
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППВ8; 
2. Назва: Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7,8; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 8,5; 
8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Науменко Ю.В., д.т.н., професор; Бабич 
Я.О., к.т.н., доцент; Нечидюк А.А., к.т.н., доцент 
9. Результати навчання: 

• здатність досконало орієнтуватись у параметрах взаємодії робочих органів із оброблюваними 
середовищами та їх впливі на робочі процеси ланцюгів обладнання технологічних комплексів, ліній 
та агрегатів із урахуванням тенденцій їх розвитку і трансформації на основі сучасних технологій; 

• здатність до здійснення виробничо-технологічної та проектно-конструкторської діяльності у 
галузі робочих процесів ланцюгів обладнання, що є конкурентоздатними на світовому ринку високих 
технологій; 

• здатність до здійснення практичної пошукової діяльності для розв’язування задач, пов’язаних 
із розробкою інноваційних методів створення робочих процесів ланцюгів обладнання комплексів, 
ліній та агрегатів.              
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: механічне обладнання 
підприємств будівельних матеріалів, процеси і апарати технології виробництва будівельних 
матеріалів, технологія виробництва будівельних матеріалів і конструкцій.  
12. Зміст курсу:  
Дробильно-сортувальні заводи. Дробильно-сортувальні пересувні установки. Технологічні лінії 
приготування скляної маси. Технологічні комплекси виробництва листового скла. Технологічні 
комплекси виробництва профільного скла. Технологічні комплекси виробництва керамічних виробів 
пластичним формуванням. Технологічні комплекси виробництва виробів із керамічних прес-
порошків. Технологічні комплекси виробництва бетонних сумішей та розчинів. Технологічні лінії 
комплексів виробництва залізобетонних виробів. Технологічні комплекси виробництва 
залізобетонних виробів. Технологічні комплекси виробництва цементу. Технологічні комплекси 
виробництва вапна. Технологічні комплекси виробництва гіпсових в’яжучих матеріалів та 
асфальтобетонних сумішей. Технологічні комплекси виробництва керамічних виробів шлікерним 
способом. Технологічні комплекси виробництва силікатних виробів. Технологічні комплекси 
виробництва каналізаційних труб та санітарних керамічних виробів. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Назаренко І. І., Туманська О. В. Машини і устаткування підприємств будівельних матеріалів: 
Підручник. К.: Вища шк., 2004. 590 с. 

2. Сівко В. Й., Поляченко В. А. Обладнання підприємств промисловості будівельних матеріалів і 
виробів: Підручник. К.: ТОВ «АВЕГА», 2004. 280 с. 

3. Назаренко І. І. Машини для виробництва будівельних матеріалів: Підручник. К.: КНУБА, 1999. 
488 с 

4. Сівко В. Й. Механічне устаткування підприємств будівельних виробів: Підручник. К.: ІСДО, 
1994. 359 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання 
32 год. лекцій, 54 год. практичних занять, 36 год. індивідуального завдання (курсовий проект), 133 
год. самостійної роботи. Разом – 255 год. 
Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 7 та 8 семестру. 
Поточний контроль (60 балів): тестування, захист звітів з виконання практичних занять. 
Виконання курсового проекту (60 балів), захист (40 балів). 
16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри БДМСМіО                                                                         С.В. Кравець, д.т.н., проф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: SPV8; 
2. Title: Technological complexes for production building materials; 
3. Type: compulsory; 
4. Higher education level: the first (Bachelor’s degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 
6. Semester when the discipline is studied: 7,8; 
7. Number of established ECTS credits: 8,5; 
8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Naumenko Yu. V., Dr.Sc., Prof.; Babych 
Ya. O., Ph.D., Assoc. Prof.; Nechydiuk A. A., Ph.D., Assoc. Prof. 
9. Results of studies: 
• ability to thoroughly orient in the parameters of the interaction of operating bodies with processed 
environments and their influence on the operating processes of technological equipment chain circuits, lines 
and aggregates, taking into account the tendencies of their development and transformation on the basis of 
modern technologies; 
• ability to implement production-technological and design activities in the field of operating processes of 
equipment chains that are competitive in the global high-tech market; 
• ability to perform practical search activities to solve problems related to the development of innovative 
methods for creating operating processes of equipment circuits of complexes, lines and assemblies. 
10. Forms of organizing classes: educational activities, self-work, control activities. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: mechanical equipment of the enterprises of 
the building materials, processes and apparatuses of production technology of building materials, technology 
of production of building materials and structures. 
12. Course contents: 
Crushing and sorting plants. Crushing and sorting mobile installations. Technological production lines of 
glass mass. Technological complexes of sheet glass production. Technological complexes of production of 
profile glass. Technological complexes of production of ceramic products by plastic forming. Technological 
complexes of manufacture of products from ceramic press powders. Technological complexes for the 
production of concrete mixtures and solutions. Technological lines of production complexes of reinforced 
concrete products. Technological complexes of production of reinforced concrete products. Technological 
complexes of cement production. Technological complexes of lime production. Technological complexes for 
the production of gypsum binders and asphalt mixes. Technological complexes of production of ceramic 
products in a skimmer way. Technological complexes of production of silicate products. Technological 
complexes of production of sewer pipes and sanitary ceramic products. 
13. Recommended educational editions: 

1. Nazarenko, I. I., & Tumanska, O. V. (2004). Mashyny i ustatkuvannia pidpryiemstv budivelnykh 

materialiv: Konstruktsii ta osnovy ekspluatatsii: Pidruchnyk [Machines and equipment of construction 

materials enterprises: Constructions and bases of operation: Textbook]. K.: Vyshcha shk. [in Ukrainian]. 
2. Sivko, V. I., & Poliachenko, V. A. (2004). Obladnannia pidpryiemstv promyslovosti budivelnykh 

materialiv i vyrobiv: Pidruchnyk [Equipment of enterprises of the industry of building materials and 

products: Textbook]. K.: AVEHA [in Ukrainian]. 
3. Nazarenko, I. I. (1999). Mashyny dlia vyrobnytstva budivelnykh materialiv: Pidruchnyk [Machines for 

the production of building materials: Textbook]. K.: KNUBA [in Ukrainian]. 
4. Sivko, V. I. (1994). Mekhanichne ustatkuvannia pidpryiemstv budivelnykh vyrobiv: Pidruchnyk 

[Mechanical equipment of building products enterprises: Textbook]. K.: ISDO [in Ukrainian]. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 32 hours, practical classes – 54 hours, individual task (course project) – 36 hours; independent 
work – 133 hours. Total – 255 hours.  
Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-grade scale. Final control (40 points): exam written at the end of the 
7th and 8th semester. Current control (60 points): testing, protection of reports on practical classes. 
Realization of the course project (60 points), protection (40 points). 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
Head of CRRAM&E department                              S. V. Kravets, Doctor of Engineering, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


