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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
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Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань: 

19 «Архітектура та 

будівництво» 

 

Нормативна 

 

 

Блоків – 2 
Спеціальність:  

192 

«Будівництво та 

цивільна інженерія» 

 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 12  3  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ____ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин –  

150 

 5   

 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи  

студента –66 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

 

  66  

 

Практичні  

   

 

Семінарські  

     

 

Лабораторні 

  18  

 

Самостійна робота 

  66  

 

Індивідуальні завдання:  

 

 

Вид контролю:  

іспит 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни  “ Будівельне матеріалознавство ” 

є вивчення основних властивостей і номенклатури будівельних матеріалів і виробів для 

використання у будівництві.  

Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни “ Будівельне 

матеріалознавство ” є придбання теоретичних та практичних знань з навчальної 

дисципліни, використання їх при розв’язуванні конкретних технічних задач, розвиток 

навичок у виконанні самостійної роботи та оволодіння методами практичних робіт, які 

визначать здатність студентів до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва з 

урахуванням прогресу науки і техніки та економічних відносин, які складаються у 

суспільстві. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- класифікацію, основні властивості та галузь застосування будівельних 

матеріалів та виробів; 

- правила приймання, транспортування, складування та зберігання матеріалів;  

вміти: 

- розраховувати найпростіші конструкції з різних будівельних матеріалів, 

враховуючи їх фізичні, хімічні властивості; 

- визначати марки будівельних матеріалів;  

- брати проби для випробування матеріалів;  

- складати акти з проведених випробувань;  

- складати замовлення на виготовлення конструкцій, постачання збірних 

конструкцій і будівельних матеріалів;  

- користуватись нормативно-технічною довідковою літературою.  

3 Програма навчальної дисципліни 

Блок 1. Основні будівельні матеріали та вироби з них  

Змістовий модуль 1.  

Основні властивості будівельних матеріалів 

Тема 1. Структурно-фізичні властивості будівельних матеріалів  

Поняття про роботу матеріалів у спорудах. Властивості матеріалів та їх залежність 

від структури. 

Фізичні властивості: істинна, середня і насипна щільність, пористість, 

гігроскопічність, водопоглинення, водостійкість, вологість, вологовіддача, 

водопроникність, паропроникність, морозостійкість, теплопровідність, теплоємність, 

вогнестійкість, жаростійкість.  

 

Тема 2. Механічні, хімічні, спеціальні властивості будівельних матеріалів  

Механічні властивості: міцність, твердість, стиранність, опір удару; деформаційні 

властивості; спеціальні властивості: фізико-хімічні властивості, хімічні, технологічні, 
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спеціальні, експлуатаційні. 

 

Лабораторна робота № 1 «Вивчення фізичних властивостей будівельних матеріалів» 

Визначення фізичних властивостей будівельних матеріалів: 

а) істинної густини зразків неправильної форми; 

б) середньої густини зразків правильної форми; 

в) насипної густини сипучих матеріалів; 

г) пористості будівельних матеріалів; 

д) водопоглинення зразків правильної форми. 

 

Лабораторна робота № 2 «Вивчення механічних властивостей будівельних 

матеріалів» 

Визначення механічних властивостей будівельних матеріалів: 

а) границі міцності при стиснені бетонного кубика; 

б) границі міцності при вигині цегли, цементного розчину, гіпсової балочки. 

Змістовий модуль 2.  

Матеріали з деревини, кам’яні матеріали, керамічні матеріали та вироби, 

матеріали та вироби з мінеральних розплавів 

Тема 3. Матеріали та вироби з деревини 

Лісові скарби України. Фізичні та механічні властивості деревини, її вади. Захист 

деревини від гниття та займання, враження комахами. Сушіння та зберігання лісоматеріалів. 

Залежність властивостей деревини від будови та вологості. Будов? деревини, основні породи, 

види деревини. Матеріали та вироби з ' деревини, Напівфабрикати та вироби з деревини. 

 

Тема 4. Природні кам’яні матеріали 

Відомості про мінерали. Характеристика гірських порід. Матеріали й вироби з 

природного каменю. Корозія природних кам’яних матеріалів та захист від неї. 

