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Вступ 
Програма нормативної навчальної дисципліни 
«Проектування складів бетонів та розчинів різних видів» 
складена для студентів спеціальності 192 „Будівництво та 
цивільна інженерія”, спеціалізації «Технології будівельних 
конструкцій, виробів і матеріалів». Завдяки розвитку 
теоретичних уявлень про взаємозв'язки між властивостями 
бетону, його структурою та складом, запровадженням методів 
математичного моделювання на сучасному етапі створені 
передумови для подальшого розвитку методології проектування 
оптимальних складів бетону. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Проектування 
складів бетонів та розчинів різних видів» є складовою 
частиною циклу фундаментальних дисциплін для 
підготовки магістрів за спеціальністю 192 „Будівництво та 
цивільна інженерія”, спеціалізації «Технології будівельних 
конструкцій, виробів і матеріалів».. Вивчення курсу 
передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань 
із суміжних курсів – «Хімія»,  «Будівельне 
матеріалознавство», «Бетони і будівельні розчини», 
«Випробування бетонів і будівельних розяинів», «Технологічні 
процеси виготовлення бетонних і з/б конструкцій» «В’яжучі 
речовини». 
Цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної 
літератури, активної роботи на лекціях, практичних 
заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених 
задач.  
Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України.  

 
Анотація 

Дисципліна «Проектування складів бетонів та розчинів 
різних видів» на даний час є актуальною. 
Завдяки розвитку теоретичних уявлень про взаємозв'язки 
між властивостями бетону, його структурою та складом, 
запровадженням методів математичного моделювання на 
сучасному етапі створені передумови для подальшого 
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розвитку методології проектування оптимальних складів 
бетону. 
Проектування складів бетонів та розчинів різних видів 
вивчає основні розрахункові методики прогнозування 
властивостей бетонів на основі структурно-фізичних уявлень, а 
також кібернетичного підходу і побудови експериментально-
статистичних моделей. Вивчає основи методології 
багатопараметричного проектування складів бетонів різних 
видів. Розглядає приклади розрахунків складів бетонів із 
заданими проектними властивостями. 
Ключові слова: проектування складів, прогнозування 
властивостей, кібернетичний підхід, експериментально-
статистичні моделі, багатопараметричне проектування. 
 

Abstrac 
 

The discipline "Designing of compositions of concrete and 
solutions of different types" is relevant at this time. 
Thanks to the development of theoretical concepts of the 
relationship between the properties of concrete, its structure 
and composition, the introduction of mathematical modeling 
methods at the present stage, prerequisites have been created 
for the further development of the methodology for designing 
optimal concrete compositions. 
Designing of compositions of concretes and solutions of 
different types studying basic calculation methods for 
predicting the properties of concrete on the basis of structural 
and physical representations, as well as the cybernetic 
approach and the construction of experimental-statistical 
models. Studying the basics of the methodology of multi-
parameter designing of concrete structures of different types. 
Examines examples of calculations of concrete structures with 
given design properties. 
Key words: composition designing, prediction of properties, 
cybernetic approach, experimental-statistical models, multi-
parametric design. 
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1.Опис навчальної дисципліни  
«Проектування складів бетонів та розчинів різних видів» 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Денна  
форма 

Заочна 
форма 

Кількість 
кредитів, 

відповідних   
ECТS –5 

Спеціальність 
192 

«Будівництво та 
цивільна 

інженерія» 

 
Дисципліна – нормативна 

Модулів – 2  
Змістових 

модулів – 4 
Загальна 
кількість 

годин – 150 

Спеціалізація: 
“Технології 
будівельних 
конструкцій, 

виробів і 
матеріалів”  

 

Рік підготовки 
1– й 2–й 

Семестр 
1–й 2–й 

Лекції 
30 6 

Практичні 
30 6 
Самостійна робота 
90 138 

Тижневих: 
– аудиторних 

– 3,0 
– СРС – 3,0 

Рівень вищої 
освіти: 

магістр 
 

 Звіт про 
самостійну 

роботу 
Вид контролю: 

Екзамен 
Примітка: 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної індивідуальної роботи: 
для денної форми навчання – 48,2% до 51,8% 
для заочної форми навчання – 14,8% до 85,2%. 

