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1. AHOTAU:IJI HAB"LIAJibHOI ,li;IICU:IIIIJIIHII 

BHBYeHH.sr cTy.neHTOM .D.HCuHnniHH «TipoeKTysaHH.sr Ta peKoHcTpyKLd.sr ni.nnpHEMCTB» cKJla.neHa 

Bi.D.nOBi.D.HO .ll.O OCBiTHbO-HayKOBO'i nporpaMH «£Heproay.D.HT Ta eHeproecjleKTHBHiCTb B 6y.niBHHUTBi» 

ni.ll.fOTOBKH MaricTpiB 3a cneuiaJlbHiCTfO 192 «ny.niBHHUTBO Ta UHBiJlbHa imKeHepi.sr» .. 

8HB4eHH.si uid .D.HCuHnJliHH Hanae MO)!(JlHBiCTb OTpHMaTH CTy.D.eHTaM He06Xi.D.Hi 3HaHH.si, 

npaKTH4Hi HaBH4KH Ta KOMneTeHTHOCTi B Hanp.siMKY cyqacHOfO npoeKTyBaHH.si Ta peKOHCTpyKUi.I 

ni.nnpHEMCTB. 

HaB4aJlbHa .D.HCijHnniHa cnp.siMOBaHa Ha BH.siBJleHH.si OCHOBHHX nOJlO)!(eHb Ta 3aB.D.aHh 3 

npoeKTysaHH.sr Ta peKoHcTpyKui'i ni.nnpHEMCTB. Hosi MeTO.D.H Ta ni.nxo.nH .no BHroTosneHH.sr cyYaCHHX 

6y.nisenhHHX MaTepianiB. 

IJ;etf Kypc Ha.nae MO)I<JlHBiCTb npHHH.siTT.si Hatf6inhW BipHHX Ta pauioHaJlbHHX piweHb 3 

npoeKTyBaHH51 Ta peKOHCTpyKui'i ni.nnpHE:MCTB. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Години Кред
ити 

Семестр 
ІІ IIІ 

Всього годин за навчальним планом, з них: 270 9 90 180 
Аудиторні заняття, у т. ч: 90  30 60 

лекції 46  16 30 
лабораторні роботи     
практичні заняття 44  14 30 
Самостійна робота, у т. ч:  180  60 120 
підготовка до аудиторних занять 40  10 30 
підготовка до контрольних заходів 30  10 20 
виконання курсового проекту або роботи 30  30  
опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях 50  10 40 
підготовка до екзамену 30   30 
Форма підсумкового контролю   залік Екзамен 

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для можливості 

вірно спроектувати, побудувати і технічно грамотно експлуатувати ту чи іншу споруду. 
Надати студентам знання, які допоможуть майбутньому спеціалісту вирішувати конкретні 
завдання на виробництві. 

Завдання дисципліни – вивчення основ проектування, 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 – «Архітектура будівель і споруд», «Залізобетонні і кам’яні 
конструкції», «Металеві конструкції», «Дерев’яні конструкції», «Основи і фундаменти», 
«Будівельні матеріали», «Основи теплофізики»  

 
Постреквізити дисципліни – «Основи проектування енергоефективних будівель», 

«Технічні засоби обстеження та енергоаудиту будівель та споруд», «Контроль якості в 
будівництві енергоефективних будівель», «Технічна діагностика та підсилення ЗБК будівель 
та споруд». 

 
Компетентності відповідно до освітньо - наукової програми СВО ПДАБА 192мн 2020 

«Енергоаудит та енергоефективність в будівництві»: 
 Інтегральна компетентність - Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми під час здійснення професійної діяльності у сфері будівництва та 
цивільної інженерії з поглибленим вивченням проблем, пов’язаних з впровадження 
енергозберігаючих технологій в будівництві та експлуатації будівель і споруд або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і 
характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 
• Загальні компетентності (ЗК):  
Здатність абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати. 
Здатність планувати та управляти часом. 
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
Здатність бути критичним і самокритичним. 
Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
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Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 
Навички здійснення безпечної діяльності 
• Професійні компетентності (ПК):  
Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі 
будівництва і архітектури. 

Здатність складати, оформляти і оперувати технічною документацією при розв’язанні 
конкретних інженерно-технічних завдань за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія». 

Здатність володіти методами технології та організації виробництва будівельних 
конструкцій, виконання робіт по будівництву та експлуатації енергоефективних будівель та 
споруд. 

