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В процесі вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з сучасними 

методами аналізу, проектування та опису будівельних матеріалів та конструкцій з 
урахуванням міждисциплінарних та трансдисицплінарних підходів до 
інтерпретації отриманих результатів досліджень. 

Наприклад: Вміння застосовувати навички до абстрактного мислення, аналізу, 
синтезу структури та технологічних процесів виробництва сучасних будівельних 
матеріалів, уміння застосовувати знання у практичних ситуаціях; орієнтуватись на 
ринку сучасних матеріалів, бути здатними до проектування технологій виготовлення 
сучасних будівельних матеріалів та розчинів; вміти зробити вибір в залежності від 
технологічних, об’ємно-планувальних та спеціальних вимог між великопрольотними 
покриттями. 
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Програмні результати навчання: 
 

ПРН 1. Уміння використовувати методологічні та організаційні основи управління, 
основні принципи та організацію проектування, технологію проектних робіт, основи 
організації будівельного проектування. Розробляти календарні плани будівництва об’єктів 
та комплексів. 

ПРН 4. Вміти управляти організацією, приймати ефективні управлінські рішення, 
здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, 
в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів. 

ПРН 7. Застосовувати при проектуванні основні підходи до розробки моделей 
інтенсифікації виробництва; перспективні системи та обладнання, вироби та технології. 

ПРН 8. Визначати ефективні засоби та технологічні параметри одержання найкращих 
показників по енергоефективності. 

ПРН 9. Використовувати світові та вітчизняні інноваційні розробки в архітектурно 
будівельній галузі, а також безпосередньо в проектуванні та будівництві. 

ПРН 12. Уміння виконувати обстеження технічного стану будівель, споруд та 
інженерних комунікацій, та давати оцінку цього стану; оцінювати подальшу 
експлуатаційну придатності їх або розробки проекту відновлення цієї придатності. 

ПРН 13. Забезпечувати організацію будівництва будівель та інженерних споруд різної 
архітектурної та технічної складності із використанням сучасних енергоефективних 
конструкційних матеріалів та технологій. 

ПРН 14. Уміння самостійно вирішувати задачі вибору оптимальних джерел енергії, в 
тому числі нетрадиційних, а в умовах виробничої діяльності - самостійно вирішувати 
задачі вибору найбільш ефективних систем тепло-, водо-, енергопостачання. 

 
Диференційовані результати навчання: 
 

знати: 
- основні системні закономірності структуроутворення сучасних будівельних 

матеріалів;  
- сучасні уявлення про формування міцності та руйнування будівельних матеріалів та 

конструкцій; 
- методи та способи синтезу структури будівельних матеріалів з метою отримання 

матеріалів з потрібними властивостями; 
- необхідність зміни діючих парадигм невизначеного середнього на парадигми 

структурного матеріалознавства; 
- базові положення та методи системного підходу, які базуються на дивергентному 

мисленні; 
володіти: 
- методами ментального моделювання об’єктів як певної цілісності, аналізом їх 

структури та визначення елементів-домінантів, які визначають життєвий цикл об’єктів-
систем; 

- методами планування експерименту та сучасними методами статистичної обробки 
отриманих результатів з використанням сучасних інформаційних технологій; 
 

вміти: 
- розглядати структуру матеріалу с позицій системного підходу, аналізувати та 



створювати необхідні структури матеріалів з раціональними способами їх виготовлення та 
забезпеченням необхідних властивостей; 

- давати техніко-економічну та екологічну оцінку технологічних рішень, прийнятих 
при індустріальному та монолітному виробництву будівельних конструкцій; 

- працювати з науковою, технічною та нормативною літературою та документацією; 
використовувати сучасні інформаційні технології, засоби обчислювальної техніки при 

вирішенні рецептурно-технологічних задачах. 
 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Назва тем 

Кількість годин 
Лекції Практичні 

заняття 
Самостійна 

робота 
1 Вступ. Поняття «об’єкт наукового 

знання». Світ, в якому ми живемо – 
короткий історичний огляд. Технічні 
знання  та виникнення 
експериментальної науки. Поняття 
парадигм. 

