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Загальна інформація про курс 

Анотація 
В рамках курсу розглядаються сучасні технологічні комплекси і спеціалізоване обладнання для виробництва широкої номенклатури 
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій для набуття майбутніми фахівцями знань та умінь, необхідних при розрахунку 
обладнання і його виборі у процесі подальшої професіональної діяльності за фахом 

Цілі курсу 
Формування у студентів спеціальних знань про сучасні технологічні комплекси, призначені для виробництва широкої номенклатури 
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, та набуття їми умінь, необхідних при розрахунку обладнання та його виборі у 
процесі подальшої професіональної діяльності за фахом. 

Формат  Лекційні, практичні роботи , консультації. Підсумковий контроль - залік 

Семестр 1 



Обсяг дисципліни: 6 кредитів ECTS, 180 годин. 

Лекцій: 64 години. 

Практичних занять: 32 години. 

Компетентності: здатність спроектувати технологічні комплекси 

підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій 

Результати навчання: розуміти теоретичні і практичні проблеми машино 

будівної галузі, бути здатним здійснювати організаційно-технічні, проектно-

конструкторські та науково-дослідні роботи для підприємств будівельних 

матеріалів, виробів та конструкцій на рівні передових технологій. 

 

Теми що розглядаються 

Тема 1  

Комплекси обладнання для розробки гірських порід. Особливості розробки 

скельних кар’єрів і обводнених родовищ (пісків). Підземна розробка 

мінеральної сировини і найбільш поширене обладнання. Обладнання для 

виробництва щебеню і плит з каменю. 

Тема 2  

Комплекси обладнання для обробки природного каменю.  

Технологічне обладнання з полірування, шліфування, розпилювання та 

обробки природного каменю. Камнерізні машини, алмазні канатні пили.  

Тема 3.  

Приладдя та технологічні комплекси для обробки деревини та виробів з неї 

Технологічне обладнання для обробки деревини, виготовлення 

піломатеріалів, деревинної маси і муки. Технологічні комплекси з 

виготовлення покрівельного картону, ДВП і ДСП.  

Тема 4. Технологічні комплекси з виготовлення керамічних матеріалів, у 

тому числі спеціального призначення. Технологічні схеми і сучасні 

автоматичні комплекси з виготовлення глиняної цели, керамзіту, керамічних 

каменів. Обладнання для підготовки сировини, автомати для різких і 

укладання цегли-сирця при його висушуванні, автомати-перекладальники. 

Устаткування для транспортування цегли і її розсування. Технологічні схеми 



виготовлення керамічних матеріалів спеціального призначення 

(нанокристалічних матеріалів, що отримуються розчинними, 

механохімічними, гідротермальними золь-гель та іншими методами,та 

виробів з них). Комплекси пакетування. Технологічні схеми відділення 

формування і виготовлення сантехнічних виробів. 

Тема 5. Технологічні комплекси з виготовлення будівельного скла і скляних 

виробів спеціального призначення. Устаткування для виробництва, 

пакетування, транспортування і зберігання будівельного скла і скляних 

виробів. Скловаріння: промислові печі. Технологічні лінії приготування 

шихти.  

Тема 6. Технологічні комплекси з виготовлення гіпсу, гіпсоблоків і 

гіпсобетонних панелей. Карусельна установка для випуску гіпсоблоків. 

Прокатна установка для виготовлення гіпсокартонних плит. Устаткування з 

вироблення гіпсу.  

Тема 7. Технологічні комплекси з виготовлення вапна та виробів з нього. 

Основні технологічні схеми отримання вапна мокрим та сухим способами. 

Технологічна схема спільного отримання крупнокускового, дрібнокускового 

вапна і вапняної муки. Технологічна схема виготовлення силікатної цегли та 

сучасні комплекси автоматизованого обладнання для її виготовлення.  

Тема 8. Технологічні комплекси для виготовлення цементного клінкеру. 

Найбільш поширені технологічні схеми і обладнання для подрібнення 

сировини (помел двох- і трьохстадійний) для виготовлення цементного 

клінкеру; сепаратори і пиловловлювачі, обладнання для випалу цементного 

клінкера.  

Тема 9. Технологічні комплекси з виготовлення цементних розчинів, 

товарного бетону і залізобетонних конструкцій Сучасні технологічні лінії з 

виготовлення будівельних розчинів, товарного бетону і залізобетонних 

виробів (агрегатно-поточні, касеті, конвеєрні, роторні лінії, стенди, касети і 

конвеєри). Формування виробів, укладання (бетонороздатчики, віброформи, 

вібромайданчики). 



Тема 10. Технологічні комплекси з виготовлення органічних в'яжучих і 

виробів з них. Технологічні схеми і обладнання з виготовлення будівельних 

мастик. Технологічний комплекс з виготовлення рубероїду. Технологічні 

схеми і обладнання з виготовлення нефтяного бітуму і різних видів 

покрівельних мастик. 

Тема 11. Технологічні комплекси для отримання мінеральних волокон, вати, 

піноскла і спучуваного вермікуліту. Технологічне обладнання для переробки 

мінеральних і шлакових розплавів. Обладнання та технологічні комплекси 

для отримання мінеральної (базальтової) вати. Технологічні лінії з 

виготовлення мінераловатних виробів (базальтові пошивні мати, вироби з 

шлакової та скляної вати). Обладнання та технологічні комплекси з 

отримання спучуваного вермікуліту і перліту.  

Тема 12. Технологічні комплекси з виготовлення азбестоцементних виробів. 

Технологічні комплекси з виготовлення азбесто цементних виробів методами 

екструзії, мокрим методом та інжекційним. Асбестоцементні вироби 

спеціального призначення та обладнання для їх виготовлення Розрахунок 

складу азбестоцементної суміші, витрат матеріалів і енергетичних ресурсів 

при виробництві азбестоцементних виробів.  

