівельним виробництвом при зведенні,   
ремонті й реконструкції об’єктів з урахуванням вимог охорони праці; 
ФК19. Здатність створювати та використовувати технічну 

документацію з урахуванням  правових норм та  сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва 
 
Завдання: 
- визначення і оволодіння системою понять та категорій;  
- вміти грамотно розробляти проект організації будівництва об’єкту та проект виконання робіт на будівельному 

майданчику , які відповідають кожному конкретному об’єкту будівництва, з найкращими техніко-економічними 
показниками; 

- вміти на основі прийнятих проектів будівництва розробляти будівельні генеральні плани на різні етапи виконання 
робіт, виконувати розрахунки чисельності виробничих бригад, їх матеріально-технічне забезпечення для виконання 
основних видів будівельно-монтажних робіт, проектувати інженері комунікації; 

- виробити у студентів вміння самостійно вирішувати інженерно-практичні задачі як в теорії так і в виробничих 
умовах. 

 
3. Формат дисципліни 

 
Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння курсу традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних 
презентацій, комп’ютерної графіки, аудіо та відео матеріалів, інтерактивні елементи, онлайн консультування тощо, 
поєднуючи з практичними роботами. 

Формат очний (offline / Face to face). 
 

Для заочної форми навчання: 
Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online).  

 
 



4. Результати навчання 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освітнього ступеню бакалавр студент повинен 
знати: 
шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх 

результати [РН 02]; 
- методики розробки і розрахунку показників проекту організації будівництва (ПОБ) та проекту виконання робіт 

(ПВР) згідно з ДБН А3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва. 
вміти: 
знаходити оптимальні інженерні рішення при виборі технологічних процесів, будівельних конструкцій, засобів 

механізації, енергоощадних заходів у сфері професійної діяльності [РН 09]; 
розробляти технічну документацію на проектування, зведення та експлуатацію об’єктів професійної діяльності в 

тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій [РН 10]; 
організовувати та управляти технологічними процесами будівництва, експлуатації, ремонту й реконструкції об’єктів 

професійної діяльності, згідно з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту довкілля [РН 12];. 
набути соціальних навичок (soft-skills): 
- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній 

діяльності. 
 

5. Обсяг дисципліни 
 

Вид заняття Кількість годин 
лекції 28 

практичні 28 
самостійна робота 94 

Індивідуальні завдання Курсовий проект 
Всього 180 

 
 



 
6. Ознаки дисципліни 

 
Рік 

викладання 
Курс  

(рік навчання) Семестр Спеціальність 
Кількість 
кредитів / 

годин 

Кількість 
змістовних 

модулів 

Вид 
підсумкового 

контролю 

Нормативна /  
вибіркова 

2021 4 8 

192 Будівництво та  
цивільна інженерія 

Specialty 192 
"Construction and civil 

engineering" 

6/180 2 
Екзамен 

Диф. 
Залік. 

Нормативна 

 
 

7. Пререквізити 
 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни "Організація будівництва" значно підвищиться, якщо здобувач 
освітнього ступеню бакалавр попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як: "Вища математика", "Будівельні 
машини", "Технологія будівництва", "Архітектура будівель та споруд", "Виробнича база будівництва"  "Охорона праці". 

 
8. Технічне й програмне забезпечення / обладнання  

 
У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією, 

методистом та викладачами з приводу проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з 
виходом у глобальну мережу), мультимедійну техніку та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, методистом, 
викладачами та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 

 
 
 
 
 
 



 
 

9. Політика дисципліни 
 

Академічна доброчесність: 
Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її 

порушення. 
Відвідування занять 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичні 

заняття курсу. 
Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 
Поведінка на заняттях 
Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 
При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному університеті студенти, 

викладачі та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про 
організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну 
атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

 



10. Навчально-методична карта дисципліни 
 

Тиждень, 
дата, 

години 

Тема, основні питання 
(розкривають зміст і є орієнтирами 

для підготовки до модульного і 
підсумкового контролю) 

Форма 
діяльності 
(заняття) / 

формат 

Матеріали 

Література, 
інформа-

ційні 
ресурси 

Завдання години Вага 
оцінки 

Термін 
виконан-

ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовний модуль 1.  Основні положення організації та управління будівельним виробництвом. 

