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1. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування показників Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Модулів –  

Змістовних модулів – 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання __________ 
                                (назва) 

Загальна кількість годин - 162 

                                

Галузь знань -0601 

Будівництво та архітектура 
         (шифр і назва) 

Напрям підготовки – 

6.060101 

Будівництво 
(шифр і назва) 

     Спеціальність - 5.092110 

«Будівництво та цивільна 

інженерія» 

(спеціалізація: «Будівництво і 

експлуатація будівель та 

споруд») 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Рік підготовки 

2-й  

Семестр 

3-й, 4-й  

Лекції 

79  

Лабораторні роботи 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

Аудиторних – 3 

Самостійної роботи студента – 

2,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: молодший спеціаліст 

13  

Контрольні роботи 

4  

Самостійна робота 

66  

Вид контролю 

екзамен  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу 

 Метою викладання дисципліни "Будівельне матеріалознавство" є підготовка 

кваліфікованого спеціаліста, знаючого будівельні матеріали, їх значення для розвитку 

індустріального виробництва та підвищення ефективності капіталовкладень. Молодший спеціаліст 

будівництва повинен вміло поєднувати теоретичну підготовку з будівельних матеріалів та уміння 

ефективно їх використовувати на виконанні будівельних робіт. 

Завдання курсу 

 Завдання курсу полягає в тому, що при вивченні дисципліни особлива увага 

звертається на класифікацію матеріалів, яка використовується в будівництві, їх склад, 

структуру; залежність властивостей від складу і структури. Висвітлюються принципові питання 

технології виробництва найважливіших будівельних матеріалів, галузі їх застосування; техніко-

економічна ефективність матеріалів; економія паливно-енергетичних ресурсів, зниження 

матеріальних і трудових витрат; використання вторинної сировини та охорона довкілля при 

виробництві будівельних матеріалів. 

Зв'язки між дисциплінами 
Дисципліна "Будівельне матеріалознавство" викладається після вивчення студентами 

фізики та хімії. Знання будівельних матеріалів студенти використовують при вивченні дисциплін 

"Архітектура будівель та споруд", "Будівельні конструкції", "Будівельна техніка", "Технологія 

будівельного виробництва", "Виробнича база будівництва". 

 Вимоги до знань і вмінь студентів 
Сучасний молодший спеціаліст будівництва повинен володіти необхідними знаннями з 

економіки будівництва та направляти свої знання та зусилля на швидше впровадження у 

виробництво прогресивних матеріалів, нової техніки та наукової організації праці, покращення 

якості робіт, всебічне підвищення продуктивності праці. 

Основним завданням дисципліни є набуття студентами необхідних технічних знань в області 

сучасних будівельних матеріалів та практичних навиків їх використання. З цього і випливають 

конкретні вимоги щодо знань та навиків, якими повинні оволодіти студенти, вивчаючи дану 

дисципліну. 

Володіючи діалектичним методом пізнання, студенти повинні знати: 

- основні закономірності зміни властивостей матеріалів в залежності  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 і виробити певну систему мислення, свої погляди, здатність бачити перспективи 

розвитку галузі в цілому. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ 
Загальна характеристика дисципліни, мета і завдання її вивчення, місце і роль у системі підготовки 

спеціаліста, зв'язок з іншими дисциплінами. 

Досягнення науки і техніки в галузі будівництва, їх значення. Завдання будівництва - однієї з галузей 

народного господарства в розвитку економіки країни. 

Охорона зовнішнього середовища. Розвиток виробництва місцевих матеріалів, застосування їх у 

будівництві. Ефективні економічні матеріали і конструкції, їх місце у будівництві. 

Поняття про стандарти у будівництві: ДСТУ, ДБН.  

Методика вивчення дисципліни. Загальні рекомендації студентам для успішного її засвоєння. 

Тема 2. Основні властивості будівельних матеріалів 

 Класифікація будівельних матеріалів,. Фізичні властивості. 

