
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 2.1.1.5 

2. Назва: Довговічність будівельних матеріалів; 
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: У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: 

- фактори, які визначають довговічність будівельних матеріалів і виробів; 
- механізми корозії бетону, сталі, кам’яних; 
- принципи отримання матеріалів оптимальної структури і довговічності; 
- методи та матеріали для підвищення довговічності будівельних матеріалів; 

вміти: 
- враховувати фактори довговічності при проектуванні складу будівельних матеріалів: 
- правильно вибирати параметри технологічних процесів виробництва будівельних матеріалів з 

урахуванням експлуатаційних умов; 
- обирати технологічні та конструктивні методи захисту будівельних конструкцій від корозії та 

руйнівних впливів зовнішнього середовища. 
10. Форми організації занять: Лекції, навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: “Хімія”, “Будівельне 
матеріалознавство”, “Бетони і будівельні розчини”, “Металознавство і зварювання”, “Технологічні 
процеси виготовлення бетонних і з/б конструкцій”. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
"Технології сучасних ресурсоекономних будівельних матеріалів", "Проектування складів бетонів та 
розчинів різних видів". 
12. Зміст курсу: 

1. Корозія будівельних матеріалів 
2. Характеристика агресивних середовищ 
3. Фізико-хімічна корозія бетону 
4. Морозостійкість бетону 
5. Корозія природних і штучних  кам’яних матеріалів та кераміки 
6. Корозія металевих виробів і конструкцій 
7. Конструктивні та технологічні методи забезпечення довговічності 
8. Матеріали для захисту від корозії 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. Проектування складів бетонів: Монографія. – Рівне: НУВГП, 2015. – 
353 с. 
2. Дворкін Л.Й., Гоц В.І., Дворкін О.Л. Випробування бетонів і будівельних розчинів. Проектування 
їх складів: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2014. – 304 с. 
3. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник/. – 
К.: Кондор, 2006. – 206 с. 
4. Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник /. – К.: 
Академвидав, 2004.– 208 с. 
5. Дворкін Л.Й., Скрипник І.Г. Фізико-хімічні та фізичні методи досліджень будівельних матеріалів. 
Навчальний посібник / – Рівне.: НУВГП, 2008. – 153 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 год. лекцій, 30 год. практичні заняття, 90 год. самостійної роботи. Разом – 150 год. 
Методи: лекції, практичні заняття, 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: залік в кінці 9 семестру. 
Поточний контроль (100 балів) 
16. Мова викладання: Українська. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 
1. Code: 2.1.1.5 
2. Title: LONG-TERM BUILDING MATERIALS; 
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 study: As a result of studying this course the student must 
know: 
- factors that determine the durability of building materials and products; 
- mechanisms of corrosion of concrete, steel, stone; 
- principles of obtaining materials of optimal structure and durability; 
- methods and materials for increasing durability of building materials; 
be able: 
- take into account the factors of durability when designing the composition of building materials: 
- to choose the parameters of technological processes of production of building materials correctly 

taking into account operational conditions; 
- to choose technological and constructive methods of protection of building structures against 

corrosion and destructive influences of the external environment. 
10. Forms of organizing classes:  Lectures, training sessions, independent work, practical training, 

control measures; 
11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Chemistry", "Building Material 

Science", "Concrete and Building Solutions", "Metallurgy and Welding", "Technological Processes for the 
Manufacturing of Concrete and Agricultural Structures". 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
"Technologies of modern resource-saving building materials", "Designing of concrete and solutions 

of various types". 
12. Course contents: 
1. Corrosion of building materials 
2. Characteristics of aggressive environments 
3. Physico-chemical corrosion of concrete 
4. Frost resistance of concrete 
5. Corrosion of natural and artificial stone materials and ceramics 
6. Corrosion of metal products and structures 
7. Constructive and technological methods of ensuring durability 
8. Materials for corrosion protection 
13. Recommended educational editions: 1. Dvorkin L.Y., Dvorkin O.L. Designing of concrete 

warehouses: Monograph. - Rivne: NUVGP, 2015. - 353 pp. 
2. Dvorkin L.Ye., Gots V.I., Dvorkin O.L. Concrete and mortar tests. Designing their syllables: 

Tutorial. - K .: Basis, 2014. - 304 p. 
3. Krushelnytska O.V. Methodology and organization of scientific research: A manual. - K.: Condor, 

2006. - 206 p. 
4. Filipchenko A.С. Basics of the scientific research. Summary of lectures: Textbook /. - K .: 

Akademvidav, 2004.- 208 pp. 
5. Dvorkin L.Y., Skrypnyk I.G. Physico-chemical and physical methods of research of building 

materials. Training manual / - Rivne: NUVGP, 2008. - 153 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 years lectures, 30 hours. practical lessons, 90 hours. independent work. Together - 150 years. 
Methods: lectures, practical classes, interactive lectures, individual tasks, individual and group 

research tasks, use of multimedia. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control: the end of the 9th semester. 
Current control (100 points) 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
 
 
 
 
Head of the Department                                                             Dvorkin L.I., Doct.techn.sc, professor 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


