


2 
 

  

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Години Кредити Семестр 
ІІI 

Всього годин за навчальним планом, з них: 165 5,5 165 
Аудиторні заняття, у т.ч:  60  60 
лекції 30  30 
лабораторні роботи    
практичні заняття 30  30 
Самостійна робота, у т.ч:  105  105 

підготовка до аудиторних занять 15  15 
підготовка до контрольних заходів 25  25 
виконання курсової роботи    
опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях 35  35 
підготовка до екзамену 30  30 

Форма підсумкового контролю Екзамен  Екзамен 

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для впровадження 
нових, сучасних, енергоефективних технологій виробництва. Уміння вірно спроектувати, 
побудувати і технічно грамотно експлуатувати ту чи іншу технологічну лінію. Надати 
студентам знання, які допоможуть майбутньому спеціалісту вирішувати конкретні завдання 
на виробництві. 

Завдання дисципліни – вивчення сучасних напрямів прогресивного виробництва, 
принципів виробництва будівельних матеріалів, їх склад, будову, основні властивості та 
області застосування. Користуватися фаховою літературою та нормативними документами. 
Бути готовим до вивчення спеціальних дисциплін. 

Пререквізити дисципліни. Вивчення дисциплін: «Будівельні матеріали», «Бетони та 
будівельні розчини», «Заповнювачі для бетону», «Технологія виробництва будівельних 
матеріалів, виробів та конструкцій».  

Постреквізити дисципліни. Виконання кваліфікаційної роботи магістра. Подальше 
відповідне працевлаштування. 

Компетентності відповідно до освітньо - наукової програми СВО ПДАБА 192мн 2019 
«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»: 
• Інтегральна компетентність. 
• Загальні компетентності (ЗК): 3,5,8,19; 
• Професійні компетентності (ПК): 1,3,4,7,8,11,13. 

Заплановані результати навчання відповідно до освітньо - наукової програми СВО 
ПДАБА 192мн2019 «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» студент 
повинен: 
• Знати (ЗР): 1,12; 
• Вміти (УМП/НП): 2,4,5,8,10 / 1,2. 

Методи навчання: практичний, словесний, робота з книгою. 
Форми навчання: групова, колективна. 
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4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем Кількість годин 

усього лек пр лаб. с.р 
Змістовий модуль 1. (Загальні положення дисципліни «Прогресивні технології 

виробництва будівельних матеріалів», сучасне використання заповнювачів та добавок. 
Основні види технологій виробництва бетону, установки для змішування. ). 

Теоретичні та практичні питання розвитку сучасного 
бетоноведення. Основні тенденції розвитку бетоноведення. 

9 2 2  5 

Використання фракційних та якісних заповнювачів. Загальна 
характеристика. Крупний заповнювач. Дрібний заповнювач. 

9 2 2  5 

Мінеральні та хімічні добавки. Хімічні модифікатори. Загальна 
характеристика мінеральних добавок. Введення хімічних добавок 
до бетонної суміші. Використання сучасних добавок. 
Ефективність від використання сучасних добавок. 

9 2 2  5 

Історія розвитку технології бетону. Класифікація 
бетонозмішувальних установок. Одно- та двопартерні  
бетонозмішувальні установки.  

9 2 2  5 

Сучасні бетоні заводи. Заводи «ЗАВ Бетонмаш» та «ВАТ 
Дозавтомати». 

9 2 2  5 

Технологія вібропрессування. Перспективи розвитку даної 
технології. Переваги цього метода. Номенклатура виробів  

9 2 2  5 

Формувальне обладнання ведучих виробників «Будтехніка», 
«Маза-Хенке», «HESS» та інш. Ударно-вібраційні преса. 
Карусельні преса. Формувальні машини.  

9 2 2  5 

Разом за змістовим модулем 1 63 14 14  35 
Змістовий модуль №2. Сучасні технології виробництва 

Технологія радіального пресування. Номенклатура виробів. 
Обладнання. Технологія виробництва. Технологія 
безперервного безопалубкового формування лінійних виробів. 
Перша частина. Основні принципи метода безперервного 
формування. Номенклатура виробів. 

9 2 2  5 

Технологія безперервного безопалубкового формування 
лінійних виробів. Друга частина. Технологія виробництва.  

