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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Години Кредит

и 

Семестр  

I 

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3 90 

Аудиторні заняття, у т.ч:  28  28 

лекції 14  14 

лабораторні роботи    

практичні заняття 14  14 

Самостійна робота, у т.ч:  62  62 

   підготовка до аудиторних занять 10  10 

   підготовка до контрольних заходів 20  20 

   опрацювання розділів програми, які 

   не викладаються на лекціях 

32  32 

Форма підсумкового контролю залік  залік 

 
3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

   Мета дисципліни: вивчення основних видів та методології вирішення задач 

бетонознавства, які доцільно розв’язувати з використанням персональних комп’ютерів, а 

також сучасних технологій, що використовуються для автоматизації виробництві бетонних 

та залізобетонних виробів та конструкцій.  

Завдання дисципліни: освоєння сучасних методів вирішення задач бетонознавства з 

використанням математичних моделей та комп’ютерних технологій, а також автоматичних 

систем керування технологічними процесами при виробництві бетонних та залізобетонних 

виробів та конструкцій.  

Пререквізити дисципліни. Вивчення дисциплін: «Хімія», «Будівельне 

матеріалознавство», «Бетони і будівельні розчини», «В’яжучі речовини», «Інформатика», 

«Математичні методи розв’язування інженерних задач» освітнього ступеня «бакалавр».   

 Постреквізити дисципліни. Можливість виконання кваліфікаційної роботи магістра. 

Отримання ступеня магістра. Подальша професійна діяльність.  

Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми «Технології 

будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» СВО ПДАБА 192мп – ТБКВМ – 2020:  

• Інтегральна компетентність.  

• Загальні компетентності (ЗК): 3,5,8,19;  

• Професійні компетентності (ПК):4,6,7,8.  

Заплановані результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми 

СВО ПДАБА 192мп-ТБКВМ-2020 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 індивідуальні, групові, колективні 

 

4.СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин, у тому числі

 

усього л п лаб. с.р 

Змістовий модуль. Інтелектуальні системи управління виготовленням бетонних та 

залізобетонних виробів та конструкцій 

Загальні відомості про інтелектуальні системи 

управління виготовленням бетонних та 

залізобетонних виробів та конструкцій 

9 2 2  8 
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Розрахунок і керування складами важкого 

бетону. Розрахунок і керування складами 

легкого бетону 

9 2 2  8 

Комп’ютерні системи типу КСУБС 9 2 2  8 

Автоматизація вхідного контролю якості та 

властивостей сировинних матеріалів 

Автоматизація складського господарства. 

Управління обладнанням складів та підготовки 

сировини. Автоматичний контроль і облік . 

9 2 2  8 

Автоматизація арматурних робіт Автоматизація 

термовологісної обробки виробів 

9 2 2  8 

Автоматизація приготування бетонної суміші. 

Автоматизація процесів формування та 

ущільнення бетонної суміші 

9 2 2  8 

Автоматизація складів готової продукції та 

системи логістики Використання 

спеціалізованих програмних комплексів при 

виробництві бетонних і залізобетонних виробів 

та конструкцій 

63 2 2  7 

Разом за змістовим модулем 90 14 14  62 

Усього годин 90 14 14  62 

 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС. 

№ 

зан. 

Тема занять Кількість 

годин 

1 Загальні відомості про інтелектуальні системи управління 

виготовленням бетонних та залізобетонних виробів та конструкцій 

2 

2 Розрахунок і керування складами важкого бетону. Розрахунок і 

керування складами легкого бетону 

2 

3 Комп’ютерні системи типу КСУБС 2 

4  Автоматизація вхідного контролю якості та властивостей 

сировинних матеріалів Автоматизація складського господарства. 

Управління обладнанням складів та підготовки сировини. 

Автоматичний контроль і облік . 

2 

5 Автоматизація арматурних робіт Автоматизація термовологісної 

обробки виробів 

2 

6 Автоматизація приготування бетонної суміші. Автоматизація 

процесів формування та ущільнення бетонної суміші 

2 

7 Автоматизація складів готової продукції та системи логістики 

Використання спеціалізованих програмних комплексів при 

виробництві бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій. 

2 

 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. 

№ 

зан. 

Тема занять Кількість 

годин 

1 Керування складами важкого бетону 2 

2 Керування складами легкого бетону 2 

3 Структура і порядок роботи з системами КСУБС 2 



4 

 

  

4,5 Приклади технологічних задач, які реалізуються за допомогою 

КСУБС 

4 

6,7 Використання програмного забезпечення Tekla при виробництві 

бетонних і залізобетонних виробів та конструкцій 

4 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Лабораторні заняття навчальним планом не передбачені. 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА. 

№ п/п Вид роботи / Назва теми Кількість 

годин 

1    підготовка до аудиторних занять 10 

2    підготовка до контрольних заходів 20 

3    опрацювання розділів програми, які 

   не викладаються на лекціях: 

- сучасні системи автоматичного регулювання якості бетону 

- автоматизовані системи керування технологічним процесом 

виробництва бетону 

- спеціальні можливості ПК «Ліра» 

32 

 

10 

 

12 

10 

 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методом контролю знань студентів є усний та письмовий контроль. 

 

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

         Оцінка поточного контролю змістового модулю 1 «Інтелектуальні системи 

управління виготовленням бетонних та залізобетонних виробів та конструкцій» (всього 100 

балів) складається з:  

 Відвідування лекцій 24 балів (по 2 бали за кожну лекцію);  

 Виконання практичних робіт 21 балів (по 3 бали за кожну роботу);  

 Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях 15 балів (5 балів 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 - 2 бали;  
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 був присутній, конспект не повний – 1,5 бали;  

 був присутній, конспект відсутній – 0,5 балів;  

 був відсутній – 0 балів;  

 Виконанням практичних робіт:  

 робота виконана, висновок зроблено, є розуміння висновку та можливості застосування 

набутих навичок - 3 бали; 

  був присутній, робота виконана, висновок зроблено частково – 2 бали; 

  був присутній, робота не виконана в повному обсязі – 1 бал; 

  був відсутній – 0 балів.  

 Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 

  конспект повний, є розуміння законспектованого - 5 бали; 

  конспект повний, є часткове розуміння законспектованого - 4 бали;  

 конспект не повний, є часткове розуміння законспектованого – 3 бали; 

  конспект не повний, розуміння законспектованого відсутнє– 1 бал;  

 конспект відсутній – 0 балів.  
Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як середньоарифметична змістових модулів.  

Порядок зарахування пропущених занять: пропущені заняття зараховуються у разі 

виконання індивідуального завдання (реферату) за темою пропущеної лекції або виконання 

лабораторної роботи за темою пропущеної лабораторної роботи.  
 

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.  

Порядок зарахування пропущених занять: якщо пропущено лекцію – у формі усного 

опитування за підготовленим рефератом на відповідну тему, якщо пропущено практичне 

заняття – у формі виконання індивідуального практичного 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 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; 




