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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітня програма, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

здобуття 

освіти  

з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

заочна форма 

здобуття 

освіти  

з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

Кількість кредитів: 

денна – 3 

заочна – 3  

Галузь знань: 

19 «Архітектура та 

будівництво». 
(шифр і назва) 

Вибіркова 

 

Спеціальність: 

192 «Будівництво та 

цивільна інженерія»  

 

Мова навчання: 

українська 

Модулів – 2 

Освітньо-професійна 

програма: 

Будівництво та цивільна 

інженерія  

Професійне спрямування: 

Технології будівельних 

конструкцій, виробів і 

матеріалів  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й / 2-й 3-й / 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – розділ у 

складі комплексного 

курсового проекту 

Семестр 

Загальна кількість 

годин: 

денна – 90+16* 

заочна – 90 

5-й / 3-й 6-й / 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

 

Рівень вищої освіти 

перший (бакалаврський) 

8+8* / 8+8* год. 4 / 6 год. 

Практичні, семінарські 
-/-  2 / - год. 

Лабораторні 
8+8* / 8+8* год. 4 / 6 год. 

Самостійна робота 

38 / 38 год. 44 / 42 год. 

Індивідуальні завдання: 
36 / 36 год. 36 / 36 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 
* Факультативні заняття  

 

 



4 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни - формування у здобувачів теоретичних знань 

та практичних навиків щодо ролі заповнювачів в бетонах, основних властивостей 

заповнювачів і методів їх випробувань, технологічних основ виробництва 

основних різновидів заповнювачів для важких бетонів, заповнювачів для легких 

бетонів, заповнювачів на основі органічної сировини, їхніх властивостей і 

раціональних областей застосування, екологічної і економічної ефективності 

виробництва заповнювачів. 

Завдання навчальної дисципліни – надання здобувачам необхідних знань 

щодо функціонального призначення,  основних властивостей заповнювачів і 

методів їх випробувань, сировинної бази і технологічних основ отримання 

найбільш поширених щільних і пористих заповнювачів для легких і важких 

бетонів із потрібними властивостями, засобів удосконалення виробництва і 

властивостей заповнювачів; прищеплення здобувачам навичок вміння вибирати 

оптимальні технологічні рішення щодо отримання заповнювачів для бетонів із 

заданими властивостями при мінімально можливих витратах матеріальних і 

енергетичних ресурсів; ознайомлення здобувачів  із  основною нормативною і 

науково-технічною літературою, з основними методами аналізу і контролю. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є заповнювачі для важких, 

легких і спеціальних бетонів. 

Компетентності та програмні результати вивчення вибіркової навчальної 

дисципліни «Заповнювачі для бетонів» 

 
Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

ІК. Здатність розв’язувати спеціалізовані 

задачі та вирішувати практичні завдання у 

сфері будівництва та цивільної інженерії, що 

характеризуються комплексністю і 

системністю, на основі застосування 

основних теорій та методів фундаментальних 

та прикладних наук. 

КЗ03. Знання та розуміння предметної 

області та професійної діяльності. 

КЗ06. Здатність самостійно оволодівати 

знаннями. 

КЗ07. Навички виконувати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з різних 

усних, письмових та електронних джерел. 

КЗ11. Визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків. 

КЗ12. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

КС02. Здатність до критичного осмислення 

і застосування основних теорій, методів та 

принципів природничих наук. 

 

ПР01. Застосовувати основні теорії, 

методи та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 

ПР04. Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно (курсове та 

дипломне проектування) або в групі 

(лабораторні роботи, включаючи навички 

лідерства при їх виконанні), вміння отримати 

бажаний результат в умовах обмеженого часу 

з акцентом на професійну сумлінність і 

виключення можливості плагіату. 

ПР05. Володіти навичками спілкування 

державною та іноземними мовами, 

використовуючи професійну термінологію. 

ПР08. Продемонструвати вміння 

ефективно  застосовувати сучасні будівельні 

матеріали, вироби та конструкції на основі 

знань про їх технічні характеристики та 

технологію виготовлення. 
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КС05. Знання технології виготовлення, 

технічних характеристик сучасних 

будівельних матеріалів, виробів і 

конструкцій, уміння ефективно 

використовувати їх при проектуванні та 

зведенні будівельних об'єктів. 

КСП403. Знання теоретичних 

закономірностей перебігу елементарних 

процесів і основних стадій технологічного 

процесу виготовлення будівельних матеріалів, 

виробів і конструкцій, принципів оптимізації 

технологічних рішень та здатність 

розрахувати параметри технологічних 

процесів і апаратів. 

КСП404. Здатність визначати основні 

властивості будівельних матеріалів, виробів і 

конструкцій за допомогою сучасних методів 

випробувань, встановлювати залежність 

властивостей матеріалів від їхнього складу та 

структури, а також технології їх виготовлення 

для раціонального використання будівельних 

матеріалів, виробів і конструкцій в будівлях і 

спорудах різного призначення. 