Тиж. 1. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Тема 1 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ В 
БУДІВНИЦТВІ 
1.. Основні терміни і визначення. 
2. Класифікація будівельних підприємств і 
основні організаційно-економічні форми 
підприємництва. 
 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Лекція і 
методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 12-27; 
2, с. 4-18, 
Допоміжна 
1. с. 7-15 
2. с. 8 - 20 
 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 
Підготувати доповідь на тему: 
- Основні терміни і визначення. 
- Будівельні підприємства 
України. 
4 год. 

1 бал Самостійна 
робота до 
2 тижня 

Тиж. 1. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Практична робота №1. 
Вступ до курсу організації будівництва. 
Ознайомлення з нормативною 
літературою. 
Основні терміни і визначення. Будівельна 
галузь України: основні форми 
підприємств 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 
в системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 12-27; 
2, с. 4-18, 
 
Допоміжна 
1. с. 7-15 
2. с. 8 - 20 
 
 

Виконати згідно завдання 
практичну роботу №1. 
3 год. 

2 бали Звіт з 
виконання 
практичної 
роботи до 
2 тижня  

 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тиж. 2. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Тема 1 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ В 
БУДІВНИЦТВІ 
1. Загальні положення з організації 
будівельного виробництва. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Лекція і 
методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 12-27; 
2, с. 4-18,. 
1. с. 7-15 
2. с. 8 - 20 
 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 
Підготувати доповідь на тему: 
Організація будівельного 
виробництва. 
4 год. 

1 бал Самостійна 
робота до 
3 тижня 

Тиж. 2. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Практична робота №2. 
Організація будівельного виробництва 
Ознайомлення: 
- договірні відносини в капітальному 
будівництві; 
- склад, комплектність і правила 
оформлення проектної, конструкторської і 
кошторисної документації, а також 
забезпечення нею виконавців відповідно до 
профілю виконуваних ними робіт; 
- положення про авторський нагляд 
проектних організацій за 
будівництвом підприємств, будівель і 
споруд; 
- умови виробництва БМР на об'єкті, 
порядок і правила їх виконання і 
приймання, облаштування робочих місць 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 
в системі 
Moodle 

Основна 
Основна 
1, с. 12-27; 
2, с. 4-18, 
Допоміжна 
1. с. 7-15 
2. с. 8 - 20 
3. с. 11-24 

Виконати згідно завдання 
практичну роботу №2. 
3 год.4 год. 

2 бали Звіт з 
виконання 
практичної 
роботи до 
3 тижня  

Тиж. 3. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Тема 2. УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ 
ВИРОБНИЦТВОМ 
1. Функції управління будівництвом. 
2. Методи і принципи управління 
будівельним виробництвом. 
3. Організаційна структура і форми 
капітального будівництва 
 

Лекція / 
Face to face  

Презентація. 
Лекція і 
методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle  

Основна 
1, с. 190-213; 
2, с. 19-23; 
3. 
Допоміжна 
1. с. 16-31 
2. с. 24 - 37 
3. с. 30-44 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
Підготувати доповідь на тему: 
- Етапи розвитку організації 
потокового будівництва. 
- Класифікація будівельних 
організацій. 
- Структура управління 
будівельними організаціями 
(фірмами). 
- Функції оперативно-
диспетчерського управління. 
4 год. 