9 2 2  5 

Сучасне виробництво залізобетонних шпал. Технологія 
виробництва. Технологічне обладнання. Номенклатура виробів. 

9 2 2  5 

Прогресивні технології виробництва арматурних виробів 9 2 2  5 
Технологічне обладнання. Галузь використання виробів. 9 2 2  5 
Сировинні матеріали. Основне технологічне обладнання. 
Будівельні розчини. 

9 2 2  5 

Сучасне виробництво сухих будівельних сумішей. 9 2 2  5 
Властивості та технологічні можливості інвертних установок. 
Властивості та технологічні можливості вертикальних 
установок. 

9 2 2  5 

Разом за змістовим модулем 2 72 16 16  40 
Разом за змістовними модулями 135 30 30  75 
Підготовка до екзамену 30    30 
Усього годин 165 30 30  105 
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5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС. 

№ 
з/п Тема занять Кількість 

годин 
1 Теоретичні та практичні питання розвитку сучасного бетоноведення. Основні 

тенденції розвитку бетоноведення. 
2 

2 Використання фракційних та якісних заповнювачів. Загальна характеристика. 
Крупний заповнювач. Дрібний заповнювач 

2 

3 Мінеральні та хімічні добавки. Хімічні модифікатори. Загальна характеристика 
мінеральних добавок. Введення хімічних добавок до бетоної суміші. 
Використання сучасних добавок. Ефективність використання сучасних добавок. 

2 

4 Історія розвитку технології бетону. Класифікація бетонозмішувальних 
установок. Одно та двопартерні бетонозмішувальні установки.  

2 

5 Сучасні бетоні заводи. Заводи «ЗАВ Бетонмаш» та «ВАТ Дозавтомати». 2 
6 Технологія вібропрессування. Перспективи розвитку даної технології. Переваги 

цього метода. Номенклатура виробів 
2 

7 Формувальне обладнання ведучих виробників «Будтехніка», «Маза-Хенке», 
«HESS» та інш. Ударно-вібраційні преса. Карусельні преса. Формувальні 
машини.  

2 

8 Технологія радіального пресування. Номенклатура виробів. Обладнання. 
Технологія виробництва. Технологія безперервного безопалубкового 
формування лінійних виробів. Перша частина. Основні принципи метода 
безперервного формування. Номенклатура виробів. 

2 

9 Технологія безперервного безопалубкового формування лінійних виробів. Друга 
частина. Технологія виробництва. 

2 

10 Сучасне виробництво залізобетонних шпал. Технологія виробництва. 
Технологічне обладнання. Номенклатура виробів. 

2 

11 Прогресивні технології виробництва арматурних виробів. 2 
12 Технологічне обладнання. Галузь використання виробів. 2 
13 Сировинні матеріали. Основне технологічне обладнання. Будівельні розчини. 2 
14 Сучасне виробництво сухих будівельних сумішей. 2 
15 Властивості та технологічні можливості інвертних установок. Властивості та 

технологічні можливості вертикальних установок. 
2 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. 

№ 
з/п Тема занять Кількість 

годин 
1 Розв’язування задач. Крупний заповнювач. 2 
2 Розв’язування задач. Дрібний заповнювач 2 
3 Розв’язування задач. Мінеральні добавки. 2 
4 Розв’язування задач. Хімічні добавки. 2 
5 Розв’язування задач. Однопартерні бетонозмішувальні установки. 2 
6 Розв’язування задач. Двухпартерні бетонозмішувальні установки. 2 
7 Розв’язування задач. Технологія вібропрессування. 2 
8 Розв’язування задач. Технологія радіального пресування. 2 
9 Розв’язування задач. Технологія безперервного безопалубкового формування 

лінійних виробів. 
2 

10 Розв’язування задач. Сучасне виробництво залізобетонних шпаль. 2 
11 Розв’язування задач. Технології виробництва арматурних виробів. 2 
12 Розв’язування задач. Будівельні розчини. 2 



5 
 

  

13 Розв’язування задач. Виробництво сухих будівельних сумішей. 2 
14 Розв’язування задач. Інвертні установки. 2 
15 Розв’язування задач. Вертикальні установки 2 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п Тема занять Кількість 

годин 
 Лабораторні заняття навчальним планом не передбачені  

8. САМОСТІЙНА РОБОТА. 

