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3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Мета дисципліни: вивчення основ теорії та методології визначення властивостей 

будівельних матеріалів бетонів різних видів. 
Завдання дисципліни: освоєння сучасних методів визначення властивостей будівельних 

матеріалів бетонів різних видів та засвоєння ії практичного застосування. 
Пререквізити дисципліни. «Будівельне матеріалознавство», «Бетони і будівельні розчини», 

«В’яжучі речовини»,  «Архітектура будівель та споруд», «Будівельні конструкції» за програмою 
ступеня бакалавра. 

Постреквізити дисципліни. Виконання кваліфікаційної роботи магістра. Отримання 
ступеня магістра. Подальша професійна діяльність. 

Компетентності відповідно до освітньо - наукової програми СВО ПДАБА 192мн 2019 
«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»: 
• Інтегральна компетентність. 
• Загальні компетентності (ЗК): 1,3,5,6,10-12,18; 
• Професійні компетентності (ПК): 1,7,14,15,16. 

Заплановані результати навчання відповідно до освітньо - наукової програми СВО 
ПДАБА 192мн 2019 «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» студент 
повинен: 
• Знати (ЗР): 1-4,8-10; 
• Вміти (УМП/НП): 2,6,10,11 / 1,4,6. 

Методи навчання: практичний, словесний, робота з книгою. 
Форми навчання: групова, колективна. 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем Кількість годин 

усього л п лаб. с.р 
Змістовий модуль 1.Сучасні методи контролю властивостей будівельних матеріалів . 

Вступна лекція. Методи контролю в системі оцінки якості 
матеріалів та технічного стану будівель та споруд 

4 2   2 

Загальні відомості про існуючі методи контролю властивостей 
матеріалів. Нормативне забезпечення  

4 2   2 

Європейські методи контролю. Особливості застосування 4 2   2 
Прямі методи визначення властивостей бетону та інших 
конструкційних матеріалів 

66 2  2 2 

Непрямі методи визначення властивостей будівельних матеріалів. 
Неруйнівні методи контролю (НМК) 

10 6   4 

Використання НМК під час виготовлення бетонних та 
залізобетонних конструкцій 

10 2  2 6 

Особливості застосування НМК для монолітного бетону 4 2   2 
Оцінка технічного стану будівель. Особливості застосування НМК  8 2  2 4 
Моніторинг стану будівель та споруд 6 2   4 
Напрямки вдосконалення методів контролю 4 2   2 
Разом за змістовим модулем 1 60 24  6 30 
Підготовка до екзамену 30    30 
Усього годин 90 24  6 60 
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5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 
з/п Тема занять Кількість 

годин 
1 Вступна лекція. Методи контролю в системі оцінки якості матеріалів та 

технічного стану будівель та споруд 
2 

2 Загальні відомості про існуючі методи контролю властивостей матеріалів. 
Нормативне забезпечення  

2 

3 Європейські методи контролю. Особливості застосування 2 
4 Прямі методи визначення властивостей бетону та інших конструкційних 

матеріалів 
2 

5 Непрямі методи визначення властивостей будівельних матеріалів. Неруйнівні 
методи контролю (НМК) 

2 

6 Механічні методи визначення міцності  2 
7 Ультразвуковий контроль 2 
8 Використання НМК під час виготовлення бетонних та залізобетонних 

конструкцій 
2 

9 Особливості застосування НМК для монолітного бетону 2 
10 Оцінка технічного стану будівель. Особливості застосування НМК  2 
11 Моніторинг стану будівель та споруд 2 
12 Напрямки вдосконалення методів контролю 2 
Усього годин 24 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. 
Практичні заняття не передбачені навчальним планом 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п Тема занять Кількість 

годин 
1 Прямі методи визначення властивостей бетону та інших конструкційних 

матеріалів 
2 

2 Використання НМК під час виготовлення бетонних та залізобетонних 
конструкцій. Уточнення тарувальних залежностей.  

