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Семестр: 7 семестр 

Форма навчання: денна 

Електронний курс-ресурс: https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1984   
Обсяг курсу: 3 кредити ЄКТС (90 годин), в тому числі: лекцій – 16  год., 

практичні заняття – 16 год., самостійна робота студента – 28 год., підготовка до 

іспиту – 30 год. 

Результати навчання: 

знати: основні задачі та принципи планування діяльності дорожніх 

організацій; основні методи планування дорожньо-будівельних робіт; зміст 

техніко-економічного та оперативно-виробничого планування; основні задачі та 

принципи управління діяльністю дорожніх організацій; функції та організаційні 

форми управління; методи управління; зміст, положення та задачі технічного 

нормування у будівництві; класифікацію виробничих норм витрат ресурсів; 

методи та способи нормування праці та витрат робочого часу; основи 

проектування виробничих норм; напрямки наукової організації праці та 

заробітної плати в дорожньому господарстві; форми та системи оплати праці в 

будівництві. 

вміти: ставити і вирішувати завдання, пов’язані з плануванням та 

управлінням будівельним виробництвом; використовувати основні методи 

планування дорожньо - будівельних робіт; визначати витрати робочого часу на 

немеханізовані та механізовані процеси; використовувати основні методи і 

способи нормування праці та витрат робочого часу; визначати продуктивність 

дорожньо –будівельних машин; розподіляти заробітну плату за існуючими 

методами; застосовувати коефіцієнт трудової участі при нарахуванні заробітної 

плати; контролювати нарахування заробітної плати та напрямки наукової 

організації праці. 

мати уяву: про основні проблеми та перспективи розробки теоретичних 

основ планування, технічного нормування, наукової організації праці та 

заробітної плати  на сучасному етапі розвитку держави; про світовий досвід 

розробки та удосконалення ефективних методів планування, технічного 

нормування та наукової організації праці на будівництві. 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  

Технологія будівництва автомобільних доріг, Дорожньо-будівельні матеріали, 

Будівельні машини та механізми, Економіка будівельного виробництва. 

Короткий зміст навчальної програми: 

Основи планування  в дорожній  галузі. Організація системи планування в 

дорожньому господарстві. Основи  техніко - економічного планування. Основи   

оперативно-виробничого планування. Основи управління дорожнім 
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виробництвом. Сутність та основні завдання управління. Функції та основні 

форми управління. Методи управління. Основи технічного нормування в 

дорожньому будівництві. Зміст, завдання та основні положення технічного 

нормування. Методи та способи нормування праці та витрат робочого часу. 

Проектування виробничих норм витрат праці та матеріалів. Організація праці та 

заробітної плати. Сутність, форми та джерела підвищення продуктивності праці. 

Форми та системи оплати праці в будівництві. Основні напрямки наукової 

організації праці.  
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Методи і критерії оцінювання, вимоги: 

• поточний контроль: тестування (пакет тестових питань) (40 %); 

• підсумковий контроль (екзаменаційні білети) – іспит, письмово-усна форма 



(60 %). 


