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3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни: розроблення сучасних композиційних матеріалів і поглиблення 
знань про фізико-хімічні основи технології виробництва будівельних виробів на їх основі, їх 
експлуатаційних властивостей, довговічності та специфіки використання. 

Завдання дисципліни: вивчення сучасних інноваційних технологій виробництва 
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, вміння користуватися фаховою літературою 
та нормативними документами. 

Пререквізити дисципліни: «Будівельне матеріалознавство». 
Постреквізити дисципліни. 
1. Підготовка до підсумкової атестації; 
2. Доступ до навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. 
Компетентності (відповідно до освітньо-професійної програми «Міське та 

комунальне господарство» СВО ПДАБА – 192мп – МКГ – 2020). 
Інтегральна компетентність: здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі 

дослідницького та/або інноваційного характеру і практичні проблеми у професійній 
діяльності в галузі будівництва та цивільної інженерії, з поглибленим вивчення проблем, 
пов’язаних із організацією і управлінням міським та комунальним господарством, 
впровадженням енергозберігаючих технологій при експлуатації будівель і споруд, що 
передбачає проведення досліджень та впровадження новацій і характеризується 
невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: ЗК1, ЗК3, ЗК5, ЗК6. 
Професійні компетентності: ПК1, ПК2, ПК4, ПК5, ПК8, ПК10, ПК14, ПК15, ПК16, 

ПК17, ПК19, ПК21, ПК22, ПК24, ПК27. 
Заплановані результати навчання. В результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен отримати програмні результати навчання ПР 1, ПР 4, а саме: 
знати: сучасні досягнення інноваційних технологій виробництва будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів; 
вміти: застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і 

вирішення завдань розвитку технологій будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, 
використовуючи відомі методи. 

Методи навчання: практичний (досліди, вправи); наочний (ілюстрації, демонстрації, 
спостереження); словесний (пояснення роз’яснення, розповідь, бесіда, інструктаж, лекція, 
дискусія); робота з книгою (читання, вивчення, реферування, швидкий огляд, цитування, 
складання плану, конспектування). 

Форми навчання: колективні, групові, індивідуальні заняття. 
 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем Кількість годин, у тому числі 

усього л п лаб. с/р 
Змістовий модуль 1. Загальні принципи побудови сучасних інноваційних матеріалів 

Основні відомості про інновації. Історія 
розвитку інновацій. Класифікація інноваційних 
технологій. 

8 2   6 

Принципи композиційної побудови та 
властивості розчинів та бетонів як 
композиційних матеріалів. Шляхи 
регулювання залежності "склад - структура - 
властивості" бетонів як композиційних 
матеріалів. Вибір різних типів матриць 
(неорганічного та органічного походження) та 

10 4   6 
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заповнювачів для одержання бетонів, в тому 
числі спеціального призначення. Класифікація 
бетонів спеціального призначення. Особливості 
використання безцементних та малоцементних 
розчинів та бетонів спеціального призначення. 
Загальні принципи побудови сучасних 
композиційних матеріалів. Загальні поняття 
про композиційні матеріали. Основні терміни та 
визначення. Основні компоненти композиційних 
матеріалів (матриця, заповнювач, наповнювач, 
армуючий компонент) та вимоги до них. 
Принципи побудови композиційних матеріалів. 
Використання поліструктурної теорії для оцінки 
якості структури композиційного матеріалу та 
встановлення взаємовпливу різних рівней 
структури. 

10 4   6 

Монолітний та збірний бетон і залізобетон. 
Особливості монолітного бетонування при 
понижених додатніх та від’ємних температурах 
та в сухих жарких умовах (безпропарочна та 
низькотемпературна). 

9 2   7 

Технологія вібропресованих бетонів. 
Прогресивні методи виробництва 
вібропресованих бетонних виробів. Вимоги до 
бетонних сумішей для вібропрасування. 
Експлуатаційні характеристики вібропресованих 
виробів: шлакоблоків, керамзитоблоків, 
облицювального каменю, тротуарної плитки 
декоративних аксесуарів. 

11 4   7 

Технологія виготовлення бетонів, що 
відрізняються підвищеними фізико-
механічними характеристиками з 
використанням армуючих компонентів 
волокнистої будови (фібробетонів). Мінеральні 
матриці для одержання фібробетонів: на основі 
портландцементу, глиноземистого цементу, 
гіпсового та магнезіального в'яжучих, лужних 
в'яжучих. Різновиди армуючих компонентів.  

10 4   6 

Лужні цементи (геоцементи). Лужні 
екобетони та компаунди. Особливості 
композиційної побудови та одержання 
екобетонів з використанням відходів 
виробництва. 

