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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 виготовлення збірних ЗБК на 

будівельному майданчику з застосуванням сучасних ресурсозберігаючих технологій та 
відновлюваних джерел енергії. 

Пререквізити дисципліни. «Прогресивні технології виробництва будівельних 
матеріалів», «Сучасні ресурсозберігаючі технології виробництва будівельних матеріалів». 

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): 1,3,5,8,19; 
• Професійні компетентності (ПК):1,2,3,5,11,13. 

Заплановані результати навчання відповідно до освітньо - наукової програми СВО 
ПДАБА 192мн 2019 «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» студент 
повинен: 
• Знати (ЗР): 1,11,12; 
• Вміти (УМП/НП): 1,2,4-7,10 / 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.Забезпечення мобільного виробництва збірних залізобетонних 
конструкцій. 

Мобільне виробництво збірних залізобетонних конструкцій. 
Переваги та недоліки. Збірно-монолітні залізобетонні конструкції. 

7 2   5 

Структура підприємства з мобільного виробництва збірних 
залізобетонних конструкцій 

4 2   2 

Складові бази забезпечення мобільного виробництва залізобетонних 
конструкцій та її проектування. Виготовлення сухих бетонних 
сумішей. Арматурні роботи. Парк форм. Теплогенеруюче обладнання.  

12 10   2 

Організація технологічного процесу на будівельному майданчику. 
Мобільна технологія виготовлення бетонних сумішей. Використання 
сухих бетонних сумішей на будівельних майданчиках. Формування 
збірних залізобетонних виробів у мобільних стендах. 

11 6   5 

Забезпечення енергоресурсами технологічного процесу. Теплова 
обробка в умовах будівельного майданчика. Теплова обробка у 
геліоформах. Відновлювані джерела теплової енергії. Особливості 
використання відновлюваних джерел енергії 

15 6   9 

Організація технологічного контролю, контролю властивостей 
бетону та якості конструкцій. Неруйнівні методи контролю 
властивостей бетону. 

7 2   5 

Напрямки удосконалення мобільного виробництва збірних ЗБК 4 2   2 
Разом за змістовим модулем 1 60 30   30 
Підготовка до екзамену 30    30 
Усього годин 90 30   60 
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5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС. 

№ 
з/п Тема занять Кількість 

годин 
1 Мобільне виробництво збірних залізобетонних конструкцій переваги та 

недоліки. 
2 

2 Структура підприємства з мобільного виробництва збірних залізобетонних 
конструкцій 

2 

3 Складові бази забезпечення мобільного виробництва залізобетонних 
конструкцій та її проектування. 

2 

4 Виготовлення сухих бетонних сумішей на виробничій базі підприємства 2 
5 Арматурні роботи. 2 
6 Парк форм. Конструювання та виготовлення опалубних форм. 2 
7 Теплогенеруюче обладнання. 2 
8 Організація технологічного процесу на будівельному майданчику 2 
9 Мобільна технологія виготовлення бетонних сумішей. Використання сухих 

бетонних сумішей.  
2 

10 Формування збірних залізобетонних виробів у мобільних стендах. 2 
11 Забезпечення енергоресурсами технологічного процесу 2 
12 Теплова обробка в умовах будівельного майданчика 2 
13 Особливості використання відновлюваних джерел енергії 2 
14 Організація технологічного контролю, контролю властивостей бетону та якості 

конструкцій. 
2 

15 Напрямки удосконалення мобільного виробництва збірних ЗБК 2 
Усього годин 30 

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

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА. 

№ 
з/п 

Вид роботи / Назва теми Кількість 
годин 

1 Підготовка до аудиторних занять 5 
2 Підготовка до контрольних заходів 5 
3 Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 20 

Збірно-монолітні залізобетонні конструкції 4 
Використання сухих бетонних сумішей на будівельних майданчиках 4 
Теплова обробка у геліоформах 4 
Відновлювані джерела теплової енергії  4 
Неруйнівні методи контролю властивостей бетону  4 

4 Підготовка до екзамену 30 
Усього годин 60 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Методом контролю знань студентів є усний та письмовий контроль. 

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Оцінка поточного контролю змістового модулю 1 «Сучасні методи контролю 

властивостей будівельних матеріалів» (всього 100 балів) складається з: 
• Відвідування лекцій 45 балів (по 3 бали за кожну лекцію); 
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• Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях 15 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; 
• 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. 

− 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. 
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