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Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС 

Управління будівництвом 
3 кредити ЄКТС 

Загальна інформація про 
викладача  

Яценко Дмитро Корнійович ст. викл. кафедри 
«Проектування і будівництво доріг»,  
Гаврилов М.О. асистент кафедри «Проектування і 
будівництво доріг»,  
тел. (056) 373-15-48, proectbud@gmail.com 

Семестр у якому можливе 
вивчення дисципліни 

1 семестр, ОС «магістр» 

Факультети, студентам яких 
пропонується 

ННЦ «ОБД» ОП «Залізничні споруди та колійне 
господарство» 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Здатність приймати рішення в різних виробничих 
ситуаціях, управляти різними колективами транспортних 
будівельників. 
Здатність встановлювати стильові особливості 
управління й основні фактори в формуванні виробничих 
колективів 
Вміти здійснювати процес планування, організації, 
мотивації і контролю для досягнення цілей організації. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Знання з Вищої математики, Інженерної геодезії, 
Планування і організація виробництва, Будівництво 
залізниць 

Основні теми дисциплін  32 години лекцій, 16 практичних занять, 60 самостійна 
робота, залік. 
Основні теми лекцій: 
Сутність наукового управління виробництвом  
Методологічні основи управління 
Закономірності управління 
Основні принципи управління 
Організаційно-розпорядні методи управління 
Социально-психологічні аспекти управління 
Основи формування трудового колективу 
Організаторські здібності і психологічні якості керівника 
Організація управління будівництвом 
Документація і її роль в управлінні 
Діловодство і його організація на будівництві залізниць 
Основні теми практичних занять: 
Вибір оптимального варіанту забезпечення матеріалами 
будівельної організації. 
Вимоги до кадрів управління. Оцінка якостей майстра. 
Оцінка особистих і ділових якостей керівника 

Мова викладання українська 
Список основної та 
додаткової літератури  
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