2 2 6 

2 Системний підхід та системне 
мислення. Види та властивості 
систем. Поняття емерджентності. 
Складносистемне мислення. 
Структурна організація систем. 
Самоорганізація, саморозвиток та 
адаптація систем. Аутопоезні  
системи; системи само організованої 
критичності; дисипативні системи. 
Еволюція систем як певна 
послідовність процесів 
самоорганізації та адаптації. 

2 2 6 

3 Знання як складна відкрита система, 
що само розвивається. Структурна 
організація індивідуальної та 
інтегральної системи знань. 
Консервативні, метастабільні та 
активні елементи системи знань. 
Поняття імпринтингу та його роль у 
формуванні науково-технічної 
ідеології. Ковергентне та дивергентне 
мислення. 

2 - 6 

4 Технонаука. Нано-, біо- та 
інформаційні технології. Роль 
когнітивних технологій в формуванні 
науково-технічних ідеологій. 

2 - 6 

5 Моделювання в наукових 
дослідженнях. Ментальні моделі. 
Роль мисленого експерименту при 

2 2 6 



формуванні програми досліджень. 
Експеримент: теорія та практика. 
Планування експерименту. Методика 
обробки експериментальних даних. 
Види та методи статистичного 
аналізу. Експериментально-
статистичне моделювання. Базові 
методи представлення та обговорення 
отриманих результатів. 

6 Композиційні будівельні матеріали як 
відкриті системи. Основні уявлення 
про відкриті системи, 
самоорганізація, синергетика, умови 
безпечного  існування КБМ як 
відкритих систем. 

2 - 7 

7 Структура, основні визначення та 
уявлення. Структура, як функція 
складу та технології. Структурні 
параметри та методи їх виділення й 
визначення. Моделі структур, 
поліструктурність КБМ. 

2 2 7 

8 Технологічні деформації та 
напруження. Основні поняття та 
визначення. Роль технологічних 
деформацій в процесах 
структуроутворення матеріалів та 
виробів. Розподіл начальних 
(локальних та інтегральних) 
деформацій в залежності від 
геометричних характеристик виробу 
та конструкції. 

2 2 7 

9 Міцність композиційних будівельних 
матеріалів. Основні уявлення та 
визначення. Вплив основних 
рецептурно-технологічних факторів 
на змінення механічних 
характеристик КБМ. Техніко-
економічні обґрунтування та 
ефективність отримання матеріалів із 
заданими міцнісними 
характеристиками. 

2 2 7 

10 Механіка руйнування, ціль та задачі 
дисципліни. Взаємозв’язок «склад-
технологія-структура-властивості». 
Роль тріщин у руйнуванні матеріалів.  

2 - 7 

11 Технологічні та експлуатаційні 
тріщини. Технологічні способи 
регулювання тріщиностійкістю  КБМ.  

2 2 7 



12 Перспективи отримання КБМ та 
конструкцій з підвищеними 
експлуатаційними характеристиками. 

2 2 7 

 Всього 24 16 80 
 
Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 
навчальною дисципліною «Сучасні будівельні матеріали та конструкції» складає 60 
балів і може бути досягнутий наступними засобами оцінювання: 

 
Засоби оцінювання Мінімальн

а 
кількість 

балів 

Максимальн
а 

кількість 
балів 

Вид контролю 
Кількість у 

семестрі 

Поточне опитування 1 20 30 
Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (доповідь з 
переліку контрольних питань), або 2 

40 70 - Підсумковий (семестровий) контроль 
знань 1 

Разом  60 100 
 

Розрахунково-графічну роботу передбачено з розділу «Методика обробки 
експериментальних даних». В цій роботі потрібно проаналізувати та побудувати графіки 
залежності від отриманих результатів. Робота виконується у вигляді креслень (формат А-
4). 

Порядок виконання, вимоги до оформлення та варіанти завдань наведені в 
"Методичних вказівках до виконання розрахунково-графічної роботи" [7]. 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 
причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 
набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 
з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 

 
Інформаційне забезпечення 

 
Основна література 
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5. Суханов В. Г., Выровой В. Н., Коробко О. А. Структура материала в структуре 
конструкции : монография. Одесса : Полиграф, 2016. 244 с. 
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12. Налимов В.В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая 

архитектоника личности : монография. Москва : «Прометей», 1989. 310 с. 
13. Григорьева Т. П. Дач и когос (Встреча культур) : монография. Санкт-Петербург: 

АЗБУКА, 2018. 672 с. 
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