ПР14. Дотримуватись сучасних вимог 

нормативної документації в галузі 

будівництва. 

ПРС401. Вміти реалізовувати та 

вдосконалювати технологічні процеси 

виробництва будівельних матеріалів, виробів 

і конструкцій та виконувати технологічні 

розрахунки і техніко-економічне 

обґрунтування доцільності використання 

запропонованих схем виробництва при 

проектуванні технологічних ліній та 

підприємств 

ПРС402. Виконувати технологічні 

розрахунки параметрів процесів при 

виготовленні будівельних матеріалів, 

виробів і конструкцій. 

ПРС403. Оцінювати показники якості 

будівельних матеріалів, виробів і 

конструкцій згідно з чинними стандартами та 

розуміти взаємозв’язок їх складу, структури і 

властивостей. 

 

 

 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що забезпечують: «Фізика», 

«Хімія», «Фізична хімія і хімія силікатів», «Будівельне матеріалознавство, 

металознавство і зварка», «Інженерна геологія», «Будівельна техніка та виробнича 

база будівництва»; дисципліни, які забезпечуються: «Бетони та сухі будівельні 

суміші», «Технологія монолітного бетону», «Технологія  залізобетонних виробів і 

основи проектування технологічних процесів підприємств будівельної індустрії». 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. ВЛАСТИВОСТІ ЗАПОВНЮВАЧІВ. 

Тема 1.  Загальні поняття і визначення.  
Термінологія дисципліни. Функціональне призначення заповнювачів. Загальна класифікація 

заповнювачів. Стан і перспективи розвитку виробництва заповнювачів. 

Тема 2. Характерні та фізичні властивості заповнювачів.  
Характерні особливості заповнювачів: хіміко-мінералогічний склад, характеристика структури, 

форма зерен та їх взаємне укладання, зерновий склад. Фізичні властивості заповнювачів: істинна, 

середня і насипна  густина, пористість і  пустотність, вологість і водопоглинання, питома поверхня, 

теплопровідність, електроізоляційні властивості, оцінка вмісту природних радіонуклідів. 

 Тема 3. Фізико-механічні та хімічні властивості заповнювачів.  
Фізико-механічні властивості заповнювачів: міцність, водо- і морозостійкість. Хімічні 

властивості заповнювачів: стійкість проти залізистого розпаду, стійкість проти вапняного розпаду, 

стійкість проти силікатного розпаду, оцінка реакційної здатності заповнювачів.  

Тема 4. Методи випробувань заповнювачів.   
Випробування щільних заповнювачів для важких бетонів. Випробування пористих заповнювачів 

для легких бетонів. Випробування заповнювачів у бетонах. 

 

Змістовий модуль 2. ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ БЕТОНІВ. 

 Тема 5. Заповнювачі для важких бетонів. Пісок, гравій і щебінь щільні 

природні.  
Класифікація заповнювачів для важких бетонів. Добування, збагачення і фракціонування піску. 

Отримання подрібненого піску і  піску з відсівів подрібнення щебеню. Властивості піску. Використання 

піску. Добування і фракціонування гравію. Промивання і збагачення гравію. Властивості гравію. 

Використання гравію. Виробництво щебеню. Збагачення щебеню. Щебінь з гравію (валунів). 

Властивості щебеню. Використання щебеню. Технологічні схеми виробництва щільних природних 

щебеню, гравію і піску. 

 Тема 6. Заповнювачі для важких бетонів. Щільні  заповнювачі  з  

відходів промисловості,  з порід попутної здобичі і з відходів збагачення. 
Литий шлаковий щебінь і щебінь з відвальних шлаків. Щебінь і пісок з залізистих кварцитів, 

залізо-кварцовий пісок.    

Тема 7. Заповнювачі для легких  бетонів. Природні пористі 

заповнювачі та пористі заповнювачі з відходів промисловості.   
  Класифікація заповнювачів для легких бетонів. Щебінь і пісок природні пористі. Щебінь і 

пісок з пористих шлаків ТЕС. Золи і золошлакові суміші ТЕС. 

Тема 8. Заповнювачі для легких  бетонів. Штучні пористі заповнювачі.  
Штучні пористі заповнювачі на основі природної сировини: керамзитовий гравій, щебінь і пісок; 

глинозольний гравій; спучений перліт (щебінь, гравій,  пісок); спучений вермикуліт (щебінь, гравій,  

пісок); термолітовий щебінь, гравій і пісок; аглопоритовий щебінь, гравій і пісок. Штучні пористі 

заповнювачі з відходів промисловості: випалювальний зольний  гравій; безвипалювальний зольний 

гравій; шлакова пемза (щебінь, гравій і пісок). 