Тема 13. Технологічні комплекси з виготовлення полімерних будівельних 

матеріалів. Технологічні комплекси з виготовлення полімерних будівельних 

матеріалів (вальцьової-каландровим, экструзійним, промазним контактним 

способами виготовлення основних и безосновних лінолеумів). 

Полівінілхлоридні покриття. Обладнання для виготовлення 

теплозвукоізоляційних лінолеумів та технологичні лінії для виготовлення 

рулонних полівінілхлоридних оздоблювальних матеріалів. Обладнання для 

стендового та безперервного способів виготовлення плит з пенопласту. 

Технологічні лінії з виговлення пенополістірольних плит безпресовим 

методом. Технологічні комплекси з формовання пенополістірольних блоків 

методами теплового удару, автоклавним та конвейєрного формування. 



Форма та методи навчання 

В якості методів навчання заплановані лекції і практичні заняття. Лекція 

представляє собою такий метод навчання, що передбачає розкриття у 

словесній формі сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться 

між собою в логічному зв’язку або об’єднані загальною темою. На лекціях 

використовуються наочні методи навчання. Ці методи передбачають 

використання демонстрації та ілюстрації. Демонстрація – це метод навчання, 

який передбачає показ предметів і процесів у їхньому натуральному вигляді, 

в динаміці. Ілюстрація – метод навчання, який передбачає показ предметів і 

процесів у їх символічному зображенні (фотографії, малюнки, схеми, графіки 

та ін.). Практичні роботи спрямовані на застосування набутих знань у 

розв'язанні практичних завдань. Як практичний метод навчання вони 

спрямовані на формування вмінь і навичок, необхідних для виконання 

розрахунків складів шихт для випалу клінкера, складів будівельного розчину 

та різних видів бетонів. Виконання таких розрахунків допомагає 

конкретизації знань. Практичні заняття відіграють важливу роль у 

виробленні у студентів навичок застосування отриманих знань для 

вирішення практичних завдань спільно з викладачем. Мета практичних 

занять – поглиблювати, розширювати, деталізувати знання, отримані на 

лекції в узагальненій формі, і сприяти виробленню навичок професійної 

діяльності. Вони розвивають наукове мислення і дозволяють перевірити 

знання студентів. 

 

Методи контролю  

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних занять i має 

на меті перевірку рівня засвоєння пройденого матеріалу і рівня підготовки до 

виконання індивідуального розрахункового завдання. Форма проведення 

поточного контролю під час лекційних занять - опитування. Контроль 

складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи 

студента, проводиться (з лекційного матеріалу) шляхом опитування; з вико- 

нання індивідуальних розрахункових завдань – шляхом їх перевірки. 



Семестровий контроль проводиться у формі заліку в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені 

навчальним планом.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується з 

урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, що може 

накопичити студент за семестр може досягати максимального балу - 100 

балів. В таблиці 1 наведені пункти, за якими студент накопичує бали. 

 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 
роботи 

Практичжні 
роботи 

КР 
(КП) РГЗ Індивідуальні 

завдання Тощо Залік Сума 

 30 + 30  20  –  – 20  + 100 
 
Критерії та система оцінювання знань та вмінь студентів 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 
розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 
проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, 
що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 
кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 
компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 
відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 
можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 
знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 
особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 
навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 
та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 
рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 



викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 
діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 
рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 
(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 
виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 
„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 
 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Критерії оцінювання Рейтингова 
Оцінка, 

бали 

Оцінка 
ЕСТS та її 
визначенн

я 

Національна 
оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навча-
льного матеріалу модуля, 
що містяться в основних і 
додаткових літературних 
джерелах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити тео-
ретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 
послідовні; 
- вміння вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на за-
питання можуть 
містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань 
в обсязі обов’язкового 
матеріалу, що передбаче-
ний модулем; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на за-
питання містять 
певні неточно-
сті; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного застосу-
вання; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-

- невміння вико-
ристовувати тео-
ретичні знання 
для вирішення 
складних прак-
тичних задач. 



1 2 3 4 5 
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу, що вивчається, 
та їх практичного засто-
сування; 
- вміння вирішувати про-
сті практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на за-
питання; 
- невміння аналі-
зувати викладе-
ний матеріал і 
виконувати ро-
зрахунки; 
- невміння вирі-
шувати складні 
практичні за-
дачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати най-
простіші практичні за-
дачі. 

Незнання окре-
мих (непринци-
пових) питань з 
матеріалу мо-
дуля; 
- невміння пос-
лідовно і аргу-
ментовано ви-
словлювати ду-
мку; 
- невміння засто-
совувати теоре-
тичні положення 
при розвязанні 
практичних за-
дач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення ма-
теріалу модуля може бути 
виконане в терміни, що 
передбачені навчальним 
планом. 

Незнання основ-
них фундамен-
тальних поло-
жень навчаль-
ного матеріалу 
модуля; 
- істотні поми-
лки у відповідях 
на запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості практи-
чні задачі. 



1 2 3 4 5 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 – 

- Повна відсут-
ність знань зна-
чної частини на-
вчального мате-
ріалу модуля; 
- істотні поми-
лки у відповідях 
на запитання; 
-незнання основ-
них фундамента-
льних положень; 
- невміння орієн-
туватися під час 
розв’язання 
простих прак-
тичних задач 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 
Таблиця 3. –Перелік дисциплін  
 
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 

спираються: 

 Спеціальне обладнання та процеси 
органічної і неорганічної хімії 

 

Провідний лектор: доц, к.т.н., Кривільова С.П.        
 (посада, звання, ПІБ)  

 


