
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП.165-ПП.168. 
2. Назва: Арматура для залізобетонних конструкцій. 
3. Тип: фахова підготовка (спеціалізація ТБК). 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Безусяк О.В., к.т.н., доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• складати транспортно-технологічні схеми виробничих процесів виготовлення арматурних 

виробів і конструкцій; 

• вибирати для армування конструкцій арматурні сталі за класами і марками; 

• проектувати технологію виготовлення арматурних виробів для залізобетонних 

конструкцій; 

• розраховувати основні технологічні параметри виробничих процесів; 

• визначати способи і режими зварювання арматурних виробів; 

• згідно вимогам державних стандартів виконувати випробування арматурная сталі, 

виробів і конструкцій; 

• аналізувати технологічні процеси з точки зору виробу основних заходів з охорони праці, 

техніки безпеки та екології. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота, 

тести, залік. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: "Вища математика", 

"Фізика", "Органічна та фізична хімія", "Будівельне матеріалознавство". 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
"Процеси і апарати у виробництві будівельних матеріалів", "В`яжучі речовини", "Заповнювачі 

для бетонів", "Бетони і будівельні розчини". 
12. Зміст курсу: 

Модуль. Арматура для залізобетонних конструкцій. 
Змістовий модуль 1. Технічні вимоги до арматури для залізобетонних конструкцій. 

Тема 1.  Характеристика і класифікація арматурних сталей і неметалевої арматури. 
Тема 2. Технічні вимоги до арматури для залізобетонних виробів. 
Тема 3. Види арматурних елементів і вимоги до них. 
Тема 4. Арматурні елементи для армування збірних ненапружених конструкцій. 

Змістовий модуль 2. Арматурні елементи для ненапружених залізобетонних конструкцій. 
Тема 5. Арматурні елементи для армування монолітних ненапружених конструкцій. 
Тема 6. Арматурні елементи для попередньо напружених залізобетонних конструкцій. 
Тема 7. Розрахунки заміни арматурних сталей. 
Тема 8. Контроль арматурних сталей і арматурних виробів. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних та залізобетонних виробів. – К.: Укрархбудінформ, 

1997. – 42 с. 
2. Безусяк О.В., Лушнікова Н.В. Арматура для залізобетонних конструкцій: Навчальний 

посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 176 с. 
3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Технологічне проектування 

арматурного цеху ” з дисципліни “Арматура для залізобетонних конструкцій ” студентами за 
напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво ” денної та заочної форм навчання /О.В. Безусяк, 
Н.В. Лушнікова. – Рівне: НУВГП, 2015. – 40 с. 

4. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій: Підручник у 2 Ч./Н.Г. Русанова, 
П.П.Пальчик, Л.М. Рижанкова. – К.: Вища школа, Ч1. Виготовлення бетонних і 
залізобетонних конструкцій. – 334 с.Вища школа, 1994. – Ч.2. Виготовлення бетонних і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



залізобетонних конструкцій. – 334 с. 
5 Петрикова Є.М. Арматура для залізобетонних конструкцій : Навчальний посібник. / Є.М. 

Петрикова – Київ: Основа,2010. – 256 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

28 год. лекцій, 14 год. практичні заняття, 56 год. Самостійна робота, 22 год. індивідуальні 

завдання (КПФ). Разом – 120 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування вкінці семестру. 

 

Підсумковий контроль (40 балів): захист курсової роботи перед викладачем. 

Поточний контроль (60 балів): контроль виконання розрахунків та якість оформлення 

курсової роботи. 

16. Мова викладання: українська 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 

1. Code: ПП.165-ПП.168. 
2. Title: Armature for reinforced concrete structures. 
3. Type: specialized training (specialization TBK). 
4. Higher education level:  I (Bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 
6. Semester when studying discipline: 5. 
7. Number of established ECTS credits: 4. 
8. Surname, initials of lecturer / lecturers, scientific degree, position: Bezusyak O.V., Ph.D., associate 

professor. 
9. Results of studies: after studying the discipline, the student must be able to: 

• to draw up transport and technological schemes of manufacturing processes for the manufacture of 
reinforcing products and structures; 

• to choose reinforcing steel structures according to classes and marks; 
• to design the technology of manufacturing reinforcing products for reinforced concrete structures; 
• calculate the basic technological parameters of production processes; 
• to define methods and modes of welding of reinforcing products; 
• to carry out tests of reinforcing steel, products and structures in accordance with the requirements of 

state standards; 
• to analyze technological processes from the point of view of the product of the main measures of 

occupational safety, safety and ecology. 
10. Forms of organization of classes: lectures, practical classes, course work, independent work, tests, 
credit. 
11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Higher Mathematics", "Physics", 

"Organic and physical chemistry", "Building material science". 
• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): "Processes and 
apparatuses in the production of building materials", "Adhesives", "Concrete fillers", "Concrete and 
building solutions". 

12. Course contents: 
Module. Fittings for reinforced concrete structures. 
Semantic module 1. Technical requirements for reinforcement for reinforced concrete structures. 
Theme 1. Characteristics and classification of reinforcing steels and non-metal fittings. 
Theme 2. Technical requirements for armature for reinforced concrete products. 
Theme 3. Types of reinforcing elements and requirements to them. 
Theme 4. Reinforcing elements for reinforcement of prefabricated non-elastic structures. 
Semantic module 2. Reinforcing elements for non-elastic reinforced concrete structures. 
Theme 5. Reinforcing elements for reinforcement of monolithic non-elastic structures. 
Theme 6. Reinforcing elements for pre-stressed reinforced concrete structures. 
Theme 7. Calculations of replacement of reinforcing steels. 
Theme 8. Control of reinforcing steels and reinforcing products. 

13. Recommended educational editions: 
1. DBN A.3.1-7-96. Production of concrete and reinforced concrete products. - K .: Ukrahrbudinform, 

1997. - 42 p. 
2. Bezusyak O.V., Lushnikova N.V. Reinforcement for reinforced concrete constructions: A manual. - 

Rivne: NUVGP, 2012. - 176 pp. 
3. Methodical instructions for implementation of the course project "Technological design of 

reinforcement shop" on discipline "Armature for reinforced concrete structures" by students in the 
direction of preparation 6.060101 "Construction" of full-time and part-time forms of training / O.V. 
Bezusyak, N.V. Lushnikova - Rivne: NUVGP, 2015. - 40 s. 

4. Technology of concrete and reinforced concrete structures: Textbook in 2 hours / N.G. Rusanova, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.P.Palchik, L.M. Ryzhankova - K .: High school, Ch1. Manufacturing of concrete and reinforced 
concrete constructions. - 334 s. Vischaya school, 1994. - Part 2. Manufacturing of concrete and 
reinforced concrete constructions. - 334 s. 

5 Petrikova Ye.M. Reinforcement for reinforced concrete constructions: A manual. / Ye.M. Petrikova 
- Kyiv: Basis, 2010. - 256 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
28 years lectures, 14 hours practical lessons, 56 hours Independent work, 22 hours. individual tasks 
(KPF). Together - 120 years. 
Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control: the end of the 5 semester. 
Current control (100 points): testing, interview at the end of the semester. 
 
Final control (40 points): protection of course work before a teacher. 
Current control (60 points): control of the execution of calculations and quality of registration of course 
work. 

16. Language of teaching: ukrainian 
 
 
 
 
 

Head of the Department                                 Dvorkin L.I., Doct.techn.sc, professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