 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою дисципліни  є вивчення основ методології 
багатопараметричного проектування складів бетонів різних 
видів. Розглядає приклади розрахунків складів бетонів із 
заданими проектними властивостями. 
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2.1. Завданням курсу є: 

– проектування складів бетонної суміші, які б 
забезпечували комплекс необхідних властивостей при заданих 
умовах оптимізації, найчастіше – мінімізації витрати цементу і 
вартості бетону.  
– розробка методології розв'язування цих задач є одним 
із центральних напрямків бетонознавства – науки, що вивчає 
властивості бетонів і технологічні шляхи їх регулювання і 
забезпечення.   
        2.2. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 
знати: 
– основні розрахункові методики прогнозування 
властивостей бетонів на основі структурно-фізичних уявлень; 
– основи методології багатопараметричного проектування 
складів бетонів різних видів. 
 2.3. Студенти повинні вміти: 
Керуючись нормативними положеннями, враховуючи специфіку 
будівельного об’єкта і функціональне призначення його 
конструктивних елементів, за довідковими матеріалами в 
умовах проектної організації: 
– обґрунтовувати основні закономірності, що визначають 
властивості бетону, розробляти необхідні розрахункові 
залежності для їх прогнозування і  проектування складів бетону; 
– обґрунтовувати можливості і приводити алгоритми для 
проектування оптимальних складів бетонів різних видів з 
комплексом заданих властивостей на основі розрахун-кових 
залежностей отриманих за допомогою структурно-фізичного  і 
кібернетичного методів; 
     –    працювати в напрямку розробки кількісних залежностей   
для прогнозування властивостей бетонів різних видів і 
проектування їх складів. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1.  
Змістовий модуль 1. 
Задачі проектування складів бетонів різних видів. 
Тема 1. Вибір в’яжучих матеріалів. 
Задача вибору вихідних матеріалів є техніко-економічною задачею, 
що визначає ефективність прийнятих складів бетону і досягнення 
ними необхідних властивостей. 
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Основними технічними показниками при виборі виду цементу 
служать його хіміко-мінералогічний і речовинний склад; активність і 
марка; міцність, що набирається через визначений час твердіння в 
т.ч. при необхідності й в умовах тепловологісної обробки; 
нормальна густота і тонкість помелу; ряд інших показників, 
обумовлених проектними вимогами до бетону, умовами його роботи 
в конструкціях і спорудах. 
Тема 2. Вибір заповнювачів бетону. Вода замішування. 
Один з важливих якісних показників заповнювачів є їх зерновий 
(гранулометричний) склад. Перші роботи з проектування 
зернового складу заповнювачів бетонів були спрямовані на 
забезпечення мінімальної пустотності сумішей зерен різної 
форми і  крупності. 
Для важкого бетону в якості заповнювачів застосовують пісок, 
щебінь із природного каменю, гравій і щебінь із гравію, які 
задовольняють ДСТУ Б В.2.7-43-96. 
У крупному заповнювачі вміст окремих фракцій повинен 
забезпечувати отримання щільної суміші 
Для задач багатопараметричного проектування складів бетону 
правило оптимального вмісту піску полягає в тому, що 
оптимальний вміст піску в бетонній суміші повинен найкращим 
чином забезпечити комплекс заданих властивостей, а не тільки 
рухомість  і міцність. 
Для важкого бетону основними розрахунковими параметрами 
складу є цементно-водне відношення – Ц/В, водопотреба – В і 
вміст піску в суміші піску та щебеню (гравію) – r. Похідними від 
цих параметрів можна вважати витрату цементу – Ц, піску – П 
та щебеню – Щ. 
Тема 3. Добавки в бетон. 
Для зниження витрати цементу і заповнювачів, покращення 
властивостей бетону рекомендується до їх складу додавати 
мінеральні добавки як природного так і техногенного 
походження (шлаки, золошлакові суміші, золу та ін.). Для 
регулювання властивостей бетонних сумішей і бетонів, 
зниження витрат цементу, енергозбереження необхідно 
застосовувати хімічні добавки, які задовольняють вимогам 
діючих нормативних документів. 
 