№ 
з/п 

Вид роботи / Назва теми Кількість 
годин 

1 підготовка до аудиторних занять 20 
2 підготовка до контрольних заходів 30 
3 опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 40 

розрахунок теплових установок та агрегатів 8 
транспорт заводів залізобетонних виробів 8 
склади паливо-мастильних матеріалів 8 
особливості проектування заводів залізобетонних виробів різного призначення 8 
заводи по виробництву асфальтобетону 8 

4 підготовка до екзамену 30 

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

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Види контролю знань студентів при вивченні курсу дисципліни «Прогресивні технології 

виробництва будівельних матеріалів» наведені в таблиці розподілення балів при проведенні 
поточних контролів. 

Поточний контроль – контроль знань засвоєних протягом семестру. Оцінка кожного 
поточного контролю 100 балів. 

Види параметрів 
контролю 

Розподілення балів 
Поточний контроль 1 Поточний контроль 2 

Відвідування 
лекцій 

24 бала (по 3 бала за кожну 
лекцію) 

21 бал (по 3 бала за кожну лекцію) 

Участь в 
виконанні 

практичних робіт 

24 бала (по 3 бала за кожну 
практичну роботу) 

 

21 бал (по 3 бала за кожну 
практичну роботу) 

Контрольна 
робота 

52 бала (по 26 балів за кожне 
питання, 2 питання) 

58 балів (по 29 балів за кожне 
питання, 2 питання) 

Всього 100 балів 100 балів 

Кількість поточних контролів - 2 . 

Критерії оцінки поточних контролів. 
Поточним контролем передбачається проведення контрольної роботи по кожному 

питанню, відповідно до розроблених вимог теоретичного курсу і оцінюється в поточних 
контролях різною кількістю балів, які приведені в попередній таблиці. 

Студенту нараховуються бали наступним чином: 
− студент дав повну відповідь на питання, привів необхідні пояснення, формули і схеми, але 

помічені дрібні помилки викладу й оформлення відповіді (20 – 26 балів в змістовому 
модулі 1), (24 - 29 бали в змістовому модулі 2); 
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− 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 – (14 – 19 балів в змістовому модулі 1), (17 - 23 балів в змістовому 
модулі 2); 

− студент розкрив суть питання, але у відповіді допущені невірні тлумачення, схеми і 
формули не мають принципових помилок, проте відсутня необхідна деталізація – (9-13 
балів в змістовому модулі 1), (12 - 16 балів в змістовому модулі 2); 

− студент не цілком розкрив суть питання, у відповіді допущені грубі помилки, відсутні 
формули та схеми – (6 - 9 балів в змістовому модулі 1), (6-11 балів в змістовому модулі 2); 

− студент дав принципово невірну відповідь на питання – студенту нараховується (1 - 5 балів 
в змістовому модулі 1), (1 - 5 балів в змістовому модулі 2); 

− за повну відсутність відповіді-бали не нараховуються; 
− присутність на лекції оцінюється (3 бали за лекцію в змістовому модулі 1, 2). 
− практичні заняття оцінюються (в змістовому модулі 1, 2): присутність - 1 бал; часткове 

(неповне) виконання розрахунків – 2 бали; виконання розрахунків в повному обсязі - 3 
бали;  

− Заліковий кредит (модуль) зараховується, якщо студент має успішність за ним не менш як 
60 балів. 

− Критерії екзаменаційної оцінки. 
− Підсумкова оцінка складається із середньоарифметичної оцінки знань, отриманих 

студентом за всі поточні контролі, та відповіді на контрольні питання білету під час 
екзамену за 100-бальною системою оцінювання. 

− Кожний білет складається із 4-х питань. 
− Максимальна кількість балів на екзамені – 100 балів. 
− Максимальна кількість балів за відповідь на кожне питання – 25 балів. 
− 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 виводами, 
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. 

− 0-10 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.  

− Підсумкова оцінка з дисципліни «Прогресивні технології виробництва будівельних 
матеріалів» визначається як середньоарифметична підсумкових оцінок поточних 
контролів та екзамену. 

− Порядок зарахування пропущених занять: пропущені заняття зараховуються у разі 
виконання індивідуального завдання (реферату) за темою пропущеної лекції або 
розв’язання задач за темою пропущеної практичної роботи. 
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