 

Модуль 2 

Виконання розділу у складі комплексного курсового проекту з дисциплін 

«Заповнювачі для бетону» та «В’яжучі речовини» (зміст модуля, його складові 

наведені в методичних вказівках до виконання курсового проекту з дисципліни). 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

з терміном навчання  

нормативним / скороченим 

заочна форма  

з терміном навчання  

нормативним / скороченим  

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 - Властивості заповнювачів 
Тема 1. Загальні поняття і 

визначення.  

6+2*/6+2* 1+1*/1+1* - 1+1*/1+1* - 4/4 5,5/5,5 0,5/0,5 - - - 5/5 

Тема 2.  Характерні та 

фізичні властивості  

заповнювачів. 

7+2*/7+2* 1+1*/1+1* - 1+1*/1+1* - 5/5 8,5/9 0,5/1 - 2/2 - 6/6 

Тема 3. Фізико-механічні та 

хімічні властивості 

заповнювачів. 

7+2*/7+2* 1+1*/1+1* - 1+1*/1+1* - 5/5 6,5/8 0,5/1 - -/2 - 6/5 

Тема 4. Методи 

випробувань заповнювачів. 

7+2*/7+2* 1+1*/1+1* - 1+1*/1+1* - 5/5 5,5/5,5 0,5/0,5 - - - 5/5 

Разом за змістовим модулем 1 27+8*/27+8* 4+4*/4+4* - 4+4*/4+4* - 19/19 26/28 2/3 - 2/4 - 22/21 

Змістовий модуль 2 - Заповнювачі для бетонів  
Тема 5. Заповнювачі для 

важких бетонів. Пісок, гравій 

і щебінь  щільні природні. 

7+2*/7+2* 1+1*/1+1* - 1+1*/1+1* - 5/5 6,5/6 0,5/1 - - - 6/5 

Тема 6. Заповнювачі для важ-

ких бетонів. Щільні заповню-

вачі з відходів промисловості, 

з порід попутної здобичі, з 

відходів збагачення. 

6+2*/6+2* 1+1*/1+1* - 1+1*/1+1* - 4/4 9,5/7,5 0,5/0,5 2/- 2/2 - 5/5 

Тема 7. Заповнювачі для 

легких бетонів. Природні 

пористі заповнювачі і пористі  

заповнювачі з відходів 

промисловості. 

7+2*/7+2* 1+1*/1+1* - 1+1*/1+1* - 5/5 5,5/6 0,5/1 - - - 5/5 

Тема 8. Заповнювачі для 

легких бетонів. Штучні 

пористі заповнювачі.  

7+2*/7+2* 1+1*/1+1* - 1+1*/1+1* - 5/5 6,5/6,5 0,5/0,5 - - - 6/6 

Разом за змістовим модулем 2 27+8*/27+8* 4+4*/4+4* - 4+4*/4+4* - 19/19 28/26 2/3 2/- 2/2 - 22/21 

Усього годин 54+16*/54+16* 8+8*/8+8* - 8+8*/8+8* - 38/38 54/54 4/6 2/- 4/6 - 44/42 

Модуль 2 

ІНДЗ (курсовий проект) 36/36 - - - 36/36 - 36/36 - - - 36/36 - 

Усього годин 90+16*/90+16* 8+8*/8+8* - 8+8*/8+8* 36/36 38/38 90/90 4/6 2/- 4/6 36/36 44/42 
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5. Теми практичних занять 

 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна форма 

з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

заочна форма 

з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

1 Розрахунок матеріального балансу виробництва 

заповнювачів. 

-/- 2/- 

 Всього -/- 2/- 

 

 

6. Теми лабораторних занять 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна форма 

з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

заочна форма 

з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

1 Визначення істинної густини, насипної густини і 

пустотності щільного піску.  

1+1*/1+1* - 

2 Визначення зернового складу щільного піску. 1+1*/1+1* 2/2 

3 Визначення істинної, середньої і насипної густини, 

пористості і  пустотності щільного щебеню (гравію).  

1+1*/1+1* -/2 

4 Визначення вмісту пластинчастих і голкоподібних 

зерен у щільному щебені. 

1+1*/1+1* - 

5 Визначення дробильності щільного щебеню 

(гравію) при стиску в циліндрі. 

1+1*/1+1* - 

6 Визначення істинної, середньої і насипної густини, 

пористості і пустотності пористого щебеню (гравію). 

1+1*/1+1* 2/2 

7 Визначення коефіцієнту форми зерен штучного 

пористого гравію. 

1+1*/1+1* - 

8 Визначення водопоглинання, водонасичення і 

морозостійкості пористого щебеню (гравію). 

1+1*/1+1* - 

 Всього 8+8*/8+8* 4/6 
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7. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
денна форма 

з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

заочна форма 
з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

1 2 3 4 
1 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 1 

«Загальні поняття і визначення».  

