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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Дисципліну «БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО” вивчають усі студенти, 

котрі навчаються за напрямком “Будівництво” (спеціальності “Будівництво та 

цивільна інженерія”). З метою контролю і виявлення отриманих знань студенти, котрі 

навчаються на денній формі, виконують чотири контрольні роботи. Завданням 

контрольної роботи є стимулювання студента до самостійного опрацювання 

теоретичного курсу і набуття навичок у практичному вирішенні певних завдань з 

будівельного матеріалознавства.  

Етапи виконання контрольної роботи:  

1. Вивчення теоретичного курсу  “Матеріалознавства”. 

2. Виконання теоретичних завдань контрольної роботи. Студент повинен 

записати питання і дати на нього повну, вичерпну відповідь. Відповідь 

супроводжувати формулами з поясненнями, рівняннями хімічної взаємодії, 

схемами процесів та явищ тощо. 

3. Виконання задачі (практичного завдання). Студент повинен переписати 

умову задачі, послідовно викласти хід розв’язування, дати остаточну 

відповідь. 

4. Вказати використані літературні джерела з посиланням на сторінки. 

 

Контрольну роботу студенти виконують у тонкому зошиті (на 12 аркушів), 

який заводять на початку навчального року і залишають у викладача даної 

дисципліни. Після перевірки контрольної робота викладач виставляє оцінку в 

журнал.   

Контрольна робота включає теоретичні і практичні запитання з курсу 

“Будівельного матеріалознавства”, визначені робочою  навчальною програмою. 

Метою викладання дисципліни “Будівельного матеріалознавство” є підготовка 

кваліфікованого спеціаліста, досконало знаючого будівельні матеріали, їх значення 

для розвитку індустріального виробництва. 

 Молодший спеціаліст будівництва повинен вміло поєднувати теоретичну 

підготовку з будівельних матеріалів та уміння ефективно їх використовувати при 

проектуванні та виконанні будівельних робіт. 

При вивченні дисципліни особлива увага звертається на класифікацію 

матеріалів, що використовуються в будівництві, їх склад, структуру; залежність  

властивостей від складу і структури; використання вторинної сировини та охорона 

довкілля при виробництві будівельних матеріалів.  

Основним завданням дисципліни є набуття студентами необхідних знань в 

галузі сучасних будівельних матеріалів та практичних навиків їх використання. З 

цього і випливають конкретні вимоги щодо знань та навиків, якими повинні 

оволодіти студенти, вивчаючи цю дисципліну. 

Володіючи діалектичним методом пізнання, студенти повинні знати: 

- основні закономірності зміни властивостей матеріалів залежно від їх 

структури та складу; 

- стан та перспективи виробництва  і використання нових ефективних 

будівельних матеріалів; 

- способи підвищення довговічності будівельних матеріалів; 

- шляхи економії та зниження матеріаломісткості матеріалів; 



- правила прийому, транспортування, зберігання та економного витрачання 

будівельних матеріалів; 

- про комплексне використання побічних продуктів промисловості, яке є 

економічно вигідним та сприяє охороні природи; 

- передові енергозберігаючі технології, які економлять паливо. 

 

Студенти повинні вміти: 

- правильно вибирати та використовувати будівельні матеріали, опираючись на 

конкретні умови експлуатації; 

- самостійно доповнювати та узагальнювати теоретичні та практичні навики, 

необхідні для вирішення конкретних завдань виробництва і використання 

будівельних матеріалів; 

- здійснювати контроль якості сировини і готових матеріалів, використовуючи 

при цьому досягнення сучасної науки і техніки; 

- володіти раціональними прийомами пошуку та використання науково-

технічної інформації з будівельних матеріалів; 

- підбирати раціональні склади матеріалів, бетонів, розчинів. 

 

Крім того, в процесі навчання студент повинен не тільки придбати певні знання 

та навики, але й виробити певну систему мислення, свої погляди, здатність бачити 

перспективи розвитку галузі загалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теми контрольних робіт 
Тематичний план 

 
№п\

п 

 Теми  контрольних робіт Кількість 

годин на 

тему 

Кількість годин 

на контрольну 

роботу 

№п/п 

уроку 

Дата 

прове-

дення 

Гр.22-

тб 

1 

 

1. Вступ.  

2.Основні властивості 

будівельних матеріалів.  

3. Природні кам’яні матеріали. 

4. Матеріали та вироби з 

деревини.  

5. Керамічні матеріали та вироби. 

24 1 

 

20 

 
 

2 6. Скло і матеріали на основі 

мінеральних розплавів.  

7. Метали й металічні 

конструкції, застосовані в 

будівництві.  

8. Неорганічні в’яжучі речовини 

24 1    47  

3 9. Штучні матеріали і вироби на 

основі мінеральних в’яжучих 

речовин. 

10.Заповнювачі для розчинів і 

бетонів. 

