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В процесі вивчення даної дисципліни  передбачено знайомство з основами 

структуроутворення будівельних матеріалів, представлення їх в виді відкритих 

динамічних систем, що дозволяє виділити в них структурні елементи та зв’язки 

між ними. Аналіз структуроутворення, виділення параметрів структури 

матеріалів дозволяє ув’язати їх властивості з цими параметрами. Також 

студенти знайомляться з різноманітними сучасними конструкціями, з 

особливостями їх роботи і конструювання. Отримують здатність визначати 

основні етапи проектування теплової мережі, водопровідної та водостічної 

мережі міста.  

 

Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів основних 
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професійних компетентностей:  
- здатність 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 плоскими, просторовими або висячими 

великопрольотними покриттями. 

Програмні результати навчання: 
знати: 

 - основні положення технології та організації робіт при виготовленні 

сучасних будівельних матеріалів; 

 - основні системні закономірності структуроутворення сучасних 

будівельних матеріалів;  

 - методи та способи синтезу структури будівельних матеріалів з метою 

отримання матеріалів з потрібними властивостями; 

- методику технологічного виробництва сучасних будівельних матеріалів; 

- властивості сталі, алюмінію, деревини, вуглепластика, особливості 

застосування сучасних матеріалів у будівництві; 

- класифікацію, основи розрахунку, недоліки та переваги, галузі 

застосування, основи проектування великопрольотних конструкцій, балочних, 

рамних, арочних, куполів, башт і щогл, вантових та висячих систем, 

багатоповерхових каркасних сталевих будинків, опор ліній електрозв'язку, 

попередньо напружених балок і ферм, просторових структур, дерев'яних 

клеєних конструкцій, листових конструкцій - резервуарів, газгольдерів; 

- поняття і види систем газопостачання;  

- основні етапи проектування водостічної мережі міста; 

- види очисних споруд на водостічної мережі; 

- конструкції трубопроводів 

володіти: 

     - методиками визначення основних фізико-механічних властивостей 

будівельних матеріалів; 

- методикою визначення розрахункових схем і навантажень;  

- методикою визначення внутрішніх зусиль; 

- методикою розрахунку, особливостями конструювання; 

- навичками розрахунку теплоізоляції трубопроводу; 

- навичками гідравлічного розрахунку інженерних мереж. 

вміти: 
- розглядати структуру матеріалу с позицій системного підходу, 

аналізувати та створювати необхідні структури матеріалів з раціональними 

способами їх виготовлення та забезпеченням необхідних властивостей;  

        - розробляти нові будівельні матеріали; 

- проектувати технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів; 



- самостійно класифікувати та знати основи розрахунку великопрольотних 

конструкцій, листових конструкцій, висотних конструкцій; 

- самостійно розраховувати попередньо напружені конструкції балок та 

ферм; 

-     самостійно застосовувати діючи нормативні документи (ДСТУ, ДБН, 

Єврокод та ін.); 

- використовувати знання щодо конструювання великопрольотних 

конструкцій, листових конструкцій, висотних конструкцій; 

- визначати основні етапи проектування теплової мережі, газової мережі, 

водостічної мережі міста 

  

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/

п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лаборат

орні 

самост

ійна 

Частина I 

1.1 Структура будівельних матеріалів. Процеси 

структуроутворення та руйнування будівельних 

матеріалів. Методи оцінки характеру структури. Зв'язок 

структури матеріалу з його властивостями. 

2 2  8 

1.2 Класифікація та види бетонів. Властивості бетонної 

суміші та бетону. Сировинні матеріали для сучасних 

бетонів та розчинів. Особливості технологій виготовлення 

бетону та виробів з нього 

2 4  5 

1.3 Керамічні вироби. Перегляд фільму «Цегла. 

Суперспоруди». Класифікація. Сировинні 

матеріали.Технологічні схеми та етапи виготовлення 

2   7 

1.4  Ніздрюваті бетони. Історична довідка. Загальні відомості. 

Класифікація та властивості. Сировинні матеріали. 

Перегляд демонстраційних фільмів виробництва 

ніздрюватих бетонів по технології «Верхан» та «Аерок». 

Обговорення. 

2   7 

1.5 Полімерні теплоізоляційні матеріали. Види. Сировинні 

матеріали. Технології виготовлення. Застосування в 

будівництві. 

2 2  7 

1.6 Сухі будівельні суміші (СБС). Загальні поняття та 

історична довідка. Класифікація і номенклатура. 

Сировинні матеріали. Основа технологій виготовлення 

СБС. Властивості СБС. 

2   6 

 Разом (частина I) 12 8  40 

ЧастинаII 

2.1 

Область застосування, особливості i класифікація 

великопрольотних конструкцій покриттів. Балочні 

великопрольотнi конструкції. Арочні i рамні 

великопрольотнi конструкції, їх конструктивні 

особливості, основи розрахунку. 

 

2 
  7 

2.3 

Просторові конструкції покриттів: структурні покриття, їх 

конструктивні особливості, основи розрахунку. 

Купола,типи систем,основи розрахунку. 