 Поняття про роботу матеріалів у будівлях. 

Структурно-фізичні властивості: густина (щільність), пористість , пустотілість. 

Гідрофізичні: водопоглинання, вологовіддача, вологість, гігроскопічність, водостійкість, гідрофобність, 

водопроникність, морозостійкість. 

Теплофізичні: теплопровідність, теплоємність, вогнестійкість, вогнетривкість, жаростійкість. 

 Механічні властивості 

Механічні: міцність і границя міцності, коефіцієнт конструктивної якості, твердість, стиранність, 

пластичність, крихкість, опір удару, повзучість, усадка. 

Хімічні властивості 

Спеціальні: хімічна стійкість, токсичність, газо- і паро проникність, акустичні властивості, радіаційна 

непроникність. 

Експлуатаційні властивості: атмосферо-, біостійкість, корозійна стійкість, надійність, гігієнічність. 

Лабораторна робота 1.  

Визначення середньої щільності (густини) зразків будівельних матеріалів різної форми ( правильної, 

неправильної, сипучих матеріалів). 

 

        Тема 3. Природні кам’яні  матеріали 

Загальні відомості про гірські породи та мінерали. Класифікація гірських порід. Характеристика та 

застосування гірських порід у будівництві, матеріали і вироби з природного каменю. Способи підвищення 

довговічності кам'яних матеріалів. 

 

Лабораторна робота 2,3 

Вивчення основних породоутворюючих мінералів та гірських порід. 

Тема 4. Матеріали та вироби з деревини. 

Загальні поняття про деревину, будова деревини. Породи деревини, які застосовують у 

будівництві. Властивості деревини. Вади деревини. Захист деревини від руйнування та горіння. 

Матеріали, вироби і конструкції із деревини, що застосовують у будівництві. Раціональне 

використання деревини. Сучасна дерев'яна архітектура в індустріальному будівництві. 

 

       Тема 5. Керамічні матеріали та вироби 

Загальні відомості про керамічні матеріали і вироби. Сировина для виготовлення кераміки. Стінові 

керамічні матеріали: цегла керамічна, ефективна цегла і камені, блоки і панелі із цегли. Керамічні вироби для 

облицювання. Спеціальна кераміка: черепиця, каналізаційні і дренажні труби, теплоізоляційні вироби з 

кераміки, вогнетривкі та кислотостійкі вироби, санітарно-технічні вироби. Керамічна цегла в сучасному 

будівництві. 

Лабораторна робота 4 

Вивчення якості цегли за зовнішнім виглядом на відповідність вимогам стандарту, 

визначення марки цегли. 
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  Тема 6. Скло і матеріали на основі мінеральних розплавів 

Основні відомості про скло, сировину і поняття про виробництво скла. Види листового скла, 

вироби зі скла. Правила приймання, перевезення і приймання скла. Вироби із кам'яного лиття, 

ситалів і шлакоситалів. 

Тема 7. Метали й металічні конструкції, застосовані в будівництві 

Загальні відомості про метали, їх класифікація. Поняття про виробництво чавуну і сталі, види і 

марки чавуну та сталі. Металеві вироби: прокат із сталі, арматура. Сталеві конструкції. Кольорові 

метали та їх сплави у будівництві. Корозія металів та засоби захисту від неї. 

 

Тема 8. Неорганічні в'яжучі речовини 

Основні відомості про в'яжучі речовини, їх класифікація. Повітряне вапно, сировина, поняття про 

виробництво, властивості вапна, транспортування, зберігання і використання в будівництві. 

Гіпс будівельний, сировина, властивості, поняття про виробництво, зберігання і 

використання в будівництві. Різновиди гіпсу. 

Поняття про магнезіальні в'яжучі, рідке скло. 

Гідравлічне вапно, його властивості та Використання. 

Портландцемент, сировина, поняття про виробництво. Мінералогічний склад клінкеру, теорія 

твердіння, властивості портландцементу, зберігання і використання в будівництві. 