Підготовка до лабораторного заняття  «Визначення істинної 

густини, насипної густини і пустотності щільного піску» (для 

денної форми). 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 1: 

- Стан і перспективи розвитку виробництва заповнювачів.  

4/4 5/5 

2 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 2 

«Характерні та фізичні властивості  заповнювачів».  

Підготовка до лабораторного заняття  «Визначення зернового 

складу щільного піску». 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 2: 

- Хіміко-мінералогічний склад заповнювачів.  

- Електроізоляційні властивості заповнювачів.  

- Оцінка вмісту природних радіонуклідів. 

5/5 6/6 

3 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 3 

«Фізико-механічні та хімічні властивості заповнювачів».  

Підготовка до лабораторного заняття  «Визначення істинної, 

середньої і насипної густини, пористості і  пустотності 

щільного щебеню (гравію)». 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 3: 

- Водостійкість заповнювачів.  

- Оцінка реакційної здатності заповнювачів. 

5/5 6/5 

4 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 4 

«Методи випробувань заповнювачів».  

Підготовка до лабораторного заняття «Визначення вмісту 

пластинчастих і голкоподібних зерен у щільному щебені» (для 

денної форми). 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 4: 

- Випробування заповнювачів у бетонах.  

5/5 5/5 

5 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 5 

«Заповнювачі для важких бетонів. Пісок, гравій і щебінь  

щільні природні».  

Підготовка до лабораторного заняття «Визначення 

дробильності щільного щебеню (гравію) при стиску в циліндрі» 

(для денної форми). 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 5: 

- Класифікація гірських порід і заводів з їх переробки.  

- Щебеневі заводи.  

- Гравійно-щебеневі і гравійно-піщані заводи.  

- Гравійно-піщані і піщані заводи з гідромеханізованим 

способом добування сировини.   

 

 

5/5 6/5 
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1 2 3 4 

6 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 6 

«Заповнювачі для важких бетонів. Щільні заповнювачі з 

відходів промисловості, з порід попутної здобичі, з відходів 

збагачення».  

Підготовка до лабораторного заняття  «Визначення істинної, 

середньої і насипної густини, пористості і пустотності 

пористого щебеню (гравію)». 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 6: 

- Шлаковий пісок.  

- Щебінь і пісок із сланцевих порід. 

4/4 5/5 

7 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 7 

«Заповнювачі для легких бетонів. Природні пористі 

заповнювачі і пористі  заповнювачі з відходів промисловості».  

Підготовка до лабораторного заняття  «Визначення коефіцієнту 

форми зерен штучного пористого гравію» (для денної форми). 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 7: 

- Пористі заповнювачі з горілих порід.   

- Пористі заповнювачі з відходів керамічної і 

азбестоцементної промисловості. 

5/5 5/5 

8 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 8 

«Заповнювачі для легких бетонів. Штучні пористі 

заповнювачі».  

Підготовка до лабораторного заняття «Визначення 

водопоглинання, водонасичення і морозостійкості пористого 

щебеню (гравію)» (для денної форми). 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 8: 

- Штучні пористі заповнювачі на основі природної сировини: 

керамзитовий щебінь і пісок; термолітовий щебінь, гравій і 

пісок; аглопоритовий щебінь, гравій і пісок. 

- Штучні пористі заповнювачі з відходів промисловості: 

шлакопемзовий гравій, гранульований шлак. 

5/5 6/6 

 Всього 38/38 44/42 
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8. Індивідуальні завдання  

 

№з/п 

Вид 

індивіду-

ального 

завдання С
ем

ес
тр

 

Найменування завдання 
Об’єм 

завдання 

Кількість годин 

на виконання 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Розділ 

у складі 

комплекс- 

ного 

курсо- 

вого 

проекту 

 

5/3/ 

6/3* 

 

Виробництво щебеню з гірських порід типу І-1.  

П= 0,8 млн. м3/рік; П=1,0 млн. м3/рік 
25-35 

стор. 

розра-

хунково-

поясню-

вальної 

записки, 

1 лист 

графіч- 

ної час- 

тини 

формату 

А1 

36 36 

Виробництво щебеню з гірських порід типу І-1.  

П= 1,2 млн. м3/рік; П=1,4 млн. м3/рік 

Виробництво щебеню з гірських порід типу І-1.  

П= 1,6 млн. м3/рік; П=1,8 млн. м3/рік 

Виробництво щебеню з гірських порід типу І-1.  

П= 2,0 млн. м3/рік; П=2,2 млн. м3/рік 

Виробництво щебеню з гірських порід типу І-2.  

П= 0,9 млн. м3/рік; П=1,1 млн. м3/рік 

Виробництво щебеню з гірських порід типу ІІ.  

П= 1,3 млн. м3/рік; П=1,5 млн. м3/рік 

Виробництво литого шлакового щебеню.   