2   7 

2.4 
Вантовi системи. Властивості, типи. Особливості 

навантажень, матеріали, особливості конструювання, 

 

 

 

 
 8 



методи розрахунку. Однопояснi та двохпояснi висячі 

системи. Тросові ферми.  Комбiнованi висячі системи. 

Сідловидні покриття. Мембранні покриття. Попередньо 

напружені балки та ферми. Особливості конструювання. 

2 8 

2.6 

Металеві конструкції багатоповерхових будинків. Історія 

розвитку хмарочосів. Класифiкацiя i компоновка 

конструктивних систем багатоповерхових будинків. 

Рамні, в’язові,  рамно-в’язові, ствольні системи. 

Особливості розрахунку, конструювання вузлів. 

2   7 

2.8 

Горизонтальні циліндричні резервуари. Сферичні 

резервуари. Газгольдери. Газгольдери постійного i 

змінного об’ємів. Сферичні газгольдери. Особливості 

конструювання. Бункера та силоси. 

2   5 

2.9 

Алюмінієві конструкції, особливості, недоліки та 

переваги. Виробництво профілів, особливості зварки. 

Особливості розрахунку і конструювання.  Єврокод 3 – 

Проектування сталевих конструкцій. Основні відмінності 

відносно ДБН «Сталеві конструкції». 

2   6 

 Разом (частина II) 12 8  40 

ЧастинаIII 

3.1 Загальна класифікація інженерних мереж. Загальні 

правила розміщення підземних інженерних мереж. 
2 

8 

 5 

3.2 Теплопостачання. Класифікація систем теплопостачання. 

Теплові пункти. Трасування мережі. 
2  7 

3.3 Системи газопостачання. 2  7 

3.4 Системи водопостачання та їх показники 2  7 

3.5 Конструкції трубопроводів. Основні типи стикових 

з'єднань труб. 
2  7 

3.6 Водостічні мережі міст. Організація водовідведення в 

містах. Закрита системах водостоку. Розміщення 

водостоку на міських вулицях. Відкрита система 

водовідведення. Очисні споруди на водостічної мережі 

2  7 

 Разом (частина III) 12 8  40 

 Всього 36 24  120 

 

Тематика індивідуальних та/або групових завдань. 

З дисципліни «Сучасні матеріали»  передбачено виконання: 

- розрахунково-графічної роботи.  

Розрахунково-графічна робота використається для поглиблення знань теоретичної бази 

курсу. Тематика контрольної роботи пов’язана з питаннями визначення основних 

властивостей будівельних матеріалів та опису технології виготовлення сучасних будівельних 

матеріалів. Робота виконується у вигляді пояснювальної записки у форматі А4. 

Мінімальний рівень  оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною дисципліною 

«Сучасні матеріали» складає 60 балів і може бути досягнений наступними засобами 

оцінювання: 
Розподіл балів за видами робіт 

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 15 25 

Практичні заняття (виконання та захист) 8 15 20 

Аудиторна контрольна робота 1  15 



Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або 
2 

30 40 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» 

за навчальною дисципліною «Сучасні металеві та дерев’яні конструкції» 

складає 60 балів і 100 балів відповідно і може бути досягнутий наступними 

засобами оцінювання: 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Контрольна робота (виконання та захист) 1 20 40 

Контроль знань:    

- поточний контроль знань (стандартизовані тести) 2 
40 60 

- підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 

 

Контрольна робота з курсу складається з розрахунку великопрольотної 

попередньо напруженої сталевої ферми. При виконанні контрольної роботи 

звичайна кроквяна великопрольотна ферма оптимізується за допомогою 

попереднього напруження найбільш розтягнутих елементів.  Методичні 

рекомендації щодо виконання контрольної роботи представлені в методичних 

вказівках[5]. 
 

Два рази за семестр проводиться експрес контроль знань – стандартизовані 

тести (30 тестових питань), наприклад: 

1. Випукло-увігнуті двохпоясні висячі покриття дозволяють:  

1. зменшити кількість опорних контурів; 

2. зменшити навантаження на нижче розташовані конструкції; 

3. зменшити будівельну висоту покриття; 

4. зменшити значення  попереднього напруження. 

2. Величину зусилля, що викликає попереднє напруження розтягнутого стержня ферми, 

визначають: 

1. з  умови міцності стержня; 

2. з умови роботи на зминання анкерного пристрою; 

3. з умови роботи на зріз анкерного пристрою; 

4. з умови стійкості стержня. 
 

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. 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» 

за навчальною дисципліною «Сучасні інженерні мережі та обладнання» 



складає 60 та 100 балів і може бути досягнений наступними засобами 

оцінювання: 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота  1 20 30 

Аудиторна контрольна робота 1 10 15 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або 
2 

30 55 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи. За 

індивідуальним завданням в розрахунковій частині необхідно визначити: 

- розрахувати нормативну товщину шару теплової ізоляції; 

- розрахувати температуру гранту навколо трубопроводів. 

У роботі надається графік, побудований на основі значень розподілу 

температур ґрунту на ізолініях глибини. Графік розташовується у тексті 

пояснювальної записки. 
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