Різновидності портландцементу, їх властивості та галузь застосування. 

Спеціальні види цементів: глиноземистий, розширний, водонепроникний, 

гіпсоглиноземистий, напружувальний. 

  

Лабораторна робота 5 

Дослідження властивостей гіпсу.  

Лабораторна робота 6 

Дослідження властивостей портландцементу.  

 

Тема 9. Штучні матеріали й вироби на основі мінеральних в'яжучих речовин 

Вироби на основі портландцементу, виробництво, властивості і застосування. 

Вироби на основі вапна: силікатна цегла, силікатні бетони, ніздрюваті силікатобетони, 

поняття про їх виробництво, властивості і застосування. 

Вироби на основі гіпсових в'яжучих, виробництво, властивості і застосування 

гіпсокартонних систем. 

Вироби на основі магнезіальних в'яжучих. 

Азбестоцементні вироби для покрівлі та облицювання. Екструзивні азбестоцементні вироби. 

 

Тема 10. Заповнювачі для розчинів та бетонів 

Функції заповнювачів у беонах та розчинах. Класифікація заповнювачів.Оцінка якості дрібного і 

великого заповнювача. Пористі заповнювачі. 

 

Тема 11. Бетони 

Основні відомості та класифікація бетонів. Матеріали для важких бетонів. Властивості бетонної 

суміші, будівельного бетону. Клас бетону за міцністю. 

Склад бетону, вибір компонентів, приготування, транспортування, укладання і ущільнення бетонної 

суміші. Добавки для бетонів. Догляд за бетоном. Контроль якості бетону. 

Спеціальні види важкого бетону: гідротехнічний, для дорожніх і аеродромних покриттів, жаростійкий, 

декоративний, радіаційно-захисний, хімічно-стійкий, шлако-лужний. 

Легкі бетони, їх класифікація. Основні властивості і способи приготування легких бетонів: на 

пористих заповнювачах, ніздрюватих, крупно пористих. 

Застосування легких бетонів. 
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Лабораторна робота 7 

Випробування заповнювачів для важкого бетону: гранулометричний склад піску.    

Тема 12. Залізобетон 

Загальні поняття про залізобетон, збірний залізобетон. Класифікація збірних залізобетонних виробів і 

вимоги до них. 

Види збірних залізобетонних виробів. Поняття про технологічні процеси виготовлення виробів та 

способи виготовлення залізобетонних виробів. Контроль якості залізобетонних виробів. Транспортування та 

складування залізобетонних конструкцій. 

Тема 13. Будівельні розчини й сухі будівельні суміші 

Загальні відомості про будівельні розчини, їх класифікація.  

Властивості розчинної суміші. Міцність розчину. Склад розчинів. Розчини для кам'яної кладки і 

монтажу конструкцій. Опоряджувальні розчини. Спеціальні розчини. Приготування розчинів. Сухі будівельні 

суміші.  

Лабораторна робота 8 
Розрахунок складу розчину. 

Тема 14. Органічні в'яжучі речовини і матеріали на їх основі. 

Загальні відомості про органічні в'яжучі. Властивості бітумів. Дьогтьові в'яжучі. 

Асфальтові та дьогтьові бетони і розчини.  

Рулонні матеріали для покрівлі на основі бітумних дьогтьових в'яжучих. Гідроізоляційні 

матеріали. Мастики та емульсії. 

Правила упаковки і зберігання матеріалів на основі бітумів, дьогтів. 

Тема 15. Полімерні матеріали  

Загальне поняття про пластмаси, їх складові частини. Основні властивості пластмас. Полімерні 

матеріали для покриття підло: лінолеуми, плитки, мастики. Конструкційні будівельні матеріали: 

склопластики, деревношаруваті пластики. Опоряджувальні матеріали: рулонні, листові, плитки. 