П= 200 тис.м3/рік; П=300 тис. м3/рік 

Виробництво  щебеню з відвальних шлаків.   

П= 400 тис.м3/рік; П=500 тис. м3/рік 

Виробництво керамзитового гравію М500 сухим 

способом. П= 190 тис.м3/рік; П=95 тис.м3/рік 

Виробництво керамзитового гравію М600 сухим 

способом. П= 330 тис.м3/рік; П=160 тис.м3/рік 

Виробництво керамзитового гравію М400 пластичним 

способом. П= 190 тис.м3/рік; П=95 тис.м3/рік 

Виробництво керамзитового гравію М500 пластичним 

способом. П= 165 тис.м3/рік; П=80 тис.м3/рік 

Виробництво керамзитового гравію М400 шлікерним 

способом. П= 190 тис.м3/рік; П=380 тис.м3/рік 

Виробництво керамзитового гравію М500 шлікерним 

способом. П= 480 тис.м3/рік; П=280 тис.м3/рік 

Виробництво глинозольного гравію М400.  

П= 220 тис.м
3
/рік; П=285 тис.м

3
/рік 

Виробництво глинозольного гравію М500.  

П= 80 тис.м
3
/рік; П=160 тис.м

3
/рік 

Виробництво керамзитового піску М700 напівсухим 

способом. П= 75 тис.м3/рік; П=115 тис.м3/рік 

Виробництво керамзитового піску М600 пластичним 

способом.  П= 90 тис.м3/рік; П=45 тис.м3/рік 

Виробництво шлакової пемзи М800 бризкально-

траншейним способом. П= 800 тис.м3/рік; П=1 млн.м3/рік 

Виробництво шлакової пемзи М700 басейновим 

способом. П= 300 тис.м3/рік; П=600 тис.м3/рік 

Виробництво шлакової пемзи М600 гідроекранним 

способом. П= 270 тис.м3/рік; П=500 тис.м3/рік 

Виробництво термолітового щебеню і піску М800 сухим 

способом. П= 120 тис.м3/рік; П=180 тис.м3/рік 

Виробництво термолітового щебеню і піску М700 сухим 

способом. П= 60 тис.м3/рік; П=90 тис.м3/рік 

Виробництво перлітового щебеню і піску М300.   

П= 45 тис.м3/рік; П=90 тис.м3/рік 

Виробництво перлітового щебеню і піску М300.   

П= 20 тис.м3/рік; П=70 тис.м3/рік 

Виробництво перлітового піску М100.   

П=100 тис.м3/рік; П=200 тис.м3/рік 

Виробництво перлітового піску М100.   

П= 90 тис.м3/рік; П=190 тис.м3/рік 

 

 Всього 36 36 
* денна форма з нормативним терміном навчання / денна форма зі скороченим терміном навчання / заочна форма з 

нормативним терміном навчання / заочна форма зі скороченим терміном навчання 
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Індивідуальне завдання являє собою розділ у складі комплексного 

курсового проекту з дисциплін «Заповнювачі для бетонів» і «В’яжучі речовини». 

Розділ у складі комплексного курсового проекту з дисципліни «Заповнювачі для 

бетонів» складається з розрахунково-пояснювальної записки обсягом 25-35 

сторінок рукописного або машинописного тексту з одного боку стандартного 

аркушу формату А-4  і  графічної частини обсягом 1 лист формату А-1, на якій в 

аксонометрії зображується  технологічна схема виробництва заданого виду 

заповнювачу. Розділ у складі комплексного курсового проекту з дисципліни 

«Заповнювачі для бетонів» має бути написаний технічною мовою зі стислими та 

чіткими формулюваннями, містити ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, 

схем, графіків тощо, відповідати нормативним вимогам. Вимоги до виконання 

комплексного курсового проекту з дисциплін «Заповнювачі для бетонів» і 

«В’яжучі речовини» наведені в методичних вказівках кафедри. 

 

9. Методи навчання 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Заповнювачі для бетонів» 

використовуються такі методи навчання: 

- лекція - з метою розкриття сутності наукових понять, явищ, процесів, ло-

гічно пов’язаних, об’єднаних загальною темою (за всіма темами курсу); 

- демонстрація - з метою наочного сприйняття теоретичного матеріалу; 

- лабораторна робота спрямована на використання набутих знань у 

виконанні лабораторних завдань; 

- дискусія - при обговоренні та захисті курсового проекту. 