1 бал Самостійна 
робота до 
3 тижня 

 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Тиж. 3. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Практична робота 3. 
Ознайомленння з функціями управління 
будівництвом. 
Вивчення методів і принципів управління 
будівельним виробництвом. 
Сучасні організаційні структури і форми 
капітального будівництва 
 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 
в системі 
Moodle 

Основна 
Основна 
1, с. 30-34; 
3, с. 19-23; 
 
Допоміжна 
1. с. 16-31 
2. с. 24 - 37 
3. с. 30-44 

Виконати згідно завдання 
практичну роботу №3. 
3 год. 

2 бали Самостійна 
робота до 
4 тижня 

Тиж. 4. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Тема 2. УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ 
ВИРОБНИЦТВОМ 
1. Будівельні організації 
2. Функції оперативно-диспетчерського 
управління. 
 

Лекція / 
Face to face  

Презентація. 
Лекція і 
методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle  

 
Основна 
1, с. 497-501; 
3, с. 19-23; 
5, с. 40-46; 
 
Допоміжна 
1. с. 16-31 
2. с. 24 - 37 
3. с. 30-44 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
Підготувати доповідь на тему: 
Сучасні форми будівельних  
організацій в Україні та за 
кордоном. 
Функції оперативно-
диспетчерського управління. 
4 год. 

1 бал Самостійна 
робота до 
5 тижня 

Тиж. 4. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Практична робота 4. 
Вивчення структури управління та функцій 
будівельних організацій. 
Організація та функції оперативно-
диспетчерського управління. 
 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 
в системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 497-501; 
3, с. 19-23; 
5, с. 40-46; 
 
Допоміжна 
1. с. 16-31 
2. с. 24 - 37 
3. с. 30-44 

Виконати згідно завдання 
практичну роботу № 4. 
3 год. 

2 бали Самостійна 
робота до 
5 тижня 

Тиж. 5. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОКОВОГО 
МЕТОДУ БУДІВЕЛЬНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
1. Сутність потокової організації 
будівельного виробництва. 
2. Основні принципи проектування 
потоків. 
3. Класифікація будівельних потоків. 

Лекція / 
Face to face  

Презентація. 
Лекція і 
методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle  

Основна 
1, с. 84-99; 
2, с. 24-45; 
 
Допоміжна 
1. с. 46-69 
2. с. 44 - 77 
3. с. 46-64 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
Підготувати доповідь на тему: 
потокової організації 
будівельного виробництва. 
Проектування потоків. 
Класифікація будівельних 
потоків 
4 год. 

1 бал Самостійна 
робота до 
6 тижня 

 
 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тиж. 5. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Практична робота 5. 
Ознайомлення з потоковою організацією 
будівельного виробництва. 
Вивчення основних принципів 
проектування потоків. 
 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 
в системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 84-99; 
2, с. 24-45; 
 
Допоміжна 
1. с. 46-69 
2. с. 44 - 77 
3. с. 46-64. 

Виконати згідно завдання 
практичну роботу №5. 
3 год. 

2 бали Самостійна 
робота до 
6 тижня 

Тиж. 6. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОКОВОГО 
МЕТОДУ БУДІВЕЛЬНОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
1. Параметри будівельних потоків. 
2. Основні закономірності, технологічне 
вв'язування й розрахунок параметрів 
будівельних потоків. 

Лекція / 
Face to face  

Презентація. 
Лекція і 
методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle  

Основна 
1, с. 84-99; 
2, с. 24-45; 
 
Допоміжна 
1. с. 46-69 
2. с. 44 - 77 
3. с. 46-64. 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
Підготувати доповідь на тему: 
- Параметри будівельних 
потоків. 
- Основні закономірності 
потоків, 
- Технологічне вв'язування й 
розрахунок параметрів 
будівельних потоків.. 
4 год. 

1 бал Самостійна 
робота до 
7 тижня 

Тиж. 6. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Практична робота 6. 
Вивчення параметрів будівельних потоків. 
Встановлення основних закономірностей, 
технологічне вв'язування й розрахунок 
параметрів будівельних потоків  

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 
в системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 84-99; 
2, с. 24-45; 
 
Допоміжна 
1. с. 46-69 
2. с. 44 - 77 
3. с. 46-64. 