Змістовий модуль 2.  
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Розрахункове прогнозування 
      Тема 4.  Легкоукладальність і водопотреби бетонних  
сумішей. 
Водопотреба і легкоукладальність – найважливіші 
взаємопов'язані між собою технологічні властивості бетонних 
сумішей, які визначають як здатність їх до ущільнення, так і, 
значною мірою, властивості затверділого бетону.  
Вологоємність і водоутримуючу здатність. Коефіцієнти 
змочування характеризують питому кількість води, утримуваної 
відповідно дрібним і крупним заповнювачами в плівковому 
стані на своїй поверхні. Капілярна вода. Водоутримуюча 
здатність. Водопотреба заповнювачів. 
Легкоукладальність бетонної суміші також як і водопотреба 
тісно пов'язана з її структурою і перш за все з об'ємним 
співвідношенням цементного тіста і заповнювачів. 
Тема 5.  Розрахункове прогнозування міцності бетону. 
Існуючі теорії міцності бетону розділяють на три групи: 
феноменологічні, статистичні і структурні. 
Феноменологічні теорії. Статистичні теорії. Структурні теорії. 
Правило водоцементного відношення і розрахункові формули 
міцності бетону. Правило(закон) водоцементного відношення. 
Формула міцності.  Кубікова міцність(fcm). Призмова міцність 
(fcm..prism). Класи бетону.Вплив температурно-вологісних умов і 
тривалості тверднення. 
Тема 6.  Експериментальне визначення міцності бетону. 
Змістовий модуль 3.  
Проектування складів бетонів різних видів 
Тема 7. Проектування складів важкого бетону. 
Завдання на проектування (підбір) складу бетону повинно бути 
підготовлено для конструкцій або виробів конкретної 
номенклатури, що виготовляють із бетону одного виду і якості 
по визначеній технології.Воно повинно містити: 
- нормовані показники якості бетону відповідно до вимог 
проектної документації на конструкції (вироби) конкретних 
видів, для яких призначений бетон; 
- показники якості бетонної суміші, тривалість і режими 
тверднення бетону та інші вимоги виробництва відповідно до 
технологічної документації; 
- показники однорідності міцності бетону, а також відповідний 
їм середній рівень міцності, який передбачається на певний 
період; 
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- обмеження за параметрами складу бетону і застосування 
матеріалів для його виготовлення. 
Вибір матеріалів. Загальна схема розрахунків. Визначення 
цементно-водного відношення (Ц/В). Визначення водопотреби 
бетонної суміші. Визначення витрат компонентів бетонної 
суміші. 
Тема 8. Проектування складів пропарювальних бетонів.  
Розробка банку прогностичних залежностей як на базі 
теоретичних уявлень щодо структуроутворення і синтезу 
властивостей бетону так і на основі кібернетичного підходу з 
побудовою відповідних експериментально-статистичних 
моделей суттєво розширює технологічні можливості 
проектування складів бетонів різних видів. Забезпечення 
комплексу заданих властивостей бетону при визначенні 
питомих витрат компонентів і пов'язаних з ними технологічних 
параметрів повинно базуватись на принципах методології 
багатопараметричного проектування складів бетонних сумішей. 
Підбір емпіричним методом «пробних замішувань» при 3-4 
значеннях Ц/В і пропарюванні за прийнятим на підприємстві  
режимом. Визначення Ц/В, що забезпечує необхідну міцність 
бетону після пропарювання. Рівняння регресії міцністних 
показників пропарювального бетону.  Вплив різних 
технологічних факторів на міцність пропареного бетону. 
Забезпечення відпускної (розпалубочної, передавальної) 