Крім того, використовується наступні методи: 

- пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод: 

викладач організує сприймання та усвідомлення студентами інформації, а 

студенти здійснюють сприймання (рецепцію), осмислення і запам'ятовування її; 

- репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого 

студенти здобувають уміння застосовувати знання за зразком; 
- проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, 

студенти стежать за ходом творчого пошуку (студентам подається своєрідний 
еталон творчого мислення); 

- частково-пошуковий, (евристичний): викладач формулює проблему, 
поетапне вирішення якої здійснюють студенти під його керівництвом (при цьому 
відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності студентів); 

- дослідницький: викладач ставить перед студентами проблему, і ті 
вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього 
необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо; 

- інформаційно-повідомляючий метод викладання і виконавчий метод 
навчання. Передбачають викладання навчального матеріалу без докладного 
пояснення, узагальнення й систематизації, студенти - заучують його без 
достатнього аналізу та осмислення; 

- пояснювальний метод викладання і репродуктивний метод навчання. 
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Викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, домагаючись 

осмислення, засвоєння студентами (студенти засвоюють матеріал на рівні 

розуміння і запам'ятовування); 

- інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний 

метод навчання. Викладач інструктує студентів словесними, наочними або 

практичними способами, як виконувати певні практичні дії; студенти за 

допомогою вправ відшліфовують різні уміння і навички. 

Лекційні заняття проводяться з усіма групами (потоком) студентів в 

навчальних аудиторіях. 

Лабораторні заняття проводяться у складі навчальних груп в навчальних 

аудиторіях. 

Самостійна та індивідуальна робота (розділ комплексного курсового 

проекту) виконується студентами під керівництвом викладача і без участі 

викладача.  

Теоретичні і практичні положення дисципліни вивчаються студентами в 

процесі роботи над лекційним курсом, при виконанні лабораторних робіт, при 

самостійній роботі з навчальною та технічною літературою,  в процесі виконання 

індивідуального завдання. Окремі теми дисципліни вивчаються з різним ступенем 

поглиблення  та деталізації, що передбачено цією робочою програмою.  

При викладанні матеріалу використовуються технічні засоби навчання 

(мультімедійний проектор, плакати, відповідне устаткування), зразки технічної 

документації, науково-технічних звітів, рефератів, стандарти з вимогами до 

складання звітів і бібліографічного опису джерел інформації.     

 

10.  Методи контролю 

 

Методи контролю знань студентів: 

1. Проміжні методи контролю з елементів змістових модулів і за 

змістовні модулі в цілому. 

2. Розділ у складі комплексного курсового проекту. 

3. Підсумковий контроль знань: екзамен. 

 

Поточний контроль знань студентів з елементів змістових модулів і за 

змістовні модулі в цілому проводиться з метою перевірки знань студента на 

певному етапі вивчення дисципліни. Поточний контроль знань проводиться у 

формах захисту звітів з лабораторних робіт, письмових модульних контрольних 

робіт. За результатами поточного контролю знань здійснюється оцінювання 

змістових модулів №1 і №2. Розділ у складі комплексного курсового проекту 

перевіряється і оцінюється окремо. 

Підсумковий контроль знань студентів передбачає складання екзамену на 

заключному етапі вивчення дисципліни. 
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Розподіл балів по модулях і їх елементах 

 

Модуль 1 
Кількість балів:* 

Мінімальна Максимальна 

1-й змістовий модуль 

Лабораторна робота №1 3/3/-/- 5/5/-/- 

Лабораторна робота №2 3/3/6/6 5/5/10/10 

Лабораторна робота №3 3/3/-/6 5/5/-/10 

Лабораторна робота №4 3/3/-/- 5/5/-/- 

Письмова модульна контрольна робота №1 6/6/12/6 10/10/20/10 

Всього: 18/18/18/18 30/30/30/30 

2-й змістовий модуль 

Практична робота №1 -/-/6/- -/-/10/- 

Лабораторна робота №5 3/3/-/- 5/5/-/- 

Лабораторна робота №6 3/3/6/6 5/5/10/10 

Лабораторна робота №7 3/3/-/- 5/5/-/- 

Лабораторна робота №8 3/3/-/- 5/5/-/- 

Письмова модульна контрольна робота №2 6/6/6/12 10/10/10/20 

Всього: 18/18/18/18 30/30/30/30 

Екзамен: 24/24/24/24 40/40/40/40 

Всього по дисципліні: 60/60/60/60 100/100/100/100 
* денна форма з нормативним терміном навчання / денна форма зі скороченим терміном навчання / заочна форма з 

нормативним терміном навчання / заочна форма зі скороченим терміном навчання 
 

 

Модуль 2 
Кількість балів: 

Мінімальна Максимальна 

ІНДЗ – розділ у складі комплексного курсового проекту 

Пояснювальна записка  12 20 

Ілюстративна частина  6 10 

Захист  12 20 

Всього: 30 50 

 

 

11.  Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Модуль 1 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

0…40 60…100  
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

4,5...7,5  

 

4,5...7,5  

 

4,5...7,5  

 

4,5...7,5  

 

4,5...7,5  

 

4,5...7,5  

 

4,5...7,5  

 

4,5...7,5  

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
 

Модуль 2 
Пояснювальна записка 

розділу комплексного 

курсового проекту 

Ілюстративна частина 

розділу комплексного 

курсового проекту  

Захист розділу комплексного 

курсового проекту  
Сума 

12…20 6…10 12…20  30…50 
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Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

 

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

12.  Методичне забезпечення 

 
1. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Заповнювачі для бетонів» для 

студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології 

будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / Укладач: Першина Л.О. – Харків, ХНУБА, 

2018. – 8 с. [Електронний ресурс]. 