Виконати згідно завдання 
практичну роботу №6. 
3 год. 

2 бали Самостійна 
робота до 
7 тижня 

Тиж. 7. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Тема 4. СІТЬОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 
1. Організаційно-технологічні моделі 
будівельного виробництва. 
2. Призначення cітьових моделей і 
cітьових графіків. 
3. Класифікація cітьових моделей і 
елементи cітьових графіків. 
 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Лекція і 
методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 270-302; 
2, с. 45-86; 
 
Допоміжна 
1. с. 72-86 
2. с. 79 - 96 
3. с. 65 - 86. 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
Підготувати доповідь на тему: 
- Організаційно-технологічні 
моделі будівельного 
виробництва. 
- Призначення cітьових моделей 
і cітьових графіків. 
- Класифікація cітьових моделей 
і елементи cітьових графіків. 
4 год. 

1 бал Самостійна 
робота до 
8 тижня 



Тиж. 7. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Практична робота 7. 
Вивчення організаційно-технологічних 
моделей будівельного виробництва. 
Призначення та класифікація cітьових 
моделей і cітьових графіків. 
Елементи cітьових графіків. 
 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 
в системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 270-302; 
2, с. 45-86; 
 
Допоміжна 
1. с. 72-86 
2. с. 79 - 96 
3. с. 65 - 86. 

Виконати згідно завдання 
практичну роботу №7. 
3 год. 

2 бали Самостійна 
робота до 
8 тижня 

Тиж. 8. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Тема 4. СІТЬОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 
1. Cітьові моделі. 
2. Розрахунок cітьового графіка 

«вершини - роботи». 
3. Розрахунок cітьового графіка 

«вершини-події». 
4. Алгоритм розрахунку безпосередньо 

на cітьовому графіку 
 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Лекція і 
методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 270-302; 
2, с. 45-86; 
 
Допоміжна 
1. с. 72-86 
2. с. 79 - 96 
3. с. 65 - 86. 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
Підготувати доповідь на тему: 
- Cітьові моделі. 
- Розрахунок cітьового графіка 
«вершини - роботи». 
- Розрахунок cітьового графіка 
«вершини-події». 
- Алгоритм розрахунку 
безпосередньо на cітьовому 
графіку. 
4 год. 

1 бал Самостійна 
робота до 
9 тижня 

Тиж. 8. Змістовний контроль №1. Тест Тест в 
системі 
Moodle 

http://moodle.
kntu.kr.ua/cou
rse/view.php?i
d=36 

Виконати тестове завдання. 14 
балів 

 

Змістовний модуль 2. ПЛАНУВАННЯ БУДІВНИЦТВА. 
Тиж. 9. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Тема 5. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 
БУДІВНИЦТВА 

1. Сутність календарного планування, його 
роль у будівництві. 
2. Види календарних планів (графіків). 
3. Спрощені форми календарного 
плануванняю 
 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Лекція і 
методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 302-314; 
2, с. 86-93; 
 
Допоміжна 
1. с. 90-112 
2. с. 98 - 120 
3. с. 87 - 112. 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
Підготувати доповідь на тему: 
- Сутність календарного 
планування, його роль у 
будівництві. 
- Види календарних планів 
(графіків). 
- Спрощені форми календарного 
планування. 
4 год. 

1 бал Самостійна 
робота до 
10 тижня 

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=36
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=36
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=36
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=36


Тиж. 9. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Практична робота 9 
Календарне планування, його роль у 
будівництві. 
Види календарних планів (графіків). 
Спрощені форми календарного планування. 
 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 
в системі 
Moodle 

Основна 
 
Допоміжна 
1. с. 90-112 
2. с. 98 - 120 
3. с. 87 - 112 

Виконати згідно завдання 
практичну роботу №9. 
3 год. 