міцності після теплової обробки ( ïð
cmf ).Міцність бетону після 

пропарювання 
Тема 9. Проектування складів бетонів що тверднуть при низьких 
температурах і в умовах сухого жаркого клімату. 
Забезпечення проектних властивостей бетонів, що призначені 
для тверднення при низьких температурах або в умовах сухого 
жаркого клімату потребує включення в їх технологію 
спеціальних заходів щодо створення необхідних температурно-
вологісних умов та нормалізації процесів гідратації цементу і 
структуроутворення бетону. 
Бетони для зимового бетонування. Спосіб термосу. 
Електротермообробка  монолітних конструкцій. Паропрогрів. 
Бетони для сухого жаркого клімату. 
Тема 10. Проектування складів дорожніх та гідротехнічних бетонів. 
Дорожні бетони працюють у складних експлуатаційних умовах і 
повинні відповідати ряду спеціальних вимог. Бетони для 
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одношарових і верхнього шару двошарового покриття; бетони 
для нижнього шару двошарового покриття; бетони для основ 
доріг і аеродромів. За умовами тверднення дорожні бетони 
поділяють на бетони, що тверднуть у природних умовах і 
вкладаються при зведені об’єкту (монолітні бетони), бетони 
прискореного тверднення, які використовуються на заводах і 
полігонах для виробництва різних бетонних та залізобетонних 
виробів. Цементні дорожні бетони підрозділяють також за видом і 
крупністю заповнювачів, консистенцією бетонних сумішей, 
показниками міцності й іншими властивостями. Зносостійкість, 
модуль пружності. Границя втомлюваності, відносна границя 
витривалості, морозостійкість бетону. Литі бетонні суміші. Метод 
проектування складу дорожніх бетонів – методСоюзДорНДІ. 
Міцність дорожнього бетону на розтяг при згині. 
Гідротехнічні бетони призначені для виготовлення конструкцій і 
зведення споруд, які постійно чи періодично знаходяться у воді. 
Масивні та немасивні конструкції з гідротехнічного бетону. 
Марки за морозостійкістю, марки за водонепроникністю. Вибір 
матеріалів.Добавки до бетону:  пластифікуючи та 
повітрявтягувальні. 
       Тема 11. Проектування складів легких і ніздрюватих бетонів. 
Визначальними параметрами легких бетонів є густина і 
міцність. Співвідношення між ними значною мірою 
характеризує ефективність легкого бетону і оптимальність його 
складу. 
Заповнювачі для легких бетонів. Проектування складів легких 
бетонів може проводитись: 
1) при заданих видах крупного і дрібного заповнювачів з 
відомими значеннями їхньої густини; 
2) при заданому виду і густині крупного пористого заповнювача з 
можливим вибором виду піску; 
3) з вибором як крупного так і дрібного заповнювачів. 
Розрахунок номінальних складів конструкційно-теплоізоляційних 
бетонів. Розрахунок номінальних складів конструкційних легких 
бетонів. Розрахунок складів конструкційних легких бетонів 
мето-дом"приведеного Ц/В". 
Ніздрюваті бетони можна розглядати як різновид легких 
бетонів, в яких пориста структура утворюється в результаті 
газоутворення при проходженні хімічних реакцій, або 
піноутворення – змішування водної суспензії з попередньо 
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отриманої піною, чи аерування – вспінювання маси, що містить 
