
1. Код:ПП90- ПП91. 

2. Назва:Організація будівництва (спецкурс) 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти:І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:8. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Макаренко Руслан 

Миколайович, к.т.н., професор. 

9. Результати навчання: Формування у студентів системи теоретичних і практичних знань щодо 

організації виконання виробничих процесів в будівництві, їх механізації, економічної та практичної 

доцільності ведення. 
10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практичні заняття, курсовий 

проект. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:«Технологія будівельного 

виробництва», «Зведення і монтаж будівель і споруд», «Організація будівництва». 

12. Зміст курсу: Організація матеріально – технічної  бази будівництва. Організація комплектного 

забезпечення будівництва конструкціями і матеріалами. Організація парку будівельних машин і його 

експлуатації. Організація  роботи транспорту в будівництві. Організація проектно-вишукувальних 

робіт. Календарне планування в будівництві. Організація оперативного планування виробництва. 

Забезпечення збереження матеріальних цінностей і грошових коштів вбудівництві.Організація 

системи контроль якості в будівництві.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Навчальний посібник “Технологія та організація будівельного виробництва” для студентів 

напряму 6.060101 “Будівництво”, Р.М.Макаренко, Л. П. Гомон, Рівне: НУВГП, 2008,- 147 с. 

2. ДСТУ Б А.3.1-22:2013. Визначення тривалості будівництва об’єктів, Київ: Мінрегіон України, 

2014,-30 с. 

3. Посiбник з розробки проектiв органiзацiї будiвництва i проектiв виконання робiт (до ДБН А. 3.1-5-

96 "Органiзацiя будiвельного виробництва"). Частина 1. Технологiчна та виконавча документацiя, 

Київ: Держкоммістобудування України, 1994,-30 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

20 год. лекцій, 28 год. практичних занять, 72 год. самостійної роботи. Разом –120 год.  

Методи: лекції з використанням мультимедійної презентації та роздаткового матеріалу, проблемні 

лекції, лекції у формі діалогу, моделювання ситуацій, дискусія тощо. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль(40 балів): екзамен письмовий в кінці 8 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування у вигляді контрольних завдань, усне  опитування, 

Вирішення практичних вправ та завдань. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри промислового, цивільного 

будівництва та інженерних споруд, д.т.н., професорЄ. М. Бабич 

 

Розробник опису дисципліни 

к.т.н., професор       Р.М. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: ПП90- ПП91 

2. Title:. Organization of construction (special course) 

3. Type:, is obligatory. 

4. Higher education level:. the first (Bachelor). 

5. Year of study, when the discipline is offered: .4th 

6. Semester when the discipline is studied:  VIII 

7. Number of established ECTS credits:.4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Makarenko R.M., Candidate 

of Technical Sciences, Professor. 

9. Results of studies: Formation of theoretical and practical knowledge of the students on the organization 

of the implementation of production processes in construction, their mechanization, economic and practical 

feasibility of conducting. 

10. Forms of organizing classes: lectures, independent work, practical classes, course project. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Technology of construction production", 

"Construction and installation of buildings and structures", "Organization of construction". 

12. Course contents: 

Organization of the material and technical base of construction. Organization of complete construction of  

constructions  and  materials. Organization of  park of construction  machines and its operation. 

Organization of  transport work in construction. Organization of design and survey works. Calendar 

planning  in construction. Organization of operational  planning of production. Ensuring the preservation of 

material assets and cash  in building. The organization  of quality control system in construction. 

13. Recommended educational editions: 

1. Textbook "Technology and organization of construction production" for students direct 6.060101 

"Construction", R.M.Makarenko, L.P. Homon, Rivne: NUWMN, 2008, - 147 p. 

2. DSTU B A.3.1-22: 2013. Determination of the duration of the construction of objects, Kyiv: Minregion of 

Ukraine, 2014, -30 p. 

3. A toolkit for the development of projects of the organization of construction and projects for the 

implementation of work (to the DBN A. 3.1-5-96 "Organization of construction production"). Part 1. 

Technological and executive documentation, Kyiv: State Committee for the Construction of Ukraine, 1994, -

30 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

20 hours. lectures, 28 hours. practical classes, 72 hours independent work. Together -120 hours. 

Methods: lectures using  multimedia  presentations and handouts, problem lectures, lectures in the form of 

dialogue, simulation of situations, discussion, etc. 

15. Forms and assessment criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam at the end of the 8
th

   semester. 

Current control (60 points): testing in the form of control tasks, oral questioning, resolution of 

practicalpractices and tasks. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department of Industrial, 

civil engineering construction and engineering structures     E. M. Babych, Ph.D, Professor 

 

 

 

 

Developer of the discipline description 

Candidate of Technical Sciences, Professor     Makarenko R.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