2 бали Самостійна 
робота до 
10 тижня 

Тиж. 10. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Тема 5. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 
БУДІВНИЦТВА 

1.Лінійні календарні графіки. 
2. Основні положення календарного 
планування. 
3. Календарні плани будівництва 
комплексів будинків і споруд. 
 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Лекція і 
методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle 

Основна 
 
Допоміжна 
1. с. 90-112 
2. с. 98 - 120 
3. с. 87 - 112 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
Підготувати доповідь на тему: 
- Лінійні календарні графіки. 
- Основні положення 
календарного планування. 
- Календарні плани будівництва 
комплексів будинків і споруд. 
4 год. 

1 бал Самостійна 
робота до 
11 тижня 

Тиж. 10. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Практична робота 10. 
Лінійні календарні графіки. 
Основні положення календарного 
планування. 
Календарні плани будівництва комплексів 
будинків і споруд. 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 
в системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 302-314; 
2, с. 86-93; 
 
Допоміжна 
1. с. 90-112 
2. с. 98 - 120 
3. с. 87 - 112 

Виконати згідно завдання 
практичну роботу №10. 
3 год. 

2 бали Самостійна 
робота до 
11 тижня 

Тиж. 11. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ 
БУДІВЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

1. Зміст поняття «проект». 
2. Типи й види проектів. 
3. Життєвий цикл проекту. 
 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Лекція і 
методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 449-471; 
2, с. 94-113; 
 
Допоміжна 
1. с. 113-126 
2. с. 121 - 132 
3. с. 113 - 126 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
Підготувати доповідь на тему: 

- Зміст поняття «проект». 
- Типи й види проектів. 
- Життєвий цикл проекту 
 4 год. 

1 бал Самостійна 
робота до 
12 тижня 

Тиж. 11. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Практична робота 11.  
Вивчення типів і видів проектів. 
Визначення життєвого циклу проекту. 
 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 
в системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 449-471; 
2, с. 94-113; 
Допоміжна 
1. 

Виконати згідно завдання 
практичну роботу №11. 
3 год. 

1 бал Звіт з 
виконання 
практичної 
роботи до 
12 тижня 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Тиж. 12. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ 
БУДІВЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
1. Учасники проекту. 
2. Оточення проекту. 
3. Поняття управління проектом. 
 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Лекція і 
методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 449-471; 
2, с. 94-113; 
 
Допоміжна 
1. с. 113-126 
2. с. 121 - 132 
3. с. 113 - 126 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
Підготувати доповідь на тему: 
- Учасники проекту. 
- Оточення проекту. 
- Управління проектом 
 4 год. 

1 бал Самостійна 
робота до 
13 тижня 

Тиж. 12. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Практична робота 12. 
Вивчення складу проекту. Учасники 
проекту. Оточення проекту. Поняття 
управління проектом. 
 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 
в системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 449-471; 
2, с. 94-113; 
 
Допоміжна 
1. с. 113-126 
2. с. 121 - 132 
3. с. 113 - 126 

Виконати згідно завдання 
практичну роботу №12. 
3 год. 

1 бал Звіт з 
виконання 
практичної 
роботи до 
13 тижня 

Тиж. 13. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Тема 7. БУДІВЕЛЬНІ ГЕНЕРАЛЬНІ 
ПЛАНИ 

1. Призначення і види будівельних 
генеральних планів. 
2. Загальні принципи проектування 
будівельних генеральних планів. 
3. Проектування загальномайданчикових 
будівельних генеральних планів. 
4. Проектування об'єктного будівельного 
генерального плану. 
5. Організація складського господарства. 
 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Лекція і 
методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 349-365; 
2, с. 113-146; 
 
Допоміжна 
1. с. 127-139 
2. с. 132 - 146 
3. с. 127 - 143 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 
Підготувати доповідь на тему: 
- Призначення і види 
будівельних генеральних планів. 
- Загальні принципи 
проектування будівельних 
генеральних планів. 
- Проектування загально-
майданчикових будівельних 
генеральних планів. 
- Проектування об'єктного 
будівельного генерального 
плану. 
- Організація складського 
господарства4 год. 