піноутворювач при перемішуванні. 
Вибір матеріалів. Розрахунок складу ніздрюватого бетону 
неавтоклавного тверднення.Ніздрюваті бетони автоклавного 
тверднення. 
       Тема 12. Проектування складів бетонів з активними 
мінеральними добавками і дрібнозернистих бетонів. 
В технології бетону для економії портландцементу і покращення 
ряду властивостей бетону широко застосовують дисперсні 
мінеральні добавки – наповнювачі мікронаповнювачі). 
Класифікація активних мінеральних добавок. Мікрокремнезем 
(МК).Метод математичного моделювання. Метод 
"приведеного Ц/В".Дрібнозернистий бетон. Піщаний 
бетон. Рухомість дрібнозернистих бетонних сумішей. 
Технології отримання піщаних бетонів з поліпшеними 
властивостями. Розрахунок складу дрібнозернистого 
бетону(метод Баженова та Сізова). 
Змістовий модуль 4.  
Проектування складів будівельних розчинів. 
Тема 13. Проектування складів будівельних розчинів. 
Будівельні розчини –  композиційні гетерогенні матеріали, що 
відрізняються від бетонів лише відсутністю крупного 
заповнювача і вкладаються на основу, як правило, тонким 
шаром.  Будівельними розчинами нового покоління є розчини, 
які отримують на основі сухих будівельних сумішей. Вибір 
матеріалів. Розрахунок складів будівельного розчину 
виконується для визначення орієнтовних витрат його складових, 
що забезпечують досягнення нормованих значень його 
властивостей при заданій легкоукладальності розчинової 
суміші. 
Міцність розчинів і бетонів залежить – від активності в'яжучого 
і водов'яжучого відношення. Вплив температури на міцність 
розчинів. 
Тема14. Проектування складів бетонів із застосуванням експери- 
ментально-статистичних моделей. 
Математичне планування експериментів (МПЕ) як метод 
математичного моделювання дає можливість розв'язувати задачі 
проектування складів бетонів і розчинів із різноманітністю 
вихідних умов і факторів. 
Основні переваги математичного моделювання при 
розв'язуванні задач проектування складів бетонів і розчинів: 
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- можливість отримання адекватних за певних умов кількісних 
залежностей для показників нормованих властивостей 
матеріалів, або їх рецептурно-технологічних параметрів 
(водопотреба, співвідношення заповнювачів, водов'яжуче 
відношення, об'єм втягнутого повітря та ін.) з врахуванням 
впливу конкретних факторів і ефектів їх взаємодії; 
- можливість розрахунків складів багатокомпонентних бетонних 
та розчинових сумішей при нормуванні кількох вихідних 
параметрів; 
- можливість виконання оптимізаційних розрахунків і 
знаходження оптимальних складів при заданих критеріях і 
обмеженнях. 
Експериментальне корегування складів бетонів. Виробничі 
склади. Експериментальна перевірка і корегування 
розрахункового складу. Встановлення і корегування виробничих 
(робочих) складів бетонів. 
Тема 15. Проектування складів розчинів із застосуванням експе-
риментально-статистичних моделей. 
Експериментальне корегування складів розчинів. Виробничі 
склади. Експериментальна перевірка і корегування 
розрахункового складу. Встановлення і корегування виробничих 
(робочих) складів розчинів. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назва тем  
змістових 