Здатність критично аналізувати основні показники функціонування будівель, споруд та 
інженерних систем, оцінювати використані технічні рішення і технології. Здатність оцінювати 
техніко-економічні показники проекту з урахуванням впливу організаційно-технологічних 
факторів. 

Здатність оцінювати ризики при плануванні або впровадженні нових технологічних 
процесів при зведенні і експлуатації об’єктів будівництва та цивільної інженерії. 

Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що 
впливають на формування технічних рішень. 

Здатність проводити наукові дослідження з використанням сучасних інформаційних та 
комунікаційних технологій, комп’ютерних засобів та програм. 

Здатність до застосування основних понять теорії управління проектами в 
енергоефективному будівництві та цивільній інженерії. 

Здатність здійснювати аналіз сучасного стану та напрямків енергоефективного розвитку 
будівництва та цивільної інженерії 

Уміння використовувати сучасні інформаційні технології і способи їх використання в 
професійної діяльності. 

Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично 
оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення. 

Здатність до становлення і розвитку теоретичних знань та практичних навичок в галузі 
проектування новітніх технологій з урахуванням світових досягнень в галузі 
енергоефективного будівництва 

Здатність до використання приладів вимірювання, моніторингу і аналізу теплотехнічних 
характеристик огороджувальних конструкцій та параметрів мікроклімату приміщень 

Здатність проводити обстеження, діагностику, розрахунки, випробування при 
проектуванні реконструкції або термореновації житлових, громадських і промислових 
будівель 

Заплановані результати навчання відповідно до освітньо - наукової програми СВО 
ПДАБА 192мн 2020 «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві» студент повинен: 

• Знати (ЗР):  
Знати та розуміти законодавство в області інтелектуальної власності та складати 

алгоритм написання заявочних матеріалів при проведенні охоронних заходів; 
Вміти грамотно використовувати умови ліцензування при передачі прав інтелектуальної 

власності; 
Проводити патентні дослідження для виявлення рівня техніки; 
Представляти технічне рішення та інші наукові розробки згідно вимог законодавства в 

області інтелектуальної власності; 
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Використовувати наукометричні платформи, сучасні інформаційні і комунікаційні 
технології в сфері будівництва та цивільної інженерії; 

Застосовувати набуті знання для збереження навколишнього середовища;  
Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел; виявляти, ставити 

та вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення; 
Застосовувати набуті знання при розробці та управлінні проектами, генерувати нові ідеї 

та адаптуватися і діяти в новій ситуації. 
• Вміти (УМП / НП):  
Вміти системно мислити, застосовувати набуті знання та уміння для формулювання 

нових ідей і вирішення завдань щодо проектування, будівництва та експлуатації 
енергоефективних будівель, споруд та цивільної інженерії, розробки та дослідження складів 
матеріалів, технології виготовлення будівельних конструкцій, виробів шляхом комплексного 
поєднання теорії та практики. 

Вміти застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і 
вирішення завдань будівництва енергоефективних  будівель, споруд та цивільної інженерії, 
використовуючи відомі методи. 

Вміти діагностувати енергоефективність будівель , споруд та цивільної інженерії, для 
оптимізації споживання енергетичних ресурсів. 

Вміти планувати, керувати та виконувати модернізацію та реконструкцію 
енергоефективних будівель та цивільну інженерію.  

Вміти використовувати сучасні інформаційні та комп’ютерні засоби та програми при 
проектуванні об’єктів виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. 

Мати навички відповідних методів роботи при розробці сучасних технологій 
будівництва енергоефективних будівель, споруд та цивільної інженерії. 

Мати навички виконання правил охорони праці, поведінки в екстремальних ситуаціях, 
тощо 

 Комунікація 
Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та іноземними 

мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному 
контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі будівництва та цивільної інженерії, в т.ч. із 
використанням сучасних засобів комунікації 

Здатність розуміти і враховувати потреби користувачів, соціальні, екологічні, 
психологічні, етичні, економічні та комерційні міркування у процесі проектування 
будівельних об’єктів та реалізації технічних рішень в будівництві 

Автономність і відповідальність 
Усвідомлення індивідуальної відповідальності за результати виконання завдань, 

запобігання плагіату, фальсифікаціям та корупційним діям 
Методи навчання: практичний, словесний, робота з книгою. 
Форми навчання: групова, колективна. 

4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем Кількість годин 

усього лек пр лаб. с.р 
ІІ СЕМЕСТР 

Змістовий модуль 1. (Проектування та реконструкція. Загальні положення. Принципи 
проектування. Бази проектування.) 