11. Бетони. 

12. Залізобетон. 

13. Будівельні розчини й сухі 

будівельні суміші. 

24 1 74  

4 14. Бітумні й дьогтеві в’яжучі 

речовини та матеріали на їх 

основі 

15. Полімерні матеріали 

16. Теплоізоляційні та акустичні 

матеріали та вироби 

17. Лакофарбові матеріали 

18. Виробнича база будівництва 

24 1 96  

 Всього: 96 4   

 

 

 

 

 

 



 

Контрольна робота 1 

 

Теми 1,2,3,4,5: Вступ. Основні властивості будівельних матеріалів. Природні 

кам’яні матеріали. Матеріали та вироби з деревини. Керамічні матеріали та 

вироби. 

І варіант 

     1. Фізичні властивості матеріалів: істинна щільність, пористість, вологість. 

     2. Вилиті гірські породи та матеріали з них. 

     3. Будова деревини. 

     4. Основні етапи виготовлення керамічних виробів 

     5. Визначити істинну щільність матеріалу, якщо маса кубика     

100х100х100 мм становить 2500г. 

ІІ варіант 

     1. Фізичні властивості матеріалів: гігроскопічність, морозостійкість, середня 

щільність. 

2. Глибинні гірські породи та вироби з них. 

3. Захист деревини від гниття. 

4. Стінові керамічні матеріали: цегла керамічна, її характеристика. 

     5. Визначити щільність базальту, якщо пористість становить 8% 

ІІІ варіант 

     1. Механічні властивості матеріалів: міцність, твердість, крихкість. 

2. Осадові породи механічного походження. 

3. Вади деревини. 

4. Вироби для облицювання фасадів і внутрішніх робіт. 

     5. Визначити середню щільність одинарної керамічної цегли, якщо її    

маса 2,2 кг. 

ІУ варіант 

     1. Механічні властивості матеріалів: пластичність, пружність,зносостійкість. 

2. Осадові породи органогенного походження. 

3. Сушіння деревини. 

4. Сировина і домішки для виготовлення кераміки.  

     5. Визначити істинну щільність матеріалу, якщо маса кубика 10х10х10 

см становить 2,5кг. 

У варіант 

     1. Хімічні властивості матеріалів: кислотостійкість, лугостійкість, розчинність. 

     2. Які матеріали називають природними. Їх класифікація. 

     3. Захист деревини від займання 

     4. Стінові керамічні матеріали, їх властивості. 

     5. Визначити щільність базальту, якщо пористість становить 10% 

УІ варіант 

     1. Хімічні властивості матеріалів: токсичність, корозійна стійкість. 

     2. Метаморфічні гірські породи та матеріали з них. 

     3. Основні види пиломатеріалів, їх характеристика. 

     4. Ефективна цегла і камені, їх характеристика 

     5. Визначити істинну щільність матеріалу, якщо маса кубика 15х15х15 

см становить 3,5 кг. 



 

Контрольна робота 2 

 

Теми 6,7,8: Скло і матеріали на основі мінеральних розплавів. Метали й 

металічні конструкції, застосовані в будівництві. Неорганічні в’яжучі речовини 

 

І варіант 

     1  Леговані сталі, їх характеристика. 

     2. Рідке скло, технологія виготовлення 

     3. Скло та його властивості 

 

ІІ варіант 

1. Будівельний гіпс, його властивості (тонкість помелу, водо потреба) 

2. Технологія виготовлення скла. 

3. Корозія металів. Способи захисту. 

 

ІІІ варіант 

1. Сировина та технологія виготовлення повітряного будівельного вапна. 

     2.   Метали, їх переваги і недоліки. 

3.    Основні види скла та скловиробів 

 

ІV варіант 

1. Гідравлічне вапно, сировина, виготовлення застосування. 

2. Ситали, їх характеристика. 

3. Кольорові метали та їх сплави 

 

V варіант 

      1. Високивипалювальні гіпсові в’яжучі, сировина, температура обробки види   і    

застосування їх. 

      2. Гашене повітряне будівельне вапно. 

      3. Матеріали та вироби з кам’яного литва. 

 

VІ варіант 

1. Твердіння вапна. 

2. Сировина для виготовлення кераміки. Домішки для зміни її властивостей. 

     3. Шлакоситали, їх характеристика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольна робота 3 

 

Тема 9,10,11,12.13: Штучні матеріали і вироби на основі мінеральних в’яжучих 

речовин. Заповнювачі для розчинів і бетонів. Бетони. Залізобетон. Будівельні 

розчини й сухі будівельні суміші 

І варіант 

     1. Прості і складні розчини, їх характеристика 

     2. Класифікація залізобетонних виробів 

     3. Приготування бетонної суміші 

     4. Силікатні матеріали. Основна сировина силікатних виробів.  