2. Розгорнутий  план  конспекту  лекцій  з  навчальної дисципліни  «Заповнювачі для 

бетонів» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації 

«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / Укладач: Першина Л.О. – Харків, 

ХНУБА, 2019. – 15 с. [Електронний ресурс]. 

3. Першина Л.О., Латорець К.В. Лабораторний практикум з дисципліни «Заповнювачі 

для бетонів»: Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНУБА, 2017. – 63 с. [Електронний 

ресурс]. 

4. Першина Л.О., Латорець К.В. Практикум з дисципліни «Заповнювачі для бетонів»: 

Навчально-методичний посібник. – Харків, ХНУБА, 2017. – 74 с. [Електронний ресурс]. 

5. Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту з дисциплін 

«В’яжучі  речовини» та «Заповнювачі для бетонів» для студентів спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» професійного спрямування «Технології будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів» / Укладачі: Латорець К.В., Першина Л.О. -  Харків: ХНУБА, 

2017 р. – 109 с. [Електронний ресурс]. 

6. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Заповнювачі 

для бетонів» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації 

«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / Укладач: Першина Л.О. – Харків: 

ХНУБА, 2019. – 37 с. [Електронний ресурс]. 
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13. Рекомендована література 

 

Базова 

 
1. Кривенко  П.В., Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. Заповнювачі для бетону: Підручник. К.:ФАДА, ЛТД, 

2001.  

2. Ицкович С.М., Чумаков Л.Д., Баженов Ю.М.  Технология заполнителей для бетонов. М.:  “Высшая 

школа”, 1991. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://books.totalarch.com/n/0590. 

 

Допоміжна 

 
1. Васильков С.Г., Онацкий С.П., Элинзон М.П. и др. Искусственные   пористые    заполнители    и    

легкие   бетоны на их основе. / Под ред. Ю.П.Горлова. М.: “Стройиздат”, 1987. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://library.psu.kz/fulltext/buuk/b2277.pdf. 

2. Роговой М.И. Технология искусственных пористых заполнителей и керамики. М.: “Стройиздат”, 

1974. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://jamesletter.at.ua/news/tekhnologija_iskusstvennykh_poristykh_zapolnitelej_i_keramiki_reprint_mikhail_rogovoj/20

17-11-11-206. 

3. Книгина Г.И., Вершинина Э.П. и др. Лабораторные работы по технологии строительной керамики и 

легких пористых заполнителей. М.: “Высшая школа”, 1977. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.twirpx.com/file/2013818/. 

4. Справочник по оборудованию заводов строительных материалов. / Под ред. Сапожникова М.Я., 

Дроздова Н.Е. М.:Стройиздат, 1970. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/983481/. 

5. Справочник по добыче и переработке нерудных строительных материалов. 2 изд., перераб. и доп.. / 

Под ред. В.Я.Валюжинича. Л.:Стройиздат, 1975. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://igu.org.ua/uk/lib?page=1388.  

6. ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні для будівельних 

матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Класифікація. 

7. ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі натуральні, з відходів промисловості, штучні для 

будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Класифікація. 

8. ДСТУ Б А.1.1-56-94 Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни та 

визначення. 

9. ДСТУ Б В.2.7-206: 2009 Сировина для виробництва піску, гравію та щебеню із гравію для 

будівельних робіт. Технічні умови. 

10. ДСТУ Б А.1.1-55-94 Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення. 

11. ДСТУ Б В.2.7-232: 2010  Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань. 

12. ДСТУ Б В.2.7-32-95  Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 

робіт. Технічні умови. 

13. ДСТУ Б В.2.7-131: 2007 Пісок кварцовий. Технічні умови. 

14. ДСТУ Б В.2.7-27-95 Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови. 

15. ДСТУ Б В.2.7-210: 2010  Пісок із відсівів подрібнення вивержених гірських порід для будівельних 

робіт. Технічні умови. 

16. ДСТУ Б В.2.7-33-2001  Пісок кварцово-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з 

відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови. 

17. ДСТУ Б В.2.7-76-98 Пісок для будівельних порід з відсівів подрібнення скельних гірських порід 

гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови. 

18. ДСТУ Б В.2.7-211: 2009 Будівельні матеріали. Суміші золошлакові теплових електростанцій для 

бетонів. Технічні умови. 