Предмет і завдання складових дисципліни. Місце дисципліни у 
підготовці фахівців будівельної галузі. Основні положення 
проектування та реконструкції підприємств по виробництву 
будівельних матеріалів та виробів. 

8 2 2  4 

Склад проектних організацій. Нормативна та правова база. 8 2 2  4 
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Назва змістових модулів і тем Кількість годин 

усього лек пр лаб. с.р 
Предпроектні роботи. Організація території підприємства. Вибір 
площадки для підприємства 
Екологія та охорона навколишнього середовища. Завдання на 
проектування. Склад робочого проекту на будівництво 
підприємства 

8 2 2  4 

Загальні принципи проектування генеральних планів 
підприємств по виробництву будівельних матеріалів та виробів 7 2 2  3 

Разом за змістовим модулем 1 31 8 8  15 
 

Змістовий модуль 2. (Рішення по проектуванню. Розрахунки зон, складів, режимів.) 
Архітектурно-будівельні рішення по проектуванню та 
реконструкції підприємств по виробництву будівельних 
матеріалів. Генплан підприємства.Технологічне проектування, 
реконструкція та заміна об’єктів основного призначення. 
продукції. 

6 2   4 

Технологічні процеси й схеми виробництва. Режими роботи, 
характер виробництва й фонди робочого часу. Вибір нового або 
модернізація існуючого устаткування. Будівельне проектування 
та реконструкція об’єктів основного виробничого призначення. 
Конструктивні схеми  й частини будівель основного 
призначення.  

8 2 2  4 

Розрахунок технологічних зон. Склади заповнювачів. Склади 
цементу та хімічних добавок. Склади арматури, склади готової 
продукції, склади комплектуючих, склади горюче - 
змащувальних матеріалів. 

8 2 2  4 

Проектування та реконструкція допоміжних виробництв. 
Арматурні цеха. Бетонозмішувальні цеха. 7 2 2  3 

Разом за змістовим модулем 2 29 8 6  15 
 

Змістовий модуль 3. Курсовий проект 
Проектування та реконструкція підприємств по виробництву 
будівельних матеріалів: 

30    30 

- видача завдання на виконання курсової роботи. Обґрунтування 
та вибір оптимального варіанту технологічного процесу 
виробництва. 

4    4 

- розрахунок режиму роботи підприємства 4    4 
-визначення необхідної кількості сировини. 4    4 
-розрахунок необхідної кількості технологічного обладнання та 
визначення його характеристик. 4    4 

- розрахунок складських приміщень. 2    2 
- потреба в енергоресурсах. 2    2 
- техніко-економічні показники. 4    4 
- охорона праці та навколишнього середовища 2    2 
- виконання графічної частини, оформлення та захист курсової 
роботи. 2    2 

Разом за змістовим модулем 3 30    30 
Разом за змістовними модулями ІІ семестру  90 16 14  60 
Усього годин ІІ семестр 90 16 14  60 

ІІІ СЕМЕСТР 
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Назва змістових модулів і тем Кількість годин 

усього лек пр лаб. с.р 
Змістовий модуль 4. (Особливості проектування заводів будівельних матеріалів різного 

призначення.) 
Заводи та технологічні лінії по виробництву ніздрюватих 
бетонів. 

8 2 2  4 

Заводи з виробництва силікатного бетону. 8 2 2  4 
Заводи з виробництва виробів з азбестоцементу. 8 2 2  4 
Заводи з виробництва залізобетонних труб та трубчатих виробів. 8 2 2  4 
Заводи по виробництву залізобетонних паль. 8 2 2  4 
Заводи по виробництву виробів для промислових будівель. 8 2 2  4 
Заводи по виробництву залізобетонних виробів для 
сільськогосподарського будівництва 

8 2 2  4 

Заводи по виробництву залізобетонних виробів для 
водогосподарського будівництва 

8 2 2  4 

Разом за змістовим модулем 4 64 16 16  32 
Змістовий модуль 5. (Сучасні напрямки виробництва будівельних матеріалів.) 

Заводи по виробництву бетонної суміші для монолітного 
бетонування. 

8 2 2  4 

Підприємства по виробництву дрібно штучних виробів. 8 2 2  4 
Заводи по виробництву сухих будівельних сумішей. 8 2 2  4 
Сучасні заводи по виробництву бетонополімерних та полімер 
бетонних виробів. 