Загальні відомості. Походження та класифікація гірських порід. Видобування й обробка 

природного каменю. 

 

Тема 5. Керамічні матеріали та вироби 

Загальні відомості про керамічні матеріали та вироби. Стисла характеристика 

сировини: глини, її види, властивості, добавки до глини. Класифікація керамічних виробів. 

Стінові матеріали: керамічна цегла та каміння, стінові керамічні панелі - їх властивості 

та область застосування. Сучасні види цегли. 

Загальна технологічна схема вироблення керамічних виробів. Вироби для зовнішнього і 

внутрішнього облицювання будівель. Вироби спеціального призначення. 

 

Лабораторна робота № 3 «Керамічні матеріали». 

Визначення якості керамічної цегли: 

а) по зовнішньому огляду й обмірюванню; 

б) визначення марки цегли по межі міцності на згинання та стиск. 
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Тема 6. Матеріали та вироби з мінеральних розплавів 

Загальні відомості про мінеральні розплави та скло, їх склад та особливості будови. 

Скло, його властивості та класифікація. Види листового скла: віконне, вітринне, поліроване, 

армоване, візерунчасте, теплопоглинальне, кольорове, стемаліт, ніздрювате скло. Вироби з 

будівельного скла - скляні порожнисті блоки, склопакети, склопрофіліт, дверні полотна, 

скляні труби, скляне волокно, облицювальні вироби з скла, скляні килимове - мозаїчні 

плитки. Правила перевезення та зберігання скла та скляних виробів. 

Матеріали та вироби з шлакових розплавів. Матеріали та вироби з кам’яного литва. 

Ситали. 

Змістовий модуль 3.  

Металеві матеріали і вироби 

Тема 7. Металеві матеріали і вироби 

Загальні відомості про метали та сплави. Атомно-кристалічна будова металів і сплавів. 

Властивості металів і сплавів. Металеві сплави. Сплави. Сортамент прокатного металу і 

металовиробів. Корозія металів та засоби захисту від неї. 

Виробництво і види чавуну. Виробництво і види сталі. Основні метали, застосовувані в 

будівництві. Види обробки сталі в будівництві. 

     

     Лабораторна робота № 4 «Будівельні сталі». 

Визначення марки будівельної сталі. Визначення твердості сталі. Визначення ударної 

в’язкості сталі. 

Змістовий модуль . Бетони. Неорганічні 
в’яжучі речовини 

Тема 8. Неорганічні в’яжучі 

Загальні відомості про неорганічні в’яжучі речовини. Гіпсові в’яжучі: сировина, 

виготовлення, процес тужавіння та твердіння. Технічні вимоги до гіпсових в’яжучих. 

Застосування їх в будівництві. 

Повітряне будівельне вапно: сировина, виготовлення, гасіння та твердіння, вимоги до 

них. Транспортування та зберігання повітряного вапна, його застосування в будівництві. 

Портландцемент: марка, види, твердіння, структура цементного каменю, властивості. 

Магнезіальні в’яжучі. Рідке скло й кислототривкий кварцовий цемент. 

Гідравлічне вапно. Романцемент. Спеціальні види цементу. В’яжучі речовини 

автоклавного твердіння. 

 

Лабораторна робота № 5 «Будівельне повітряне вапно» 

Випробування будівельного повітряного вапна шляхом визначення: 

а) швидкості гасіння вапна; 

б) сорту вапна (за вмістом непогашених зерен); 

в) тонкості млива вапна. 

 

Лабораторна робота № 6 «Гіпсове в’яжуче». 

Випробування гіпсового в’яжучого шляхом визначення: 
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а) тонкості помелу гіпсу; 

б) нормальної густоти гіпсового тіста; 

в) строків тужавіння; 

г) міцності гіпсового в’яжучого (марки). 

 

Лабораторна робота № 7 «Портландцемент». 

Випробування портландцементу шляхом визначення: 

а) нормальної густоти цементного тіста; 

б) строків тужавіння; 

в) рівномірності зміни об’єму цементу; 

г) марки цементу. 