19. ДСТУ Б В.2.7-205: 2009  Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій для бетонів. 

Технічні умови. 

20. ДСТУ Б В.2.7-203: 2009 Будівельні матеріали. Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. 

Технічні умови. 

21. ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів 

промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань. 

22. ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, 

конструкцій і робіт. Технічні умови. 

23. ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого 

магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови. 

http://books.totalarch.com/n/0590
http://library.psu.kz/fulltext/buuk/b2277.pdf
https://jamesletter.at.ua/news/tekhnologija_iskusstvennykh_poristykh_zapolnitelej_i_keramiki_reprint_mikhail_rogovoj/2017-11-11-206
https://jamesletter.at.ua/news/tekhnologija_iskusstvennykh_poristykh_zapolnitelej_i_keramiki_reprint_mikhail_rogovoj/2017-11-11-206
https://www.twirpx.com/file/2013818/
https://www.twirpx.com/file/983481/
https://igu.org.ua/uk/lib?page=1388
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24. ДСТУ Б В.2.7-102-2000  Будівельні матеріали. Щебінь і пісок декоративні із скельних гірських порід 

гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови. 

25. ДСТУ Б В.2.7-138: 2007  Щебінь, гравій та пісок декоративні із природного каменю. Технічні умови 

(ГОСТ 22856-89, MOD). 

26. ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94)  Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для 

бетонів. Технічні умови. 

27. ДСТУ Б В.2.7-35-95 Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків 

для загальнобудівельних робіт. Технічні умови. 

28. ДСТУ Б В.2.7-207: 2009  Будівельні матеріали. Матеріали щебеневі, гравійні та піщані, оброблені 

неорганічними в'яжучими. Технічні умови. 

29. ДСТУ Б В.2.7-12-94 Сировина для виробництва пористих заповнювачів. Класифікація. 

30. ДСТУ Б А.1.1-31-94  Сировина глиниста для виробництва штучних пористих заповнювачів. Терміни 

та визначення. 

31. ДСТУ Б А.1.1-42-94 Сировина природна неглиниста для виробництва штучних пористих 

заповнювачів. Терміни та визначення. 

32. ДСТУ Б В.2.7-14-94 Сировина глиниста для виробництва керамзитового гравію та піску. Технічні 

умови. 

33. ДСТУ Б В.2.7-26-95 Глина. Метод визначення чутливості глин до сушіння. 

34. ДСТУ Б В.2.7-11-94 Добавки для виробництва штучних пористих заповнювачів. Класифікація. 

35. ДСТУ Б А.1.1-69-99 Заповнювачі пористі. Терміни та визначення. 

36. ДСТУ Б В.2.7-264: 2011 Заповнювачі пористі неорганічні для будівельних робіт. Методи випробувань 

(ГОСТ 9758-86, MOD). 

37. ДСТУ Б В.2.7-17-95 Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови. 

38. ДСТУ Б В.2.7-280: 2011 Вермикуліт спучений. Технічні умови (ГОСТ 12865-67, MOD). 

39. ДСТУ Б А.1.1-30-94 Вермикуліт, матеріали та вироби на його основі. Терміни та визначення. 

40. ДСТУ Б В.2.7-62-97 (ГОСТ 25226-96) Будівельні матеріали. Щебінь і пісок перлітові для виробництва 

спученого перліту. Технічні умови.  

41. ДСТУ Б В.2.7-157: 2011  Будівельні матеріали. Пісок і щебені перлітові спучені. Технічні умови. 

 
Примітка: джерела [6-41]: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://online.budstandart.com/. 
 
 

14.  Інформаційні ресурси 
 
 

1 Великий енциклопедичний словник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.vedu.ru/bigencdic/. 

2 Державна науково-технічна бібліотека України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://rs.gntb.gov.ua/. 

3 Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/. 

4 Харківська державна наукова бібліотека ім В.Г. Короленка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&C21COM= F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS.  

5 Веда. Студентська електронна бібліотека. Українські і російські підручники та посібники з різних 

дисциплін [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://lib.ua-ru.net/. 

6 Электронная библиотека Библиотекарь. Ру. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bibliotekar.ru/. 

7 ІСС Будстандарт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://online.budstandart.com/. 

8 Все для студента. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/. 

9 Карьеры Украины. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.karer.in.ua/karer_granit.php. 

10 Учебный кабинет геологии. Каталог минералов, горных пород и окаменелостей. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://geology.brsu.by/page/katalog-mineralov-gornyh-porod-i-okamenelostey. 

11 Искусственные пористые заполнители. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/2015/SMiT/Rahimov%20i%20dr%201/teory/4.htm. 

12 Кафедра фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів.  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://kstuca.kharkov.ua/kafedra-fiziko-himichnoi-mehaniki. 
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