
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.1.1.4 
2. Назва: Проектування складів бетонів та розчинів різних видів; 
3. Тип: Обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5 (денна форма навчання); 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9 семестр (денна форма навчання); 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Дворкін Леонід Йосипович, 
д.т.н., професор кафедри ТБВіМ; 
9. Результати навчання: Студент повинен знати: 

• методи прогнозування властивостей бетону, 

•  багатопараметричне проектування складів бетону, 

•  проектування складів бетонів різних видів. 
10. Форми організації занять: Лекції, навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи; 

11.• Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: "Бетони і будівельні розчини"; 
"Легкі і спеціальні бетони"; "Будівельне матеріалознавство". 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
"Розв’язання будівельно-технологічних задач методами математичного моделювання". 
12. Зміст курсу: 

• Задачі проектування складів бетонів різних видів; 

• Розрахункове проектування легкоукладальності і водопотреби бетонних сумішей; 

• Розрахункове прогнозування міцності бетону; 

• Проектування складів важкого бетону; 

• Проектування складів пропарювальних бетонів; 

• Проектування складів дорожніх та гідротехнічних бетонів; 

• Проектування складів бетонів з активними мінеральними добавками і дрібнозернистих 
бетонів; 

• Проектування складів легких і ніздрюватих бетонів; 

• Проектування складів будівельних розчинів; 

• Коректування складів бетонів і розчинів; 

• Проектування складів бетонів і розчинів із застосуванням експериментально-статистичних 
моделей. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. Проектування складів бетонів: Монографія. – Рівне: НУВГП, 

2015. – 353 с. 
2. Дворкін Л. Й., Дворкін О. Л., Гарніцький Ю. В. Проектування складів бетону із заданими 

властивостями. – Рівне. – 2000. – 215 с. 
3. Дворкін Л.Й., Гоц В.І., Дворкін О.Л. Випробування бетонів і будівельних розчинів. 

Проектування їх складів: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2014. – 304 с. 
4. Дворкін Л. Й., Дворкін О. Л., Горячих М. В., Шмигальський В. М. Проектування і аналіз 

ефективності складів бетону. – Рівне: НУВГП, 2009. – 173 с. 
5. Дворкін Л. Й., Дворкін О. Л., Житковський В. В. Розвязування будівельно-технологічних 

задач методами математичного планування експерименту. – Рівне. – 2011. – 174 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 30 год. практичні заняття, 90 год. самостійної роботи. Разом – 150 год. 
Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 
завдання, використання мультимедійних засобів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен (письмовий) в кінці 9 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 
16. Мова викладання: Українська. 

 
 
 
 
 
 
Завідувач кафедри                                                                    Дворкін Л.Й., д.т.н., професор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 
1. Code: 2.1.1.4 
2. Title:DESIGN OF COMPOSITION OF CONCRETES AND SOLUTIONS OF DIFFERENT 

SPECIES; 
3. Type: Required; 
4. Higher education level: II (master's degree); 
5. Year of study, when discipline is offered: 5 (full-time education); 
6. Semester when discipline is studied: 9 semester (full-time study form); 
7. Number of established ECTS credits: 5; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Dvorkin Leonid Yosypovych, 

Ph.D., professor of the Department of TBViM; 
9. Results of studies:: The student should know: 
• methods of predicting the properties of concrete, 
• multi-parametric design of concrete warehouses; 
• design of warehouses of concrete of different types. 
10. Forms of organizing classes: Lectures, training sessions, independent work, practical training, 

control measures; 
11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Concrete and building solutions"; 

"Lightweight and special concretes"; "Building Material Science". 
• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): "Solving construction 

and technological problems by methods of mathematical modeling". 
12. Course contents: 
• Tasks of designing warehouses of concrete of different types; 
• Estimated design of easy laying and water requirements of concrete mixtures; 
• Estimated prediction of concrete strength; 
• Design of heavy concrete compositions; 
• Designing warehouses for steaming concrete; 
• Design of warehouses for road and hydraulic concrete; 
• Designing of warehouses of concrete with active mineral additives and fine-grained concrete; 
• Design of warehouses of light and niche concrete; 
• Designing warehouses for building solutions; 
• Adjustment of concrete and mortar compositions; 
• Designing of concrete and mortar compositions using experimental and statistical models. 
13. Recommended educational editions: (indicate up to 5 sources) 
1. Dvorkin L.Y., Dvorkin O.L. Designing of concrete warehouses: Monograph. - Rivne: NUVGP, 

2015. - 353 pp. 
2. Dvorkin L. Y., Dvorkin O. L., Garnitsky Y.V. Designing of concrete compositions with given 

properties. - Rivne. - 2000. - 215 p. 
3. Dvorkin L.Ye., Gots V.I., Dvorkin O.L. Concrete and mortar tests. Designing their syllables: 

Tutorial. - K .: Basis, 2014. - 304 p. 
4. Dvorkin L. Y., Dvorkin O. L., Goryachi MV, Shmigalsky V. M. Designing and analysis of the 

efficiency of concrete compositions. - Rivne: NUVGP, 2009. - 173 p. 
5. Dvorkin L. Y., Dvorkin O. L., Zhitkovsky V. V. Solving of construction and technological 

problems by methods of mathematical planning of the experiment. - Rivne. - 2011 - 174 pp. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
30 years lectures, 30 hours. practical lessons, 90 hours. independent work. Together - 150 years. 
Methods: interactive lectures, individual tasks, individual and group research tasks, use of 

multimedia tools. 
 
15. Forms and assessment criteria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final examination (40 points): exam (written) at the end of 9 semesters. 
Current control (60 points): testing, poll. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
 
 
 
 
Head of the Department                                           Dvorkin L.I., Doct.techn.sc, professor 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