модулів 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Лек-
ції 

Прак-
тичні 

СРС Лек-
ції 

Прак-
тичні 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Задачі проектування складів бетонів 
різних видів. 
Тема 1. Вибір 
в’яжучих мате-
ріалів. 

1 0,5 6 
 

0,5  10 

Тема 2. Вибір 
заповнювачів 
бетону. Вода 
замішування. 

2 1 6 0,5 0,5 10 

Тема 3.  Добав-
ки в бетон. 

1 0,5 6  0,5 10 
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Разом: 4 2 18 1 1 30 
Змістовий модуль 2. Розрахункове прогнозування. 
Тема4. Легко-
укладальність і 
водопотреби 
бетонних сумі-
шей. 

2 1 6   9 

Тема 5. Розра-
хункове прог-
нозування міц-
ності бетону. 

2 1 6 0,5 0,5 9 

Тема 6.  Експе-
риментальне 
визначення міц-
ності бетону. 

2 1 6   9 

Разом: 6 3 18 0,5 0,5 27 
Змістовий модуль 3. Проектування складів бетонів різних видів 
Тема 7. Проек-
тування складів 
важкогобетону. 

2 1,5 6 0,5 0,5 9 

Тема 8. Проек-
тування складів 
пропарюваль-
них бетонів. 

2 1,5 6 0,5 0,5 9 

Тема 9. Проек-
тування складів 
бетонів що твер-
днуть при низь-
ких температу-
рах і в умовах 
сухого жаркого 
клімату. 

2 2 6 0,5 0,5 9 

Тема10. Проек-
тування складів 
дорожніх та 
гідротехнічних 
бетонів. 

2 2 6 0,5 0,5 9 
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Тема 11. Проек-
тування складів 
легких і гніздрю-
ватих бетонів. 

2 4 6 0,5 0,5 9 

Тема 12. 
Проек-тування 
складів бетонів 
з актив-ними 
мінераль-ними 
добавка-ми і 
дрібнозер-
нистих бетонів. 

4 4 6 0,5 0,5 9 

Разом: 14 15 36 3 3 54 
Змістовий модуль 4. Проектування складів будівельних розчинів. 
Тема 13. Проек-
тування складів 
будівельних 
розчинів. 

2 2 6 0,5 0,5 9 

Тема 14. 
Проектування 
складів бетонів 
із застосуван-
ням експери-
ментально-ста-
тистичних мо-
делей. 

2 4 6 0,5 0,5 9 

Тема 15. 
Проектування 
складів розчи-
нів із застосу-
ванням експе-
риментально-
статистичних 
моделей. 

2 4 6 0,5 0,5 9 

Разом: 6 10 18 1,5 1,5 27 
Всього на 
дисципліну 

30 30 90 6 6 138 

 
5. Теми практичних завдань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

№  
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна заочна 

1  Вибір в’яжучих матеріалів. 1  
2 Вибір заповнювачів бетону. Вода за-

мішування. 
2 0,4 

3 Добавки в бетон. 1  
4  Легкоукладальність і водопотреби 

бетонних сумішей. 
2  

5 Розрахункове прогнозування міц-
ності бетону. 

2 0,4 

6 Експериментальне визначення міц-
ності бетону. 

2  

7  Проектування складів важкого бе-
тону. 

2 0,4 

8  Проектування складів пропарю-
вальних бетонів. 

2 0,4 

9 Проектування складів бетонів що 
тверднуть при низьких температу-
рах і в умовах сухого жаркого клі-
мату. 

2 0,4 

10  Проектування складів дорожніх та 
гідротехнічних бетонів. 

2 0,4 

11 Проектування складів легких і 
ніздрюватих бетонів. 

2 0,4 

12 Проектування складів бетонів з 
активними мінеральними добавками 
і дрібнозернистих бетонів. 

4 0,4 

13 Проектування складів будівельних 
розчинів. 

2 0,4 

14 Проектування складів бетонів із 
застосуванням експериментально-
статистичних моделей. 

2 0,4 

15 Проектування складів розчинів із 
застосуванням експериментально-
статистичних моделей. 

2 0,4 

 Всього: 30 6 
6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання: 
30 година – підготовка до аудиторних занять; 
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30 годин – підготовка до контрольних заходів; 
30 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час 
аудиторних занять. 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 
навчання: 
8 годин – підготовка до аудиторних занять; 
30 годин – підготовка до контрольних заходів; 
100 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час 
аудиторних занять. 
 

6.1. Завдання для самостійної  роботи студентів 
заочної форми навчання 

 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин 

1 Міцність бетону 4 
2 Деформативні властивості бетону 4 
3 Морозостійкість бетону 4 
4 Термічна стійкість і тепловиділення бетону 4 
5 Водонепроникність бетону. 4 
6 Корозійна стійкість бетону 4 
 
7 

Прогнозування властивостей бетону з 
застосуванням експериментально-статис-
тичних моделей. 

4 

8 Багато параметричне проектування складів 
бетону. 