8 2 2  4 

Заводи по виробництву асфальтобетону. 8 2 2  4 
Заводи по виробництву сучасних хімічних домішок. 8 2 2  4 
Проектування та реконструкція допоміжних виробництв.  8 2 2  4 
Разом за змістовим модулем 5 56 14 14  28 
Разом за змістовними модулями ІІ семестру 150 30 16  60 
Підготовка до екзамену 30    30 
Усього годин ІІ семестр 180 30 30  120 
Усього годин  435 98 70  89 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС  

№ 
з/п Тема занять Кільк. 

годин 
ІІ СЕМЕСТР 

1 Предмет і задачі складових дисципліни. Місце дисципліни у підготовці фахівців 
будівельної галузі. Основні положення проектування та реконструкції 
підприємств по виробництву будівельних матеріалів та виробів. 

2 

2 Склад проектних організацій. Нормативна та правова база. Предпроектні роботи. 
Організація території підприємства. Вибір площадки для підприємства 

2 

3 Екологія та охорона навколишнього середовища. Завдання на проектування. 
Склад робочого проекту на будівництво підприємства. 

2 

4 Загальні принципи проектування генеральних планів підприємств по 
виробництву будівельних матеріалів та виробів. Загальні принципи проектування 
генеральних планів підприємств по виробництву будівельних матеріалів та 
виробів   

2 

5 Архітектурно-будівельні рішення по проектуванню та реконструкції підприємств 
по виробництву будівельних матеріалів. Генплан підприємства. Технологічне 
проектування, реконструкція та заміна об’єктів основного призначення. 
продукції. 

2 
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№ 
з/п Тема занять Кільк. 

годин 
6 Технологічні процеси й схеми виробництва. Режими роботи, характер 

виробництва й фонди робочого часу. Вибір нового або модернізація існуючого 
устаткування. Будівельне проектування та реконструкція об’єктів основного 
виробничого призначення. Конструктивні схеми  й частини будівель основного 
призначення. 

2 

7 Розрахунок технологічних зон. Склади заповнювачів, цементу та хімічних 
добавок. Склади арматури, склади готової продукції, склади комплектуючих, 
склади горюче - змащувальних матеріалів. 

2 

8 Проектування та реконструкція допоміжних виробництв. Арматурні цеха. 
Бетонозмішувальні цеха. 

2 

ІІІ СЕМЕСТР 
1 Заводи та технологічні лінії по виробництву ніздрюватих бетонів. 2 
2 Заводи з виробництва силікатного бетону 2 
3 Заводи з виробництва виробів з азбестоцементу. 2 
4 Заводи з виробництва залізобетонних труб та трубчатих виробів. 2 
5 Заводи по виробництву залізобетонних паль 2 
6 Заводи по виробництву виробів для промислових будівель. 2 
7 Заводи по виробництву залізобетонних виробів для сільськогосподарського 

будівництва 
2 

8 Заводи по виробництву залізобетонних виробів для водогосподарського 
будівництва 

2 

9 Заводи по виробництву бетонної суміші для монолітного бетонування. 2 
10 Підприємства по виробництву дрібно штучних виробів. 2 
11 Заводи по виробництву сухих будівельних сумішей. 2 
12 Сучасні заводи по виробництву бетонополімерних та полімер бетонних виробів. 2 
13 Заводи по виробництву асфальтобетону. 2 
14 Заводи по виробництву сучасних хімічних добавок. 2 
15 Проектування та реконструкція допоміжних виробництв. 2 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. 

№ з/п Тема занять Кільк. 
годин 

ІІ СЕМЕСТР 
1 Розв’язування задач. Загальні вимоги з проектування та реконструкції          2 
2 Розв’язування задач. Предпроектні роботи.  2 
3 Розв’язування задач. Захист навколишнього середовища          2 
4 Розв’язування задач. Проектування генерального плану 2 
5 Розв’язування задач. Архітектурно-будівельні рішення 2 
6 Розв’язування задач. Режими роботи, характер виробництва й фонди робочого 

часу 
2 

7 Розв’язування задач. Склади заповнювачів, цементу та хімічних добавок. 2 
8 Розв’язування задач Арматурні цеха. Бетонозмішувальні цеха. 2 

ІІІ СЕМЕСТР 
1 Розв’язування задач. Технологічні лінії по виробництву ніздрюватих бетонів 2 
2 Розв’язування задач. Технологічні лінії по виробництву силікатного бетону 2 
3 Розв’язування задач. Виробництво залізобетонних труб та трубчатих виробів 2 
4 Розв’язування задач. Виробництво виробів з азбестоцементу 2 
5 Розв’язування задач. Виробництво залізобетонних виробів для 