Герметизуючи матеріали: штучні і мастики. Погонажні та сантехнічні вироби і труби. Полімерні 

клеї. Правила транспортування та зберігання будівельних матеріалів на основі полімерів. 

 

Тема 16. Теплоізоляційні і акустичні матеріали та вироби 

Загальні поняття про теплоізоляційні та акустичні матеріали, їх класифікація. Види і 

властивості теплоізоляційних матеріалів. Теплоізоляційні пластмаси. 

Органічні та неорганічні теплоізоляційні матеріали. Теплоізоляційні матеріали із гірських 

розплавів, із спучених гірських порід, на основі азбесту. 

Правила приймання, перевезення і зберігання теплоізоляційних і акустичних матеріалів і 

виробів. Акустичні матеріали. 

Тема 17. Лакофарбові матеріали 

Загальні відомості та призначення лакофарбових матеріалів. Пігменти та наповнювачі. 

Зв'язуючі речовини. Фарбові суміші. Лаки. їх склад, види, застосування. 

Допоміжні матеріали: розчинники, сикативи, шпаклівки, ґрунтовки, замазки та інші. Правила 

перевезення, зберігання лакофарбових матеріалів. 
 

Тема 18.  Виробнича база будівництва 

Склад виробничої бази будівництва. Організація матеріально – технічної бази будівництва. 

Складові матеріально – технічного забезпечення і його наукова база . Організація поставок 

матеріальних ресурсів на будівництво. 

 

 



8 

 

 
4.Структура навчальної дисципліни 
Тематичне планування навчальної дисципліни 

 

№ 

п/п 

Назва розділу і теми Кількість годин 
Всього 

(год.) 

з них аудиторні Самостій-

на робота 

(год.) 
Теоретичні, 

(год.) 

Лаборатор- 

ні,  (год.) 

Контроль-

ні, (год) 

 
1 2 3 4 5  6 

1 Вступ.  2 

 

2 0 

 

 

 

0 

 2 Основні властивості 

будівельних матеріалів 

14 6 2  6 

   3 Природні кам’яні матеріали 8 2 2  4 

4 Матеріали та вироби з 

деревини 

12 6 0  6 

5  Керамічні матеріали та 

вироби 

8 2 1 1 4 

6 Скло і матеріали на основі 

мінеральних розплавів 

10 6 0  4 

7 Метали й металічні 

конструкції, застосовані в 

будівництві 

 

10 6 0  4 

8 Неорганічні в’яжучі 

матеріали 

16 8 3 1 4 

 Всього за І семестр 

 

80 38 8 2 32 

9 Штучні матеріали й вироби 

на основі мінеральних 

в’яжучих речовин 

8 4 0  4 

10 Заповнювачі для розчинів та 

бетонів 

4 2 0  2 

11 Бетони 12 6 2  4 

12 Залізобетон 8 4 0  4 

13 Будівельні розчини й 

сухі будівельні суміші 

12 4 3 1 4 

14 Бітумні й дьогтьові 

в’яжучі речовини, 

матеріали на їх основі 

10 6 0  4 

15 Полімерні 

матеріали  

8 4 0  4 

16 Теплоізоляційні й акустичні 

матеріали та вироби 

6 4 0  2 

17 Лакофарбові матеріали  10 6 0  4 

 18 Виробнича база 

будівництва 

4 1 0 1 2 

 Всього за ІІ семестр 

 

82 41 5 2 34 

 ВСЬОГО 162 79 13 4 66 
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5. Теми лекцій 
Тематичний план 

№п\п Назва теми Кількість 

годин на 

тему 

Кількість 

годин на 

лекційне 

заняття 

№п/п 

уроку 

Теми лекційних занять Дата 

проведен

ня 

Гр.22-тб 

1 Вступ.  2 2 1-2 Вступ  

2 

    

Основні 

властивості 

будівельних 

матеріалів 

 

8 6 3-4 Фізичні властивості матеріалів  

7-8 Механічні властивості 

матеріалів 
 

9-10 Хімічні властивості матеріалів.   