4 

9 Системний підхід і умови оптимізації. 4 
10 Ефективність в бетонах вихідних матеріалів 

будівельних сумішей модифікованих 
4 

11 Зерновий склад і співвідношення 
заповнювачів 

5 

12 Загальна схема розв'язання задач 
багатопараметричного проектування 
складів бетону (БПСБ) 

5 

13 Аналіз  експериментально-статистичних 
моделей 

5 

14 Пропарювальні бетони 5 
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6.2 Оформлення звіту про самостійну роботу 

 
Результатом самостійної роботи над навчальним матеріалом 
студентів заочної форми навчання є виконання ними звіту про 
самостійну роботу. Звіт про самостійну робота виконується на 
папері стандартного формату чи в учнівському зошиті.  
Захист індивідуальних завдань відбувається у терміни, спільно 
обумовлені студентом і викладачем шляхом співбесіди. 

 
 

7. Методи навчання 
1. Під час лекційного курсу застосовуються мультимедійні 
презентації, таблиці, зразки матеріалів, дискусійне обговорення 
проблемних питань.  
2. Практичні заняття включають обґрунтування основних 
закономірностей, що визначають властивості бетону, 
розробляють необхідні розрахункові залежності для їх 
прогнозування і  проектування складів бетону. 

8. Методи контролю 
1. Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
передбачає оцінку систематичності (в тому числі відвідування 
занять) та  проводиться в усній формі як перевірка готовності до 
лабораторних робіт, якості їх виконання та захисту. 
2. Передбачено 2 проміжних модульних контролі у письмовій 
формі (умови задач –  одна правильна відповідь з чотирьох 
запропонованих). 
3. Контроль самостійної роботи проводиться: 
з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів. 

15 Дорожні бетони 5 
16 Гідротехнічні бетони 5 
17 Бетони для зимового бетонування 5 
18 Бетони для сухого жаркого клімату 5 
19. Бетони з активними мінеральними 

наповнювачами 
5 

20. Метод математичного моделювання 5 
21 Метод "приведеного Ц/В". 5 
22 Легкі і ніздрюваті бетони 5 
 Всього: 100 
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4. Підсумковий контроль знань відбувається у формі 
письмового екзамену. 
5. Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 
оцінювання. 
 

9. Критерії та шкала оцінювання 
Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 
та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 
«Проектування складів бетонів та розчинів різних видів» є: 
• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни; 
• глибина і характер знань навчального матеріалу за 
змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та 
додаткових рекомендованих літературних джерелах; 
• вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх 
взаємозв’язку і розвитку; 
• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 
• вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних задач; 
• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-
бальній шкалі. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 
виконуються на практичних, результати самостійної роботи 
студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 
завдання, із заокругленням до цілого числа: 
0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 
методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 
у розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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Таблиця 1 
Шкала оцінювання студентів денної форми навчання 

Поточне тестування та самостійна робота Мо- 
дуль 
2 

С
ум

а 

М о д у л ь  1  

З.м.1 З.м.2 З.м.3 З.м.4 

Е
кз

ам
ен

 

Т
1 

Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т
5 

Т
6 

Т
7 

Т
8 

Т
9 

Т
10

 

Т
11

 

Т
12

 

Т
13

 

Т
14

 

Т
15

 

2 3 2 3 3 3 5 6 6 6 6 6 3 3 3 40 

10
0 

Примітка: 3.м. – змістові модулі;Т1, Т2 ... Т6– теми змістових 
модулів 
Оцінювання студентів заочної форми навчання відбувається на 
підставі виконання завдань на аудиторних заняттях та екзамену 
(табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання 
Звіт про 
самостійну 
роботу 

Захист Аудиторна 
робота 

Екзамен Усього 

0–30 0–10 0–20 0–40 0–100 
 
У екзаменаційній відомості результати навчання 
проставляються за двома шкалами – 100-бальною та 
національною (табл. 3). Позитивні оцінки виставляються тільки 
тим студентам, які виконали всі види навчальної роботи, 
передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, і 
набрали за результатами поточного та підсумкового контролів 
не менше 60 балів. 