2 бали Самостійна 
робота до 
14 тижня 

Тиж. 13. 
За розк-
ладом 
2 год. 

3. Практична робота 13.  
Будівельні генеральні плани. Загальні 
принципи проектування будівельних 
генеральних планів. Проектування 
загальномайданчикових будівельних 
генеральних планів. Проектування 
об'єктного будівельного генерального 
плану. 
Організація складського господарства 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 
в системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 349-365; 
2, с. 113-146; 
 
Допоміжна 
1. с. 127-139 
2. с. 132 - 146 
3. с. 127 - 143 

Виконати згідно завдання 
практичну роботу №13. 
3 год. 

1 бал Звіт з 
виконання 
практичної 
роботи до 
14 тижня 



Тиж. 14. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Тема 7. БУДІВЕЛЬНІ ГЕНЕРАЛЬНІ 
ПЛАНИ ТИМЧАСОВІ СПОРУДИ 

1. Тимчасові споруди виробничого, 
адміністративного й санітарно-побутового 
призначення. 
2. Організація тимчасового водопостачання 
і водовідведення. 
3. Організація тимчасового 
енергопостачання. 
4. Тимчасові шляхи. 
5. Рекомендації щодо розміщення 
вантажопідйомних машин і механізмів на 
будівельному майданчику 
 

Лекція / 
Face to face 

Презентація. 
Лекція і 
методичні 
матеріали в 
системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 349-365; 
2, с. 113-146; 
 
Допоміжна 
1. с. 127-139 
2. с. 132 - 146 
3. с. 127 - 143 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 
Підготувати доповідь на тему: 
- Тимчасові споруди вироб-
ничого, адміністративного й 
санітарно- побутового призна-
чення. 
- Організація тимчасового 
водопостачання і водовідве-
дення. 
- Організація тимчасового 
енергопостачання. 
- Тимчасові шляхи. 
- Рекомендації щодо розміщення 
вантажопідйомних машин і 
механізмів на будівельному 
майданчику 
4 год. 

2 бали Самостійна 
робота до 
15 тижня 

Тиж. 14. 
За розк-
ладом 
2 год. 

Практична робота №14. Тимчасові споруди 
виробничого, адміністративного й 
санітарно-побутового призначення. 
Організація тимчасового водопостачання і 
водовідведення. Організація тимчасового 
енергопостачання. Тимчасові шляхи. 
Рекомендації щодо розміщення 
вантажопідйомних машин і механізмів на 
будівельному майданчику 

Практичне 
заняття / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 
в системі 
Moodle 

Основна 
1, с. 349-365; 
2, с. 113-146; 
 
Допоміжна 
1. с. 127-139 
2. с. 132 - 146 
3. с. 127 - 143 

Виконати згідно завдання 
практичну роботу №2. 
3 год. 

1 бал Звіт з 
виконання 
практичної 
роботи до 
15 тижня 

Тиж. 14 
 

Змістовний контроль №2 Тест Тест в 
системі 
Moodle 

http://moodle.
kntu.kr.ua/cou
rse/view.php?i
d=36 

Виконати тестове завдання. 16 
балів 

до 15 тижня 

 
 

http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=36
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=36
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=36
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=36


Курсове проектування 
 

Структура курсової роботи: 
А. Пояснювальна записка (формат А4). 
Вступ. 