3 Природні  
кам’яні 
матеріали 

4 2 11-12 Природні будівельні матеріали  

4 Матеріали та 

вироби з деревини 

6 5 15-16 Загальні відомості про 

деревину, будова деревини. 

властивості деревини 

 

17-18 Вади деревини. Захист деревини 

від руйнування. 
 

19-20 Матеріали, вироби та 

конструкції з деревини. 
 

5. Керамічні 

матеріали та 

вироби 

4 2 21-22 

 

Керамічні матеріали та вироби  

6 Скло і матеріали 

на основі 

мінеральних 

розплавів 

6 6 25-26 Скло,сировина, виробництво і 

види скла 
 

27-28 Вироби з кам’яного литва  

29-30 Ситали, шлакоситали  

7 Метали й 

металічні 

конструкції, 

застосовані в 

будівництві 

 

6 6 31-32 Загальні відомості про метали, 

їх класифікація. Виробництво 

чавуну, сталі. 

 

33-34 Металеві вироби. Сталеві 

конструкції. 
 

35-36  Кольорові метали та їх сплави. 

Корозія металів. 
 

8 Неорганічні 

в’яжучі 

матеріали 

12 8 37-38 Основні відомості про в’яжучі 

речовини. Гіпс будівельний. 
 

41-42 Повітряне вапно  

43-44 

 

Магнезіальні в’яжучі. Рідке 

скло. Гідравлічне вапно. 
 

45-46 

 

Портландцемент. Спеціальні 

види цементів 
 

9 Штучні матеріали 

й вироби на основі 

мінеральних 

в’яжучих речовин 

4 4 49-50 Вироби на основі 

портландцементу. Силікатні 

вироби. Гіпсові вироби. 

 

51-52 Азбестоцементні вироби  

Вироби на основі магнезіальних 

в’яжучих. 

 

10 Заповнювачі для 

розчинів та бетонів 

2 2 53-54 Заповнювачі для розчинів та 

бетонів 
 

11 Бетони 8 6 55-56 Основні відомості та 

класифікація бетонів 
 

57-58 

 

Властивості бетону і бетонної 

суміші. Приготування 

бетону.Догляд за бетоном. 

 

59-60 Важкі бетони. Легкі бетони. 

спеціальні види важкого бетону. 
 



10 

 

12 Залізобетон 4 3 63-64 Залізобетон  

65-66 Залізобетонні вироби  

13 Будівельні 

розчини й сухі 

будівельні суміші 

8 4 67-68 Загальні відомості про 

будівельні розчини, їх 

класифікація. 

 

69-70 Властивості розчинної суміші і 

будівельних розчинів. Види 

розчинів, їх приготування. 

Контрольна робота 

 

 

14 Бітумні й 

дьогтьові 

в’яжучі 

речовини, 

матеріали на 

їх основі 

6 6 75-76 Загальні відомості про органічні 

в’яжучі. Бітум. Дьоготь. 
 

77-78 Асфальтові та дьогтьові бетони 

та розчини. 
 

79-80 Рулонні матеріали для покрівлі 

на основі бітумних і дьогтьових 

в’яжучих.  

 

15 Полімерні 

матеріали  

4 4 81-82 Загальне поняття про пластмаси, 

їх складові. Основні властивості 

пластмас 

 

83-84 Полімерні матеріали, їх 

характеристика. Контрольна 

робота 

 

16 Теплоізоляційні 

й акустичні 

матеріали та 

вироби 

4 4 85-86 Теплоізоляційні та та вироби  

87-88 акустичні матеріали та вироби  

17 

 

Лакофарбові 

матеріали  

 

6 6 89-90 Загальні відомості про 

лакофарбові матеріали. 

Пігменти і наповнювачі.  

 

91-92 Зв’язуючи речовини.  

93-94 Фарбові суміші. Лаки. 