2 

3 Застосування НМК конструкцій що експлуатуються  2 
Усього годин 6 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 
з/п Вид роботи / Назва теми Кількість 

годин 
1 Підготовка до аудиторних занять 10 
2 Підготовка до контрольних заходів 8 
3 Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 12 

Автоматизовані системи моніторингу  3 
Система вхідного контролю у технології виробництві бетонних та 
залізобетонних конструкцій 

3 

Система контролю виготовлення бетонних та залізобетонних конструкцій. 3 
НМК металоконструкцій 3 

4 підготовка до екзамену 30 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Методом контролю знань студентів є усний та письмовий контроль. 
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10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Оцінка поточного контролю змістового модулю 1 «Сучасні методи контролю 

властивостей будівельних матеріалів» (всього 100 балів) складається з: 
• Відвідування лекцій 36 балів (по 3 бали за кожну лекцію); 
• Виконання лабораторної роботи 12 балів (по 4 бали за кожну роботу); 
• Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях 12 балів (3 бали за тему) 
• Контрольна робота 40 балів (по 20 балів за кожне питання, 2 питання). 

Критерії оцінки (нарахування балів) поточного контролю: 
• Питання контрольної роботи: 
− студент дав повну відповідь на питання, привів необхідні пояснення, формули і схеми, але 

помічені дрібні помилки викладу й оформлення відповіді 17 – 20 балів ; 
− студент дав повну відповідь на питання, але у відповіді допущені помилки, що принципово 

не впливають на кінцеву суть відповіді, приведені необхідні схеми і формули, але відсутня 
необхідна деталізація – 12 – 16 балів ; 

− студент розкрив суть питання, але у відповіді допущені неправильні тлумачення, схеми і 
формули не мають принципових помилок, проте відсутня необхідна деталізація – 8-11 балів; 

− студент не цілком розкрив суть питання, у відповіді допущені грубі помилки, відсутні 
формули та схеми – 4 - 7 балів ; 

− студент дав принципово невірну відповідь на питання – студенту нараховується 1 - 3 балів в 
змістовому модулі 1; 

− за повну відсутність відповіді 0 балів; 
• Відвідування лекції: 
− був присутній, конспект повний, є розуміння законспектованого - 3 бали; 
− був присутній, конспект не повний, є часткове розуміння законспектованого – 2 бали; 
− був присутній, конспект відсутній – 1 бал; 
− був відсутній – 0 балів; 
• Виконанням лабораторної роботи: 
− був присутній, робота виконана, висновок зроблено, є розуміння висновку та можливості 

застосування набутих навичок - 4 бали; 
− був присутній, робота виконана, висновок зроблено, є часткове розуміння висновку – 3 б; 
− був присутній, робота виконана, висновок зроблено частково – 2 бали; 
− був присутній, робота не виконана в повному обсязі – 1 бал; 
− був відсутній – 0 балів. 
• Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 
− конспект повний, є розуміння законспектованого - 3 бали; 
− конспект не повний, є часткове розуміння законспектованого – 2 бали; 
− конспект не повний, розуміння законспектованого відсутнє– 1 бал; 
− конспект відсутній – 0 балів. 

Екзаменаційна оцінка (всього 100 балів) складається з відповідей на 4-ри питання білету. 
Максимальна кількість балів за відповідь на кожне питання – 25 балів. 

Критерії екзаменаційної оцінки (нарахування балів за відповідь на кожне питання). 
− 21-25 балів ставиться за змістовну, логічно послідовну, правильну відповідь в письмовій 

формі на питання екзаменаційного білета. При цьому повністю розкриті усі пункти питання, 
відповідь супроводжується правильними, охайно оформленими розрахунковими схемами. 
Методики розрахунку викладені послідовно, супроводжуються висновками, пояснені 
параметри і надані одиниці вимірювання. 