 

Тема 9. Бетон 

Загальні відомості про бетон. Його визначення та класифікація. Значення бетонів у 

будівництві. Важкий бетон. Матеріали для важкого бетону та вимоги до них. Заповнювачі: 

пісок, гравій та щебінь - їх властивості, видобування, переробка та транспортування, вимоги 

до них. 

Властивості бетонної суміші, методи їх оцінювання. Фактори, які впливають на 

міцність бетону. Властивості бетону - їх залежність від структури бетону. Клас бетону. 

Проектування складу бетону за методом абсолютних об’ємів. 

Укладання та ущільнення бетонної суміші. Твердіння бетону та догляд за ним у 

залежності від умов виробництва. Контроль якості бетону. 

Спеціальні види важкого бетону, їх особливості, склад, властивості та умови 

застосування. 

Легкі бетони - їх класифікація, основні властивості. Наповнювачі для легких бетонів та 

вимоги до них. Застосування легких бетонів в будівництві. Поняття про крупнопористі та 

поризовані легкі бетони. Піно - та газобетони. їх властивості, склад та застосування в 

будівництві. 

 

Лабораторна робота № 8 «Дрібний заповнювач». 

Випробування дрібного заповнювача (піску) шляхом визначення: 

а) змісту пилоподібних часток; 

б) зернової сполуки піску. 

 

Лабораторна робота № 9 «Великий заповнювач». 

Випробування великого заповнювача шляхом визначення: 

а) зернової сполуки; 

б) вмісту в щебені пластинчатих та голчастих зерен. 

Змістовий модуль 5.     Збірні залізобетонні і бетонні 
вироби і конструкції 

Тема 10. Бетонні та залізобетонні конструкції і вироби 

Загальні відомості про залізобетон. Збірний залізобетон, його призначення в 

будівництві. Класифікація залізобетонних та бетонних виробів, вимоги до них. Виготовлення 

збірних залізобетонних виробів та конструкцій, армування виробів. Формування виробів. 
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Види збірних залізобетонних виробів. Твердіння виробів. Технічний контроль та 

зберігання залізобетонних виробів. Контроль якості збірного залізобетону. 

Змістовий модуль 6.  

Штучні кам’яні матеріали, бітумні, полімерні, лакофарбові та 

теплоізоляційні матеріали 

Тема 11. Органічні в’яжучі та матеріали на їх основі 

Матеріали та вироби на основі вапняних в’яжучих: сировина, номенклатура. 

Вироби на основі гіпсових в’яжучих: вихідні матеріали і технологія виготовлення, 

номенклатура виробів. 

Матеріали та вироби на основі магнезіальних в’яжучих. Матеріали та вироби на основі 

розчинного скла. Азбестоцементні вироби: сировинні матеріали, технологія виготовлення, 

властивості азбестоцементу. Основні типи азбестоцементних виробів. 

 

Тема 12. Бітумні в’яжучі 

Загальні поняття про органічні в’яжучі речовини. Склад бітумів. Властивості бітумів. 

Рулонні покрівельні та гідроізоляційні матеріали - види та область застосування. 

Асфальтові розчини та бетони. 

   Дьогтьові речовини. Склад дьогтів, властивості дьогтю та пеку. Мастики, емульсії та 

пасти. Штучні вироби. 

 

Тема 13. Полімерні матеріали та вироби 

Полімери і пластмаси. Складові частини пластмас. Основні властивості полімерних 

матеріалів. Матеріали для покриття підлог. Конструкційні матеріали, опоряджувальні 

матеріали. 

Технологія полімерних матеріалів. Гідроізоляційні, покрівельні та герметизуючі 

матеріали, їх склад, властивості, область застосування. 

Теплоізоляційні матеріали, полімерні вироби, полімерні клеї. 

 

Тема 14. Лакофарбові матеріали 

Загальні відомості про лакофарбові матеріали. В’яжучі речовини. Пігменти - їх 

властивості, види, область застосування. Фарби на основі мінеральних в’яжучих. Олійні 

фарби, їх властивості, область застосування. Фарби на основі полімерів. Емалеві фарби, лаки, 

їх властивості, область застосування. Допоміжні матеріали. 