Допоміжні матеріали 

Композиційні матеріали 

 

18 Виробнича база 

будівництва 

2 2 95- Виробнича база будівництва  

 

 Всього 96 79   
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6. Теми лабораторних робіт 
Тематичний план 

 
№п\п Назва теми Кількіс

ть 

годин 

на тему 

Кількість 

годин на 

лабораторне 

заняття 

№п/п 

уроку 

Теми лабораторних 

занять 

Дата 

прове-

дення 

Гр.22-

тб 

1 Основні 

властивості 

будівельних 

матеріалів 

8 2 5-6 

 

Визначення середньої 

щільності (густини) 

зразків будівельних 

матеріалів різної форми  

 

2 Природні 

кам’яні 
матеріали 

4 2 13-14 

 

Вивчення основних 

породоутворюючих 

мінералів та гірських 

порід 

 

3  Керамічні 

матеріали та 

вироби 

4 1 23- Вивчення якості цегли 

за зовнішнім виглядом 

на відповідність 

вимогам стандарту.  

 

4 Неорганічні 

в’яжучі 

речовини 

12 3 39-40 Дослідження 

властивостей гіпсу.  

 

47- Дослідження 

властивостей 

портландцементу.  

 

5 Бетони 8 2 61-62 Випробування 

заповнювачів для 

важкого бетону: 

гранулометричний склад 

піску. 

 

6 Будівельні 

розчини й сухі 

будівельні 

суміші 

8 3 71-72 

73- 

Розрахунок складу 

розчину 

 

 Всього 44 13   
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7. 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 

 
Вступ. Основні властивості 

будівельних матеріалів. 

Природні кам’яні матеріали. 

Матеріали та вироби з 

деревини. Керамічні матеріали 

та вироби. 

24 1 

 

20 

 

 

2 Скло і матеріали на основі 

мінеральних розплавів. Метали 

й металічні конструкції, 

застосовані в будівництві. 

Неорганічні в’яжучі речовини 

24 1    47  

3 Штучні матеріали і вироби на 

основі мінеральних в’яжучих 

речовин. 

Заповнювачі для розчинів і 

бетонів. 

Бетони. 

Залізобетон. 

Будівельні розчини й сухі 

будівельні суміші. 

24 1 74  

4 Бітумні й дьогтеві в’яжучі 

речовини та матеріали на їх 

основі 

Полімерні матеріали 

Теплоізоляційні та акустичні 

матеріали та вироби 

Лакофарбові матеріали 

Виробнича база будівництва 

24 1 96  

 Всього: 96 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

8. Самостійна робота 
№п\

п 

Назва теми Кількіс

ть 

годин 

на 

тему 

Всього 

годин на 

самостійн

у роботу 

Кількі

сть 

годин 

на 

тему 

Теми самостійної роботи 

 

1 Вступ 2 0   

2 Основні властивості 

будівельних матеріалів 

14 6 2 Теплофізичні властивості: теплопровідність, 

теплоємність, вогнестійкість, вогнетривкість, 

жаростійкість 

2 

 

Опрацювати лабораторну роботу №1 

Опрацювати лабораторну роботу №2 

2 Механічні властивості: повзучість, усадка 

3 Природні кам’яні матеріали 8 4 2 Способи підвищення довговічності кам’яних 

матеріалів 

2 Опрацювати лабораторну роботу №3 

4 Матеріали та вироби з 

деревини 

12 6 2 Властивості деревини 

2 Вади деревини 

2 Сучасна дерев’яна архітектура в 

індустріальному будівництві 

5  Керамічні матеріали та 

вироби 

8 4 2 Спеціальна кераміка. Керамічна цегла і 

сучасному будівництві. 