8 2   6 

Технологія високофункціональних бетонів. 
Вимоги до матеріалів та проектування складу 
висофункціональних бетонів. Визначення 
властивостей високоміцних бетонів. 
Особливості приготування і застосування. 

8 2   6 

Технологія самоущільнювального бетону. 
Класифікація бетонних сумішей для 
виробництва самоущільнювального бетону. 

8 2   6 
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Переваги застосування самоущільнювальних 
бетонів. 
Технологія безцементних бетонів. Силікатні 
бетони. Бетони на шлакових в’яжучих. Бетони 
на гіпсових в’яжучих. Технологія водостійких 
гіпсових композиційних матеріалів та виробів. 
Полімербетон. Бетони на розчинному 
силікатному склі. 

8 4   4 

Усього годин 90 30   60 
 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ 
зан. 

Тема занять Кількість 
годин 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи побудови сучасних інноваційних матеріалів 
1 Основні відомості про інновації. Історія розвитку інновацій. 

Класифікація інноваційних технологій. 
2 

2 Принципи композиційної побудови та властивості розчинів та 
бетонів як композиційних матеріалів. Шляхи регулювання 
залежності «склад - структура - властивості» бетонів як 
композиційних матеріалів. Вибір різних типів матриць 
(неорганічного та органічного походження) та заповнювачів для 
одержання бетонів, в тому числі спеціального призначення. 

2 

3 Класифікація бетонів спеціального призначення. Особливості 
використання безцементних та малоцементних розчинів та бетонів 
спеціального призначення. 

2 

4 Загальні принципи побудови сучасних композиційних 
матеріалів. Загальні поняття про композиційні матеріали. Основні 
терміни та визначення. Основні компоненти композиційних 
матеріалів (матриця, заповнювач, наповнювач, армуючий 
компонент) та вимоги до них. 

2 

5 Принципи побудови композиційних матеріалів. Використання 
поліструктурної теорії для оцінки якості структури композиційного 
матеріалу та встановлення взаємовпливу різних рівней структури. 

2 

6 Монолітний та збірний бетон і залізобетон. Особливості 
монолітного бетонування при понижених додатніх та від’ємних 
температурах та в сухих жарких умовах (безпропарочна та 
низькотемпературна). 

2 

7 Технологія вібропресованих бетонів. Прогресивні методи 
виробництва вібропресованих бетонних виробів. Вимоги до 
бетонних сумішей для вібропрасування. 

2 

8 Експлуатаційні характеристики вібропресованих виробів: 
шлакоблоків, керамзитоблоків, облицювального каменю, 
тротуарної плитки, декоративних аксесуарів. 

2 

9 Технологія виготовлення бетонів, що відрізняються 
підвищеними фізико-механічними характеристиками з 
використанням армуючих компонентів волокнистої будови 
(фібробетонів). 

2 

10 Мінеральні матриці для одержання фібробетонів: на основі 
портландцементу, глиноземистого цементу, гіпсового та 
магнезіального в'яжучих, лужних в'яжучих. Різновиди 
армуючих компонентів. 

2 



5 
 

  

11 Лужні цементи (геоцементи). Лужні екобетони та компаунди. 
Особливості композиційної побудови та одержання екобетонів з 
використанням відходів виробництва. 

2 

12 Технологія високофункціональних бетонів. Вимоги до матеріалів 
та проектування складу висофункціональних бетонів. Визначення 
властивостей високоміцних бетонів. Особливості приготування і 
застосування. 

2 

13 Технологія самоущільнювального бетону. Класифікація 
бетонних сумішей для виробництва самоущільнювального бетону. 
Переваги застосування самоущільнювальних бетонів. 

2 

14 Технологія безцементних бетонів. Силікатні бетони. Бетони на 
шлакових в’яжучих. Бетони на гіпсових в’яжучих. 

2 

15 Технологія водостійких гіпсових композиційних матеріалів та 
виробів. Полімербетон. Бетони на розчинному силікатному склі. 