− 16-20 балів ставиться за відповідь в письмовій формі на питання екзаменаційного білета при 
відсутності послідовно викладеного матеріалу. При цьому окремі пункти питання розкриті не 
в повному обсязі, у методиках розрахунків, розрахункових схемах є незначні помилки, 
пропущені формули або виводи залежностей окремих параметрів. 
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− 11-15 балів ставиться за відповідь в письмовій формі на питання екзаменаційного білета, якщо 
студент надав поверхову відповідь на питання, відсутня логічна послідовність відповіді. При 
цьому у методиках розрахунків відсутні формули або виводи залежностей окремих 
параметрів, у розрахункових схемах допущені помилки. 

− 1-10 балів ставиться за відповідь в письмовій формі на питання екзаменаційного білета, якщо 
відсутні відповіді на окремі його частини, наявні грубі помилки у розрахункових схемах і 
методиках розрахунку, що призводить до нерозуміння рішень і отримання помилкових 
формул та залежностей для розрахунку параметрів або їх відсутність.  

− 0 балів – відсутність відповіді 
Підсумкова оцінка з дисципліни визначається (за згодою зі студентом) як середньоарифметична 
змістового модуля 1 та екзамену. 
Порядок зарахування пропущених занять: пропущені заняття зараховуються у разі виконання 
індивідуального завдання (реферату) за темою пропущеної лекції або виконання лабораторної 
роботи за темою пропущеної лабораторної роботи. 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна 

1. Система забезпечення надійності і безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і дії. Норми 
проектування : ДБН В. 1.2-2:2006. - [Введено з 01.01.2007 р.]. - Київ: Мінбуд України, 2006. - 78 
с. (Державні будівельні норми України). 
2. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення: 
ДБН В. 2.6-98:2009. - [На заміну СниП 2.03.01-84*] ; чинні від 2011.06.01. - Київ: Мінрегіонбуд 
України, 2009. - 75 с. - (Державні будівельні норми України.). 
3. Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення призмової міцності, модуля пружності і 
коефіцієнта Пуассона : ДСТУ б В. 2.7-217:2009. - [Відведене вперше (зі скасуванням ГОСТ 
24452-80); чинний з 2010-09-01]. - Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. - 16 с. - (Національний 
стандарт України). 
4. Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного 
контролю: ДСТУ б В. 2.7-220:2009. - [Введене вперше (зі скасуванням ГОСТ 22690-88); чинний 
з 2010-09-01]. - Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. - 20 с. - (Національний стандарт України). 
5. Будівельні матеріали. Бетони методи визначення міцності за зразками, відібраними з 
конструкцій: ДСТУ б В. 2.7-223:2009. - [Введене вперше (зі скасуванням ГОСТ 22690-88); 
чинний з 2010-09-01]. - Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. - 12 с. - (Національний стандарт 
України). 
6. Будівельні матеріали. Бетони правила контролю міцності : ДСТУ б В. 2.7-224:2009. - 
[Введене вперше (зі скасуванням ГОСТ 18105-86); чинний з 2010-09-01]. - Київ: Мінрегіонбуд 
України, 2010. - 23 с. - (Національний стандарт України). 
7. Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності : ДСТУ б В. 2.7-
226:2009. - [Введене вперше (зі скасуванням ГОСТ 17624-87); чинний з 2010-09-01]. - Київ: 
Мінрегіонбуд України, 2010. - 27 с. - (Національний стандарт України). 
8. ДСТУ-Н Б В.1.2-18. 2016. «Настанова щодо  обстеження будівель і споруд для визначення та 
оцінки їх технічного стану», Київ ДП УкрНДНЦ 2017, с.43. 
9. ГОСТ 31937-2011 «Межгосударственный стандарт здания и сооружения Правила 
обследования и мониторинга технического состояния. Buildings and constructions. Rules of 
inspection and monitoring of the technical condition».  
10. Мониторинг строительных конструкций АЭС. Основные положения.: РД ЭО 0624 - 2005 - 
[Введен в действие 2006-01-03]. - 52 с. (Руководящий документ). 

Допоміжна 
1. Обстеження і відновлення експлуатаційних якостей залізобетонних конструкцій (навчальний 
посібник) / В.С.Дорофєєв, Ю.В.Заволока, В.М.Кобринець та ін.; ОДАБА.- Одеса: Евен, 2011 -
476с.  
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