2 Опрацювати лабораторну роботу №6 

6 Скло і матеріали на основі 

мінеральних розплавів 

10 4 2 Виробництво скла 

2 Шлакоситали  

7 Метали й металічні 

конструкції, застосовані в 

будівництві 

10 4 2 Сталеві конструкції 

2 Корозія металів та засоби захисту від неї 

8 Неорганічні в’яжучі 

речовини 

16 4 2 Рідке скло 

2 Гідравлічне вапно 

9 Штучні матеріали і вироби 

на основі мінеральних 

в’яжучих речовин 

8 4 2 

2 

Силікатні бетони 

Ніздрюваті силікатобетони 

10 Заповнювачі для розчинів і 

бетонів 

4 2 2 Пористі заповнювачі 

11 Бетони 12 4 2 Матеріали для важких бетонів 

2 Догляд за бетоном 

12 Залізобетон 8 4 2 Види збірних залізобетонних виробів 

2 Транспортування і складування 

залізобетонних конструкцій 

13 Будівельні розчини й сухі 

будівельні суміші 

12 4 2 Спеціальні розчини. 

2 Опрацювати лабораторну роботу №8 

14 Бітумні й дьогтеві в’яжучі 

речовини та матеріали на їх 

основі 

10 4 2 Дьогтьові в’яжучі 

2 Емульсії  

15 Полімерні матеріали  8 4 2 Полімерні матеріали для покриття підлог 

2 Полімерні клеї 

16  Теплоізоляційні та 

акустичні матеріали та 

вироби 

6 2 2 

 

Теплоізоляційні пластмаси 

Правила приймання, перевезення і зберігання 

теплоізоляційних і акустичних матеріалів і 

виробів. 

17 Лакофарбові матеріали  10 4 2 Лаки, їх склад, види, застосування 

2 Допоміжні матеріали 

18 Виробнича база будівництва 4 2 2 Організація поставок матеріальних ресурсів 

на будівництво 

 Всього 162 66  
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8. Критерії оцінки знань, умінь і навичок студентів 

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни при 

підсумковому контролі необхідно розробляти, виходячи з таких загальних рекомендацій, за 

якими виставляти оцінки: 

„відмінно" - якщо студент демонструє повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь і навичок, правильне й обґрунтоване 

формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в нестандартних 

ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, високу комунікативну культуру; 

„добре" - якщо студент виявляє дещо обмежені знання навчального матеріалу, допускає 

окремі несуттєві помилки та неточності; 

„задовільно" — якщо студент засвоїв основний навчальний матеріал, володіє 

необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних завдань, проте, при цьому 

допускає неточності, не виявляє самостійності суджень, демонструє недоліки комунікативної 

культури; 

„незадовільно" - якщо студент не володіє необхідними знаннями, уміннями, 

навичками, науковими термінами, демонструє низький рівень комунікативної культури. 

  

 

9. Перелік питань, які виносяться на екзамени 
 

1. Фізичні властивості матеріалів. 

2. Механічні властивості будівельних матеріалів. 

3. Генетична класифікація гірських порід. 

4. Гірські породи вулканічного походження та матеріали з них. 

5. Вилиті гірські породи та матеріали з них. 

6. Глибинні гірські породи та вироби з них. 

7. Осадові породи механічного походження. 

8. Осадові породи хімічного походження. 

9. Осадові породи органогенного походження. 

10. Метаморфічні гірські породи та матеріали з них. 

11. Керамічні матеріали та вироби. 

12. Сировина та добавки для виготовлення кераміки. 

13. Щільні та пористі керамічні матеріали. 

14. Керамічна цегла, її виготовлення та властивості. Керамічне каміння. 

15. Кераміка для оздоблювальних робіт. 

16. Спеціальна кераміка. 

17. Неорганічні в'яжучі речовини. 

18. Гіпсові в'яжучі. 

19. Повітряне будівельне вапно. 

20. Гідравлічні в'яжучі речовини. 

21. Способи виробництва портландцементу. 

22. Мінералогічний склад цементного клінкеру, його вплив на властивості цементу. 

23. Властивості портландцементу. 

24. Спеціальні види цементів.  

