
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: _____; 
2. Назва: «Бетони і будівельні розчини» ; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:6 семестр; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,75; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Марчук Віталій Вікторович, 
к.т.н., старший викладач  кафедри ТБВіМ. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати:  

• сукупність інженерних свідчень з теорії та практики технології виробництва бетонів та 
будівельних розчинів; напрямки регулювання їх властивостей; 

студент повинен вміти: 
• проектувати склади розчино- та бетонних сумішей;  
• застосовувати сучасні методи для визначення та дослідження властивостей вихідних 

сировинних матеріалів та готових бетонних виробів;  
• ставити експериментально-теоретичні досліди для підвищення надійності та вдосконалення 

технологічних процесів виготовлення бетонних виробів і конструкцій;  
• складати матеріальні баланси  технологічних ліній по виготовленню розчино- та 

бетонозмішувальних підприємств;  
• обирати відповідне обладнання для виготовлення розчино- та бетонних сумішей та 

визначати технологічні параметри його роботи. 
10. Форми організації занять: лекційні  заняття, самостійна робота, практичні заняття, лабораторні 
роботи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: "Будівельне матеріалознавство", 
«В’яжучі речовини». 
12. Зміст курсу: 

1. Бетон і його властивості. 
• Загальні положення про вихідні метеріали для виготовлення бетонів і розчинів. 

Класифікація бетонів і розчинів.  
• Види добавок для бетонів і розчинів.  
• Загальна характеристика заводів і установок для виробництва бетонних сумішей.  
• Складування цементу, заповнювачів і добавок. Дозування і змішування вихідних 

компонентів. Транспортування бетонної суміші.  
2. Бетонна суміш. 
• Структура та реологічні властивості розчино- та бетонних сумішей.  
• Технологічні властивості бетонних сумішей.  
• Ущільнення бетонної і розчинової суміші.  
• Твердіння і структура цементного каменю.  
• Вплив заповнювачів і добавок на формування структури бетонів і розчинів.  
3. Структуроутворення і тверднення бетону. 
• Міцність бетонів і розчинів. Деформативні властивості.  
• Стійкість бетонів і розчинів до температурно –вологісних впливів. Проникність. Корозійна 

стійкість бетонів і розчинів. Морозостійкість.  
• Вибір вихідних матеріалів і добавок для проектування складів бетонів.  
• Різновиди важких бетонів.  
• Бетони на пористих заповнювачах.  
• Нецементні бетони.  
4 .Будівельні розчини. 
• Виробництво і властивості будівельних розчинів.  
• Сухі будівельні суміші. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. Бетони і будівельні розчини. Підручник/. – К.: Основа, 

2008. – 445 с. 
2. Дворкін О.Л. Технологія бетону. Навч. посібник/. – Рівне: РДТУ, 2001. – 150 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год - лекцій, 10 год - практичних занять, 12 год - лабораторних занять 85 год - самостійної роботи. 
Разом – 135 год. Виконання курсового проекту. 
Методи:лекції, елементи проблемної лекції, вирішення проблемних завдань, індивідуальні завдання, 
використання мультимедійних засобів,  
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: екзамен в кінці 8 семестру (40 балів). 
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, розв’язання задач, виконання індивідуальних 
завдань. Іспит. Курсовий проект (100 балів). 
 
16. Мова викладання: українська. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: _____; 
2. Title: "Concrete and mortar"; 
3. Type: obligatory; 
4. Higher education level: I (Bachelor's degree), 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 
6. Semester when the discipline is studied: 6 semesters; 
7. Number of established ECTS credits: 3.75; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Vitaliy Marchuk, Ph.D., Senior 

Lecturer of the Department of TBViM. 
9. Results of studies: after studying the discipline the student must know: 
• a set of engineering evidence from the theory and practice of concrete production technology and 

building solutions; directions of regulation of their properties; 
student must be able to: 
• to design the warehouses of mortar and concrete mixtures; 
• apply modern methods for determining and studying the properties of raw materials and finished 

concrete products; 
• to put experimental and theoretical experiments to improve the reliability and improve the 

technological processes of the manufacture of concrete products and structures; 
• To create material balances of technological lines for the production of mortar and concrete mixing 

enterprises; 
• choose appropriate equipment for the manufacture of mortar and concrete mixtures and determine 

the technological parameters of its operation. 
10. Forms of organizing classes: lectures, independent work, practical classes, laboratory work. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Building Material Science", 

"Astringent Substances". 
12. Course contents: 
1. Concrete and its properties. 
• General provisions on outbound metrics for the manufacture of concrete and mortar. Classification 

of concrete and solutions. 
• Types of additives for concrete and mortar. 
• General characteristics of factories and plants for the production of concrete mixtures. 
• Cement storage, fillers and additives. Dosing and mixing of the original components. 

Transportation of concrete mix. 
2. Concrete mixture. 
• Structure and rheological properties of mortar and concrete mixtures. 
• Technological properties of concrete mixtures. 
• Seal concrete and mortar mixture. 
• Solidification and structure of cement stone. 
• The effect of fillers and additives on the formation of the structure of concrete and solutions. 
3. Structural formation and concrete hardening. 
• Strength of concrete and mortar. Deformative properties. 
• Stability of concrete and solutions to temperature-moisture influences. Permeability. Corrosion 

resistance of concrete and mortar. Frost resistance. 
• Selection of raw materials and additives for the design of concrete warehouses. 
• Varieties of heavy concrete. 
• Concrete on porous aggregates. 
• Non-cement concrete. 
4. Building solutions. 
• Production and properties of building solutions. 
• Dry construction mixtures. 
13. Recommended educational editions: 
1. Dvorkin L.Y., Dvorkin O.L. Concrete and building solutions. Textbook/. - K .: Basis, 2008. - 445 

p. 
2. Dvorkin O.L. Concrete technology. Teaching manual/. - Rivne: RSTU, 2001. - 150 p. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
28 years - lectures, 10 years - practical classes, 12 hours - laboratory classes 85 hours - independent 

work. Total - 135 years. Realization of the course project. 
Methods: lectures, elements of problem lecture, solving problem tasks, individual tasks, use of 

multimedia tools, 
15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final control: exam at the end of the 8th semester (40 points). 
Current control (60 points): testing, questioning, solving tasks, performing individual tasks. Exam. 

Course project (100 points). 
 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
 
 
Head of the Department                                                   Dvorkin L.I., Doct.techn.sc, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