5. Задача: розсів піску на стандартному наборі сит показав такий вміст часткових 

залишків: сито № 2,5 – 182 г, № 1,25 – 381 г, № 063 – 198 г, № 0315 – 166 г, № 014 

– 53 г. Решта 20 г пройшли крізь сито № 014. Визначити повний залишок на ситі 

А063. 

 

ІІ варіант 

     1. Номенклатура залізобетонних виробів 

     2. Жирні, пісні, нормальні розчини. 

     3. Бетон, його класифікація. 

     4. Силікатна цегла, виробництво, властивості і застосування. 

    5. Задача: розсів піску на стандартному наборі сит показав такий вміст 

часткових залишків: сито № 2,5 – 182 г, № 1,25 – 381 г, № 063 – 198 г, № 0315 – 

166 г, № 014 – 53 г. Решта 20 г пройшли крізь сито № 014. Визначити повний 

залишок на ситі А1,25. 

. 

 

ІІІ варіант 

     1. Будівельні розчини. Їх класифікація за густиною і призначенням. 

     2. Звичайне армування залізобетонних виробів. 

     3. Властивості бетонної суміші. 

     4. Технологія виготовлення силікатної цегли. 

5. Задача: розсів піску на стандартному наборі сит показав такий вміст часткових 

залишків: сито № 2,5 – 182 г, № 1,25 – 381 г, № 063 – 198 г, № 0315 – 166 г, № 014 

– 53 г. Решта 20 г пройшли крізь сито № 014. Визначити повний залишок на ситі 

А0315. 

. 

 

ІУ варіант 

     1. Властивості будівельного розчину.  

     2. Попередньо напружене армування залізобетонних виробів. 

     3. Матеріали для легкого бетону 

     4. Технологія виготовлення силікатної цегли. 

5. Задача: розсів піску на стандартному наборі сит показав такий вміст часткових 

залишків: сито № 2,5 – 182 г, № 1,25 – 381 г, № 063 – 198 г, № 0315 – 166 г, № 014 



– 53 г. Решта 20 г пройшли крізь сито № 014. Визначити повний залишок на ситі 

А014. 

У варіант 

     1. Властивості затверділого розчину. 

     2. Збірний залізобетон, його переваги і недоліки. 

     3. Матеріали для важкого бетону 

     4. Сировина для приготування силікатних виробів. 

    5. Задача: розсів піску на стандартному наборі сит показав такий вміст 

часткових залишків: сито № 2,5 – 182 г, № 1,25 – 381 г, № 063 – 198 г, № 0315 – 

166 г, № 014 – 53 г. Решта 20 г пройшли крізь сито № 014. Визначити повний 

залишок на ситі А1,25. 

. 

 

УІ варіант 

     1. Спеціальні розчини. 

     2. Монолітний залізобетон, його переваги і недоліки. 

     3. Догляд за бетоном 

     4. Силікатні бетони, їх характеристика. 

5. Задача: розсів піску на стандартному наборі сит показав такий вміст часткових 

залишків: сито № 2,5 – 182 г, № 1,25 – 381 г, № 063 – 198 г, № 0315 – 166 г, № 014 

– 53 г. Решта 20 г пройшли крізь сито № 014. Визначити повний залишок на ситі 

А2,5. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольна робота 4 

 

Теми 14,15,16,17,18: Бітумні й дьогтеві в’яжучі речовини та матеріали на їх 

основі. Полімерні матеріали. Теплоізоляційні та акустичні матеріали та вироби. 

Лакофарбові матеріали. Виробнича база будівництва 

 

І варіант 

     1. Прості і складні полімери. 

     2. Марки бітуму, їх характеристика. 

     3. Оліфи, їх види. 

     4. Неорганічні теплоізоляційні матеріали. 

 

ІІ варіант 

     1. Недоліки і переваги пластмас. 

     2. Властивості бітуму, їх характеристика. 

     3. Наповнювачі, їх характеристика. 

     4. Органічні теплоізоляційні матеріали. 

 

ІІІ варіант 

1.  Корозія металів. Способи захисту. 

     2. Дьогті, їх характеристика 

     3. Емалі, їх види. 

     4. Звукоізоляційні матеріали. 

 

ІУ варіант 

     1. Ліноліуми, їх характеристика 

     2. Бітуми, їх характеристика 

     3. Розчинники, їх види. 

     4. Звукопоглинаючі матеріали. 

      

У варіант 

    1. Дерево-шаруватий пластик. 

     2. Види гідроізоляційних покрівельних рулонних матеріалів. 

     3. Лаки. Їх види. 

     4. Азбестоцемент, сировина, виготовлення, використання у будівництві. 

     

УІ варіант 

    1. Теплоізоляційні полімерні матеріали 

     2. Силікатні бетони, їх характеристика. 

    3. Фарби на основі мінеральних в’яжучих. 

    4. Асфальтові розчини. 
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