Таблиця 3 
Шкали оцінювання  

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Результат оцінювання  
(національна шкала) 

екзамен 
90 – 100  відмінно 
82 – 89  добре 
74 – 81  
60 – 73  задовільно 
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60 – 63  

35 – 59 не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0 – 34  
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
 
 

10. Методичне забезпечення 
 

Проведення практичних занять забезпечується матеріалами, які є в 
навчальних посібниках та монографії професора Дворкіна Л.Й. 
 

11. Рекомендована література 
 

Базова 
 

1. Дворкін Л.Й. Дворкін О.Л. Проектування складів бетонів: 
Монографія. – Рівне : НУВГП, 2015. – 353 c. 
2. Дворкін Л.Й.,Дворкін О.Л.Основи бетонознавства: 
навч.посіб. / Л.Й. Дворкін, Дворкін О.Л. - К.:  Основа, 2007. – 
613 с.  
3. Дворкін Л.Й.,Дворкін О.Л.Основи бетонознавства: 
навч.посіб. / Л.Й. Дворкін, Дворкін О.Л. - К.:  Основа, 2007. – 
613 с.  
4. Дворкін Л.Й.Випробування бетонів і розчинів. Проектування 
їх складів: навч. посіб./ Л.Й. Дворкін , В.І. Гоц, О.Л. Дворкін.– 
Київ:"Основа",2014, –304 с. 
 

Допоміжна 
 
1. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Гарніцький Ю. В. Проектування 
складів бетону із заданими властивостями. – Рівне. – 2000. –        
215 с 
2. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л.. Горячих М.В.,  
Шмигальський В. М. Проектування і аналіз ефективності 
властивостів  бетону. – Рівне,  2009. – 173 с. 
3. Дворкін Л. Й., Дворкін О. Л., Житковський В. В. 

Розв'язування будівельно-технологічних задач методами 
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математичного планування експерименту – Рівне. – 2011. – 

174 с.(укр.) 

4. Дворкин Л. И., Шамбан И. Б. Многофакторное 
прогнозирование свойств и проектирование составов бетонов. – 

М. : Стройиздат, 1992. – 132 с. 
5. Дворкин О. Л. Проектирование составов бетона. (Основы 

теории и методологии). – Ровно: Изд–во УГУВХП, 2003. – 265 с. 
6. Дворкин Л. И. Оптимальное проектирование составов 

бетона. – Львов : Вища школа, 1981. – 159 с. 
7. Dvorkin L., Dvorkin O., Ribakov Y. Mathematical Experiments  

Planning in Concrete Technology. Nova Science Publishers ,  New 
York, USA, 2012. – 172 p. 

8. Dvorkin L., Dvorkin O., Ribakov Y. Multi – Parametric Concrete 
Compositions Design , Nova Science Publishers, Inc.New York, 

2013.–  223р. 
 

Електронний репозиторій НУВГП 

1. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. Проектування складів 

бетонів: Монографія .- Рівне: НУВГП, 2015.-353 с. 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу:http://ep3.nuwm.edu.ua/3150/ 

2. Дворкін, Л. Й. та Дворкін, О. Л. та Адамчик, В. та  

Ґура, Я. та Туркевич, Т. (2012) В’яжучі матеріали, бетони 

і розчини у сучасному будівництві. НУВГП, Рівне. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2777/ 
3. .Дворкін Л.Й., Скрипник І.Г. Фізико-хімічні та фізичні 

методи дослджень будівельних матеріалів. Навч. посібник / – 
Рівне.: НУВГП, 2008. – 153 с. [Електронний ресурс].- Режим 

доступу:http://ep3.nuwm.edu.ua/1800/. 
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12. Інформаційні ресурси 
 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси      Новака, 
75)/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http//www.nbuv.gov.ua/ 
3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 
Київська, 44) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://cbs. rv.ua/ 

 
 
 
 
 
 
Розробник: 
д.т.н., професор                          Л.Й.Дворкін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