25. Твердіння портландцементу. 

26. Корозія цементного каменю та способи захисту від неї.  

27. Класифікація бетонів, їх властивості та використання.  

28. Бетонна суміш та основні її властивості.  

29. Приготування і транспортування бетонної суміші. 

30. Проектування складу бетону.  

31. Важкий бетон, його властивості та використання.  

32. Заповнювачі для важкого бетону. 

33. Легкі бетони.  

34. Ніздрюваті бетони.  

35. Спеціальні бетони. 
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36. Будівельні розчини.  

37. Залізобетонні вироби та конструкції.  

38. Використання металів у будівництві. 

39. Корозія металів та способи захисту від неї.  

40. Скло та вироби зі скла.  

41. Властивості деревини.  

42. Структура деревини. 

43. Сушіння деревини. 

44. Антипірени та антисептики для обробки деревини.  

45. Матеріали та вироби з деревини. 

46. Вади деревини. 

47. Теплоізоляційні матеріали та вироби.  

48. Неорганічні теплоізоляційні матеріали.  

49. Теплоізоляційні органічні матеріали.  

50. Теплоізоляційні матеріали на основі полімерів. 

51. Акустичні матеріали та вироби.  

52. Органічні в'яжучі речовини.  

53. Асфальтові розчини та бетони.  

54. Силікатні вироби автоклавного твердіння.  

55. Силікатна цегла.  

56. Силікатні бетони.  

57. Лакофарбові матеріали. 

58. Лакофарбові матеріали для внутрішніх робіт.  

59. Лакофарбові допоміжні матеріали. 

60. Полімерні матеріали та вироби. 

61. Переваги та недоліки пластмас.  

62. Полімерні матеріали для підлог.  

63. Конструкційні та опоряджувальні пластмаси.  

64. Азбестоцементні вироби. 

10. Методичне забезпечення 
Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає: державний стандарт освіти; 

навчальні плани, навчальні програми, підручники і навчальні посібники;тестові завдання, методичні 

матеріали, опорні конспекти лекцій, комплект навчально-методичного забезпечення дисципліни 

 

11. Рекомендована література 
Література до теоретичного курсу 

1.Кривенко П.В. та ін. Будівельні матеріали. -К.: Вища школа, 2002.- 389 с, іл. 

2.Воробьев В.А., Комар А.Г. Строительные материалы. Учебник для вузов. Изд. 2-е, перераб. и 

доп. М., Стройиздат, 1986, 475 с. 

3.Горчаков Г.И. , Баженов Ю.М. Строительные материалы.- М.: Высшая школа, 1986.- 688 с. 

4.Рыбьев И.А. и др. Общий курс строительных материалов. М.: Высшая школа, 1978.- 584 с. 

5.Дворкин Л.И. и др. Строительные материалы и работы - К.: Вища школа, 1983 - 271 с. 

6.Будівельне матеріалознавство: конспект лекцій. Для студентів, що навчаються за напрямком 0921 

– “Будівництво” / С.М. Данилік – Любешів: Луцького НТУ, 2018. – 91 с. 

.  

Література до лабораторно-практичних занять 

 

1. Воробьев В.А. Лабораторный  практикум по общему курсу строительньгх материалов: 

Учеб.пособие для строит.специальностей вузов. 4-е изд. переработ. и доп. - М. Высш. Школа, 

1988.-248 с, ил. 

2. Белкин В.А. и др. Лабораторный практикум по строительным материалам и деталям - М.: 

Стройиздат, 1998-88 с. 

3. Нациевский Ю.Д. и др. //Справочник по строительным материалам и изделиям: Цемент, 

заполнители. Бетон. Силикатьі, Гипс. К.: Будівельник, 1989.-136 с. 

4.Нациевский Ю.Д. и др. //Справочник по строительным материалам и изделиям: Керамика. 

Стекло. Древесина. Пластмассы. Краски. К.: Будівельник, 1990.- 144 с. 