сільськогосподарського будівництва 
2 
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№ з/п Тема занять Кільк. 
годин 

6 Розв’язування задач. Виробництво залізобетонних труб та трубчатих виробів. 2 
7 Розв’язування задач. Виробництво виробів для промислових будівель 2 
8 Розв’язування задач. Виробництво залізобетонних паль 2 
8 Розв’язування задач. Виробництво бетонної суміші для монолітного 

бетонування. 
2 

9 Розв’язування задач. Виробництво виробів для водогосподарського будівництва  2 
10 Розв’язування задач. Виробництво дрібно штучних виробів 2 
11 Розв’язування задач. Виробництво сухих будівельних сумішей 2 
12 Розв’язування задач. Виробництво асфальтобетону 2 
13 Розв’язування задач. Виробництво сучасних хімічних добавок. 2 
14, 
15 

Розв’язування задач. Виробництво бетонополімерних та полімер бетонних 
виробів 

4 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Лабораторні заняття навчальним планом не передбачені. 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА.  

№ з/п Тема занять Кільк. 
годин 

ІІ СЕМЕСТР 
1 підготовка до аудиторних занять 10 
2 підготовка до контрольних заходів 10 
3 виконання курсового проекту: 30 

видача завдання на виконання курсової роботи, обгрунтування та вибір 
оптимального варіанту технологічного процесу виробництва 

4 

розрахунок режиму роботи підприємства 4 
визначення необхідної кількості сировини 4 
розрахунок необхідної кількості технологічного обладнання та визначення його 
характеристик 

4 

розрахунок складських приміщень 2 
потреба в енергоресурсах 2 
техніко-економічні показники 4 
охорона праці та навколишнього середовища 2 
виконання графічної частини, оформлення та захист курсової роботи 4 

4 опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 10 
розрахунок теплових установок та агрегатів 2 
транспорт заводів залізобетонних виробів 2 
склади паливо-мастильних матеріалів 2 
особливості проектування заводів залізобетонних виробів різного призначення 2 
заводи по виробництву гідротехнічного бетону 2 

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

розрахунок градирень 8 
мобільні установки з виробництва бетонної суміші 8 
склади готової продукції 8 
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№ з/п Тема занять Кільк. 
годин 

особливості виготовлення дрібнозернистих бетонів 8 
заводи по виробництву бетону спеціального призначення 8 

5 підготовка до екзамену 30 

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

10.  ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Види контролю знань студентів при вивченні курсу дисципліни «Проектування та 

реконструкція підприємств з виробництва будівельних матеріалів» наведені в таблицях 
розподілення балів при проведенні поточних контролів. 

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

Види параметрів 
контролю 

Розподілення балів за змістовими модулями 
1,2 4,5 

Відвідування лекцій 32 бали (по 4 бали за кожну 
лекцію) 

30 бал (по 2 бали за кожну 
лекцію) 

Виконанні практичних 
робіт 

28 балів (по 2 бали за кожну 
практичну роботу) 

30 балів (по 2 бали за кожну 
практичну роботу) 

Контрольна робота 40 балів (2 питання, по 20 б. за кожне) 
Всього 100 балів  100 балів 

Кількість поточних контролів - 2 за семестр. 
Критерії оцінки поточних контролів. 
Максимальна оцінка за поточним контролем - 100 балів. 
Поточним контролем передбачається проведення контрольної роботи по кожному 

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

Студенту нараховуються бали наступним чином: 
 17 – 20 балів: студент дав повну відповідь на питання, привів необхідні пояснення, 

формули і схеми, але помічені дрібні помилки викладу й оформлення відповіді ; 
 12 – 16 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; 

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

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

 1 - 3 балів: студент дав принципово невірну відповідь на питання – студенту нараховується; 
 за повну відсутність відповіді - бали не нараховуються. 
 лекційні заняття оцінюються у змістових модулях 1 та 2 (4 та5):  

o був відсутній – 0 (0)балів; 
o був присутній, конспект відсутній – 1 (0,5) бали; 
o був присутній, конспект не повний, є часткове розуміння законспектованого – 2,0 (1,0) 

бали; 
o був присутній, конспект повний, є розуміння законспектованого  - 4,0 (2,0) бали; 

 практичні заняття оцінюються:  
o відсутність – 0 балів; 
o присутність – 0,5 бали; 
o часткове (неповне) виконання розрахунків – 1,0 бали; 
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o виконання розрахунків в повному обсязі -2 бали; 
 Заліковий кредит (модуль) зараховується, якщо студент має успішність за ним не менш як 

60 балів; 
 Підсумкова оцінка визначається як середньоарифметична результатів засвоєння всіх 

поточних контролів з цієї дисципліни. 
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.  