1. Завдання на курсове проектування. Вихідні дані. 
2. Вступ. 
Елементи проекту організації будівництва 
3. Аналіз об'ємно-планувальних і конструктивних рішень основного і допоміжного об'єктів комплексу.  
4. Визначення кошторисної вартості окремих об'єктів, комплексу будинків і споруд. 
5. Зведений календарний план або укрупнений сітьовий графік будівництва комплексу. 
6. Розрахунок потреби в основних будівельних матеріалах. 
7. Розрахунок потреби в будівельних машинах і механізмах. 
8. Загальномайданний будівельний генплан. 
8.1. Розрахунок тимчасових адміністративно - побутових будинків. 
8.2. Розрахунок складів будівельних матеріалів і конструкцій. 
8.3. Розрахунок тимчасового водопостачання; 
8.4. Розрахунок тимчасового електропостачання. 
Елементи проекту виконання робіт 
9. Розбивка будинку на захватки. 
10. Визначення номенклатури будівельно-монтажних робіт і їхніх обсягів. 
11. Вибір методів виконання робіт. 
12. Вибір комплекту машин і механізмів для виконання будівельно-монтажних робіт. 
13. Визначення тривалості виконання робіт. 
14. Об'єктний будівельний генплан. 
14.1. Розрахунок складів будівельних матеріалів і конструкцій. 
14.2. Розрахунок тимчасового водопостачання. 
14.3. Розрахунок тимчасового енергозабезпечення. 
14.4. Розрахунок тимчасового теплопостачання. 
15. Охорона праці і навколишнього середовища, протипожежні заходи. 



16. Техніко-економічні показники. 
17. Література. 
18. Зміст. 

Б. Графічна частина. 
19. Загальномайданний будівельний генплан, у т.ч. об'єктний основного будинку. 
19.1. Умовні позначення, прийняті на будівельний генплані. 
19.2. Експлуатація постійних, тимчасових будинків і споруд. 
20. Зведені календарний план або укрупнений сітьовий графік будівництва комплексу будинків і споруд. 
21. Графік освоєння капітальних вкладень. 
22. Графік потреби робітників. 
23. Сітьовий графік будівництва основного будинку. 
24. Техніко-економічні показники. 
25. Примітки. 

11. Система оцінювання та вимоги 
 

Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне опитування, письмовий контроль, 

тестовий контроль. 
Форма контролю: іспит. 
Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни "Організація будівництва" здійснюється 

згідно з кредитною трансферно-накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із 
засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для 
оцінювання якої призначається 60 балів, і рейтингу з атестації (екзамен) – 40 балів. 

 
 
 
 
 
 

 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного 
складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 



Критерії оцінювання. 
Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий 
шляхом спільного прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті: 

оцінку "відмінно" (90-10 балів, А) заслуговує студент, який: 
- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 
- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує набуті знання і вміння у 

нестандартних ситуаціях; 
- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 
- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх значення для професії, яку він набуває; 
- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну 

позицію; 
- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив творчі здібності і використовує їх при 

вивченні навчально-програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 
оцінку "добре" (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який: 
- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його 

на практиці, має системні знання достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано 
використовує їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем 
професійного спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на 
підтвердження вивченого матеріалу; 

оцінку "добре" (74-81 бал, С) – заслуговує студент, який: 
- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок; 
- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно 

застосовувати на практиці, контролювати власну діяльність; 
- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну 

літературу, яка рекомендована програмою; 
 



оцінку "задовільно" (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який: 
- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання 

його у майбутній професії; 
- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить 

шляхи їх усунення; 
оцінку "задовільно" (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який: 
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

використання його у майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають 
репродуктивний характер. 

оцінка "незадовільно" (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 
- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у 

виконанні передбачених програмою завдань. 
оцінку "незадовільно" (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не 

володіє зовсім; 
- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 
- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без 

повторного вивчення даної дисципліни. 
 
Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни. Є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за 

окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєності теоретичного 
матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання практичних 
індивідуальних завдань. Підсумкова оцінка виставляється після повного вивчення навчальної дисципліни, яка виводиться 
як сума проміжних оцінок за змістові модулі. Остаточна оцінка рівня знань складається з рейтингу з навчальної роботи, 
для оцінювання якої призначається 60 балів, і рейтингу з атестації (екзамен) – 40 балів. 