2 

Усього годин 30 
 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Навчальним планом не передбачено. 
 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Навчальним планом не передбачено. 
 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ з/п Вид роботи / Назва теми Кількість 
годин 

1    Підготовка до аудиторних занять 20 
2    Підготовка до контрольних заходів 20 
3    Опрацювання розділів програми, які 

   не викладаються на лекціях: 
1. Конструктивно-технологічні вирішення підлог. 
2. Технологія влаштування елементів підлог. 
3. Підлогові покриття на натуральній основі. 
4. Матеріали для скріпленої теплоізоляції та вимоги скріпленої 

теплоізоляції. 
5. Тепло- і звукоізоляційні оздоблювальні матеріали на 

натуральній основі. 
6. Тепло- і звукоізоляційні матеріали на натуральній органічній 

основі. 
7. Тепло- і звукоізоляційні матеріали на мінеральній основі. 
8. Матеріали для опорядження фасадів декоративними 

штукатурками та фарбами. 
9. Технологія влаштування декоративних покриттів. 
10. Декоративні штукатурки на натуральній основі. 
11. Будівельні матеріали для реставрації фасадів. 
12. Технологія виконання реставраційних робіт за системою 

Ceresit. 
13. Технологія виконання облицювальних робіт. 
14. Рідкі шпалери на натуральній основі. 
15. Інноваційний захист будівельних залізобетонних конструкцій. 
16. Конструкційні будівельні матеріали на природній основі. 

20 
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17. Конструкційні будівельні матеріали з кераміки та дерева. 
18. В’яжучи речовини на основі металургійних шлаків. 
19. Заповнювачі з металургійних шлаків. 
20. Бетони на основі металургійних шлаків. 
21. Виробництво будівельних матеріалів та утилізація 

промислових відходів. 
22. Вибір напрямку утилізації промислових відходів. 

 
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Для перевірки знань студентів з дисципліни застосовуються усний, письмовий, 
тестовий контроль, практична перевірка, а також методи самоконтролю та самооцінки. 

 
10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Підсумковою оцінкою є оцінка зі змістового модуля 1. 
Зі змістового модуля 1. Загальні принципи побудови сучасних інноваційних 

матеріалів 
Максимальна оцінка – 100 балів. 
Оцінка складається із: 
− присутності та роботи студента на лекціях (максимальна кількість – 30 балів); 
− контрольної роботи (максимальна кількість – 70 балів). 
Відвідування студентом лекцій: був присутній, активно працював – 2 бали за лекцію; 

був присутній, але не працював – 1 бал; був відсутній – 0 балів. 
Контрольна робота складається з двох рівнозначних теоретичних питань. 
Максимальна кількість балів за кожне теоретичне питання складає 35 балів: 
− за повну відповідь, що містить взаємозв’язок основних понять та визначень і 

характеризується логічним та чітким викладенням матеріалу, студент одержує 35 балів; 
− якщо у відповіді допущені не принципові помилки, відсутня необхідна деталізація, 

студент одержує 26-34 бали; 
− якщо у відповіді розкрито сутність питання, але допущені невірні тлумачення, 

студент одержує 17-25 балів; 
− студент не повністю розкрив сутність питання, у відповіді допущені грубі помилки 

– 8-16 балів; 
− якщо у відповіді містяться принципові помилки, або повністю відсутня відповідь – 

0-7 балів. 
Порядок зарахування пропущених занять: відпрацювання пропущеного заняття 

здійснюється шляхом підготовки і захисту реферату за відповідною темою. Захист реферату 
відбувається відповідно до графіку консультацій викладача. 

 
11. ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика курсу передбачає відповідальність викладача і студента; прозорість 
оцінювання; інформування та реалізацію політики академічної доброчесності. 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти та викладачі діють 
відповідно до нормативної бази академії. 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу в колективі. 
Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
Передбачається систематичне відвідування студентами аудиторних занять, за 

винятком поважних причин. 
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
Якщо здобувач вищої освіти був відсутній з поважної причини, він/вона презентує 

виконані завдання під час консультацій викладача. 
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Порядок зарахування пропущених занять: якщо пропущено лекцію – у формі усного 
опитування за підготовленим рефератом на відповідну тему. При цьому враховується 
причина пропущених занять: якщо заняття пропущене з поважної причини, то 
відпрацювання зараховується з коефіцієнтом 1,0; якщо заняття пропущене за відсутністю 
поважної причини – з коефіцієнтом 0,5. 

Обов’язкове дотримання академiчної доброчесностi студентами. 
Студенти академії мають керуватися у своїй діяльності Кодексом академічної 

доброчесності Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури» ПЛПМ 0812-001:2018, яким встановлено загальні моральні 
принципи та правила етичної поведінки. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: 
− самостiйне виконання всiх видiв робiт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою навчальної дисциплiни (для осіб з особливими освітніми потребами ця 
вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

− дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
− посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей інших авторів; 
− надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
Дотримуємося Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
Якщо студент має сумніви або непевність, що його дії або бездіяльність можуть 

порушити Кодекс академічної доброчесності Академії, він може звернутися за 
консультацією до Комісії з питань академічної доброчесності. 
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