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. 

Критерії оцінки курсового проекту 
Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною системою і складається із суми 

балів, отриманих за 3 проектні контролі (ПК) та за захист курсової роботи. Сума балів – 60 
балів, якщо курсова робота була виконана в повному обсязі, відповідно до завдання; за захист 
курсової роботи – 40 балів. 

Захист курсового проекту 
31…40 балів. Студент досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього 
комплексу дисципліни, дає ґрунтовані відповіді на поставлені питання; глибоко і повно 
володіє понятійним апаратом; вільно та аргументовано висловлює власні думки; демонструє 
культуру спеціальної мови і використовує сучасну термінологію; цілісно, системно, у логічній 
послідовності дає відповідь на поставлені запитання. 
21…30 балів. Студент здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних 
ситуацій; наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень; грамотно 
надає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі неточності, припускає 2-3 не 
принципові помилки, які вміє виправити, знаходячи при цьому аргументи для підтвердження 
певних дій. 
5…20 балів. Студент виявляє знання і розуміння основних положень матеріалу, але викладає 
його не повно, непослідовно, припускається неточностей у визначенні понять, у застосуванні 
знань для вирішення практичних задач, не вміє доказово обґрунтувати свої думки. 
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0…5 балів. Студент не виявляє знання і розуміння основних положень матеріалу, 
припускається неточностей у визначенні понять та застосуванні знань для вирішення 
практичних задач. 

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 

виконання завдання під час консультацій викладача. 
Порядок зарахування пропущених занять: якщо пропущена лекція – у формі усного 

опитування за підготовленим звітом на відповідну тему, якщо пропущене практичне заняття 
– у формі виконання індивідуального розрахункового завдання. 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 академічної доброчесності 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: 
 самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни (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. 
 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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1. Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы. М. Стройиздат.1986. 
2. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. М. Высшая школа.1990. 
3. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Барановський В.Б. та інші. Будівельне 

матеріалознавство: підручник.-К.: ТОВ УВПК «Екс об», 2004.-704 с. 
4. Большаков В.І., Дворкін Л.И. Будівельне матеріалознавство: навчальний посібник для 

студентів будівельних спеціальностей вузів.–Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-VAL», 2004.-
677 с. 
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6. PycaHoBa H.!. TexHonori51 6eTOHHHX i 3ani3o6eTOHHHX KOHCTpyKu,iii I PycaHoBa H.!.- K.: 
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bOJTbillaKOB B.I., rnylll,eHKO B.M., MOJT'laHOB O.B.- ,[.(HinponeTpOBCbK: TI,[.(AEA.,2008.- 278 c. 
9. .Ey.niseJTbHe MaTepiano3HaBCTBO. Kypc neKu,ii1 i npaKTHKyM: HaB'laJThHHH noci6HHKI 

lnylll,eHKO B.M.- ,[.(HinponeTpOBCbK: TI,[.(AEA.,2014.- 552 c. 

I 0. UHTenaypH !.VI. TlpoeKTHpoBaHHe npe.nnpH51THH c6opHoro :>KeJTe3o6eToHa. B. ill. , M1986, -
312 c. 

II. JO.M. Ea:>KeHOB, JI.A. AnHMOB, B.B. BopoHHH, H.B. TpecKoBa TipoeKTHposaHHe npe.nnpH51THH 
no npoH3BO.[{CTBY cTpOHTeJTbHhiX MaTepHanos H H3.[{eJTHH.Y4e6HHK.- M , l'b.naTeJTbCTBO 
ACB,2005,- 472 c. 

,rt:onoMimHa 

12. PycaHoBa H.!. TexHonori51 6eTOHHHX i 3aJTi3o6eTOHHHX KOHCTPYKQii1 I PycaHoBa H.!.- K.: 
8Hlll,a WKOJTa, 1994- 334 C. 

13. KpHBeHKO fl. B. Ta iHwi. MaTepiaJT03HaBCTBO .[{JT51 6y.nisenr>HHKiB. KH"iB. TexHiKa. 1996. 

13. INTERNET- PECYPCJI 

1. http :l/abok.ru/ 
2. http: /linfo-build.com.ua./ 
3. http :/lbudinfo.org .ua/ 
4. http ://dbn.at.ua/ 
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