 



Критерії оцінювання курсової роботи: 
Максимальна оцінка за виконання курсової роботи – 100 балів. 
Загальна оцінка роботи складається із: 
- оцінки за виконання роботи (максимальна кількість – 60 балів); 
- оцінки захисту роботи (максимальна кількість – 40 балів). 
До захисту подається курсова робота, виконана у повному обсязі. 
При оцінюванні захисту курсової роботи керуємося наступним: 
- за повне, чітке та логічне викладення результатів курсової роботи та якісне її оформлення, демонстрацію у 

відповідях розуміння застосовуваних методів для розрахунку залізобетонних конструкцій, взаємозв’язку основних 
понять, визначень, принципів та їх значення для професії, що здобувається, студент одержує 31-40 балів; 

- якщо студент показав досить стійкий і систематичний характер знань, але виконав завдання з дрібними 
похибками у вирішенні й викладенні, студент одержує 21-30 балів; 

- якщо студент допустив деякі пробіли в знаннях і не зовсім точно та правильно виконав завдання чи нечітко 
представляє застосування методів розрахунку залізобетонних конструкцій, студент одержує 11-20 балів; 

- якщо студент має серйозні пробіли в знаннях, його пояснення не є переконливими та вичерпними і він допустився 
принципових помилок при виконанні завдання як у теоретичному, так і в практичному плані, а також у логічному 
викладенні матеріалу, студент одержує 0-10 балів. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни "Організація будівництва" 

 
Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2   
Т1 Т2 Т3 Т4 ЗК1 Т5 Т6 Т7 ЗК2   

4 4 4 4 14 4 5 5 16 40 100 

 
Примітка: Т1, Т2,…, Т14 – теми дисципліни;  ЗК1, ЗК2 – підсумковий змістовий контроль. 
 

 



12. Рекомендована література 
 

Базова 
 

1. Організація будівництва / С.А. Ушацький, Ю.П. Шейко, Г.М. Тригер та ін.; За редакцією С.А. Ушацького.: 
Підручник. – Кондор, 2007. – 521 с. 
2. О.В. Лізунков, В.В. Дарієнко, І.О. Скриннік Організація будівництва Навчальний посібник,- Кропивницький: ЦНТУ. 
- 2020.- 146 с. 
3. Державні будівельні норми України ДБН А.3.1 – 5 – 2016 “Організація будівельного виробництва”. Держкомітет 
України у справах містобудування і архітектури., Київ, 2016.- 51 с. 
4. Т. Г. Ровенчак, О. В. Христич Стандартизація, управління якістю і сертифікація продукції. Навчальний посібник. - 
Вінниця: ВНТУ, 2005.- 20 с. 
5. Державні будівельні норми України ДБН А.2.2 – 3 – 97 “Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження 
проектної документації для будівництва”. Держкомітет України у справах містобудування і архітектури., Київ, 1998.- 
35 с. 
6. Державні будівельні норми України ДБН А.3.1 – 2 – 93 “Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт”. 
Держкомітет України у справах містобудування і архітектури., Київ, 1994.- 32 с. 
7. Державні будівельні норми України ДБН А.3.1 – 3 – 94 “Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 
об´єктів. Основні положення”. Держкомітет України у справах містобудування і архітектури., Київ, 1995.- 31 с. 
8. Державні будівельні норми України ДБН А.3.1 – 5 – 2009 “Управління, організація і технологія. Організація 
будівельного виробництва”. Держкомітет України у справах містобудування і архітектури., Київ, 2010.- 61 с. 
9. Редькін О.В. Організація будівництва. Теорія і практика організації, планування та управління будівельним 
виробництвом: Навч. посібник / В.О. Онищенко, О.В. Редькін, Л.Г. Щербінін, І.О. Іваницька, Д.М. Толкачов, І.О. 
Білоус._ Харків, ТОВ “Компанія” СМІТ, 2009. – 304 с. 
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