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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Всього годин за навчальним планом, з них:
Аудиторні заняття, у т.ч:
лекцій
лабораторні роботи
практичні заняття
Самостійна робота, у т.ч:
підготовка до аудиторних занять
підготовка до контрольних заходів
опрацювання розділів програми, які не викладаються
на лекціях
Форма підсумкового контролю

Години Кредити
90
3
46

Семестр
90
46

16

16

30
44
24
10
10

30
44
24
10
10
залік

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою викладання навчальної дисципліни є знайомство з новітніми технологіями, що
займаються розробкою та виготовленням сучасних матеріалів.
Основними завданнями вивчення дисципліни: засвоєння знань та придбання навичок,
що дозволяють визначати алгоритм сучасних наукових досліджень, концепції та технології
розвитку будівельних матеріалів, технології їх виготовлення та використання.
Пререквізити дисципліни: курс лекцій з цієї дисципліни базується на засвоєнні
аспірантами наступних дисциплін: за освітньою програмою бакалавр – «Будівельне
матеріалознавство»; «Мінеральні в’яжучі речовини», «Бетони та розчини»; за освітньою
програмою магістр – «Методологія наукових досліджень», «Наноматеріали в будівельному
матеріалознавстві», «Фізико-хімічні основи формування зв’язано-дисперсних систем»,
«Планування наукових експериментів технології виробництва будівельних матеріалів».
Постреквізити дисципліни: Виконання дисертаційної роботи. Подальше відповідне
працевлаштування, проведення теоретичних та експериментальних досліджень.
Компетентності.
Компетентності випускників згідно з освітньо-науковою програмою «Промислове
та цивільне будівництво» вищої освіти СВО ПДАБА 192 PhD-16 (розділ 4. Перелік
компетентностей доктора філософії).
Загальні компетентності: ЗК 1, ЗК 2, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК8, ЗК9, ЗК10.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: СК 1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6,
СК7, СК8, СК9, СК10
Заплановані результати навчання (відповідно до освітньої програми СВО ПДАБА
192 PhD-16 (розділ 5. Програмні результати навчання)). У результаті вивчення навчальної
дисципліни аспірант отримує загальні результати навчання, згідно яких повинен
знати: ЗР1, ЗР3, ЗР4, ЗР6, ЗР7, ЗР8, ПР2, ПР4, ПР6,ПР7.
вміти: ЗР9, ЗР11, ЗР14, ЗР16, ЗР17, ЗР18, ЗР19,ЗР!(, ЗР20, ЗР27,ЗР28, ЗР29, ЗР30,
ПР12,ПР17,ПР19, ПР21,ПР25,ПР27, ПР28, ПР31, ПР32, ПР33.
Методи навчання: практичний, словесний, робота з книгою.
Форми навчання: групова, колективна.
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4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
усього л
п лаб ін
Змістовий модуль 1. Загальні положення
Вступ. Основні характеристики сучасних будівельних 22
4
6
матеріалів
В’яжучі матеріали і новітні розробки та технології їх 24
4
8
виробництва.
Разом за змістовим модулем 1
46
8
16
Змістовний модуль 2. Інноваційні технології
Сучасні розчини і бетони.Керамічні матеріли з 26
4
10
використанням нанотехнологій
Оздоблювальні матеріали. Нанотехнології у виробництві 18
4
4
будівельних матеріалів.
Разом за змістовим модулем 2
44
8
14
Усього
90
16 30
Назва змістових модулів і тем

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС
№ теми
Теми занять
!,2
Основні характеристики сучасних будівельних матеріалів
3, 4
В’яжучі матеріали і новітні розробки та технології їх виробництва.
5, 6 Сучасні розчини і бетони. Наномодифікованні керамічні матеріли.
7,8
Оздоблювальні матеріали. Нанотехнології у виробництві будівельних
матеріалів.
6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№ зан.
Тема занять
1-5
Визначення основних властивостей сучасних будівельних матеріалів
6-10 Розгляд сучасних технологій виробництва в’яжучих речовин і будматеріалів
11-15 Розгляд сучасних технологій виробництва теплоізоляційних матеріалів

с.р.
10
12
22
12
10
22
44
Годин
4
4
4
4

Годин
10
10
10

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п
1
№ теми
1
2
3

Тема занять
Не передбачено навчальним планом
8. САМОСТІЙНА РОБОТА
Назва теми
Підготовка до аудиторних занять
Підготовка до контрольних заходів
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях:
нормативні документи властивостей будівельних матеріалів;
сучасні технології виробництва в’яжучих речовин;
технології виробництва полімерів;
технології виробництва органічних в’яжучих речовин;
технології виробництва теплоізоляційних виробів
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Методами контролю знань студентів є усний та письмовий контроль.

Годин
0
Годин
15
5
5
5
5
5
4

4

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Види контролю знань аспірантів при вивченні дисципліни ««Інноваційні технології
будівельного матеріалознавства» наведені в таблиці розподілення балів при проведенні
поточного контролю.
Поточний контроль – контроль знань засвоєних протягом семестру. Оцінка кожного
поточного контролю 100 балів.
Види параметрів
контролю
Відвідування лекцій
Виконання практичних
робіт

Розподілення балів
Поточний контроль 1
Поточний контроль 2
20 балів (5 балів за кожну лекцію) 20 балів (5 балів за кожну лекцію)
40 балів (5 балів заняття)

Опрацювання розділів
програми, які не
викладаються на лекціях
40 балів (по 20 балів за кожне
питання, 2 питання)
Всього
100 балів
Кількість поточних контролів - 2.

Контрольна робота

35 балів (5 балів)
5 балів (по 1 балу за кожну тему)
40 балів (по 20 балів за кожне
питання, 2 питання)
100 балів

Критерії оцінки поточних контролів.
Присутність аспірант на лекції оцінюється (5 балів за лекцію в змістовому модулі 1, 2).
Поточним контролем передбачається проведення контрольної роботи по кожному
питанню, відповідно до вимог теоретичного курсу і оцінюється в поточних контролях
кількістю балів, які приведені в попередній таблиці. Нарахування балів чином:
– аспірант дав повну відповідь на питання, привів необхідні пояснення, – 20;
– аспірант дав повну відповідь на питання, привів необхідні пояснення, формули і схеми,
але помічені дрібні помилки викладу й оформлення відповіді 15-19 балів;
 у відповіді допущені помилки, що принципово не впливають на кінцеву суть відповіді,
але відсутні необхідні пояснення –10-14;
 розкрита суть питання, але у відповіді допущені невірні тлумачення, в схемах і формулах
є помилки – 5-9;
 аспірант розкрив суть питання досить приблизно, у відповіді допущені грубі помилки – 14 бали;
 аспірант дав принципово невірну відповідь на питання – 0 балів;
Виконання практичних робіт – 5 балів: присутність - 1 бал; часткове (неповне) виконання
роботи – 2 – 4 бали; виконання роботи в повному обсязі та її захист - 5 балів.
Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях – 5 балів (1 бал тема):
– наявність конспекту по темі, повна відповідь на запитання - 1 бал;
– наявність конспекту по темі, суть питання розкрита досить приблизно – 0,5 бала.
Підсумкова оцінка визначається як середньоарифметична результатів двох поточних
контролів з цієї дисципліни.
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