 

Тема 15. Теплоізоляційні та акустичні матеріали та вироби 

Загальні відомості про властивості та марки теплоізоляційних матеріалів. Класифікація 

за структурою, формою, видом сировини та іншими властивостями. Способи поризації 

матеріалу. 

Акустичні матеріали та вироби. їх характеристика, область застосування. Неорганічні 

теплоізоляційні матеріали та вироби, їх характеристика, область застосування. 

Матеріали з спучених гірських порід, їх характеристика, область застосування, 

органічні теплоізоляційні матеріали та вироби. їх характеристика, область застосування. 
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Змістовий модуль 7.  
Будівельні розчини 

Тема 16. Будівельні розчини 

Загальні відомості про будівельні розчини, їх класифікація. Вимоги до заповнювачів. 

Властивості розчинних сумішей. Використання добавок. Міцність розчину та його марки. 

Види розчинів. Опоряджувальні розчини. Застосування розчинів під час зимових робіт. 

Основи технологій та виробництво будівельних розчинів. Мурувальні та монтажні розчини: 

їх приготування та застосування, призначення та розрахунок складу. Спеціальні розчини, їх 

властивості та застосування. 

Змістовий модуль 8.  
  ••• • в ••• ^ А» • • • 

Основи технології і організації виробництва будівельних матеріалів 

 Тема 17. Основи технології і організації виробництва будівельних матеріалів Основи 

технології бітумних матеріалів. Основи технології бітумних матеріалів. Основи технології 

дьогтьових матеріалів. Основи технології азбестових виробів. Основи технології 

азбестоцементних виробів. Розвиток виробництва в’яжучих речовин. Основи технологій та 

виробництво легких бетонів. 

Блок 2. Виробнича база будівництва  

Змістовий модуль 9.  

Склад, класифікація та місце підприємств будіндустрії в будівельному комплексі 

Тема 18. Склад, класифікація та місце підприємств будіндустрії в будівельному 

комплексі 

Класифікація підприємств будівельної індустрії, їх сировинна та матеріальна база, 

номенклатура виробів, що випускаються. Місце цих підприємств в будівельному комплексі. 

Змістовий модуль 10.  

Підприємства з виробництва конструкцій, виробів і різних будівельних матеріалів 

Тема 19. Підприємства з виробництва конструкцій, виробів і різних будівельних 

матеріалів 

Сучасні підприємства з виробництва конструкцій і різних будівельних матеріалів, їх 

сировинна база, економічна ефективність. 

Змістовий модуль 11.  
Підприємства з виготовлення конструкцій і виробів з місцевих матеріалів 

 

Тема 20. Підприємства з виготовлення конструкцій і виробів з місцевих матеріалів 

Місце розташування підприємств з виготовлення конструкцій і виробів з місцевих 

будівельних матеріалів, сировинна база, економічна ефективність. 
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Змістовий модуль 12.  

Підприємство з виготовлення монтажних санітарно-технічних заготовок, 

вузлів та деталей, з виробництва монтажних електротехнічних заготовок 

Тема 21. Підприємство з виготовлення монтажних санітарно-технічних заготовок, 

вузлів та деталей, з виробництва монтажних електротехнічних заготовок 

Місце розташування підприємств, номенклатура, їх сировинна база, економічна 

ефективність, взаємозв’язок з будівельними майданчиками. 
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   4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усьо 

го 

у тому числі 

л п лаб. к.р. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Блок 1 Основні будівельні матеріали та вироби з них 

 
                 Змістовий модуль 1. Основні властивості будівельних матеріалів 

Тема 1 Структурно-фізичні властивості 

будівельних матеріалів                              

2 2 
   

 

Тема 2 Механічні, хімічні, спеціальні властивості 

будівельних матеріалів                               

2 2 
   

 

Лабораторна робота № 1 «Визначення фізичних 

властивостей будівельних матеріалів» 

2 
  

2 
  

 Лабораторна робота № 2 «Визначення 

механічних властивостей будівельних 

матеріалів» 

2 
  

2 
  

 
Разом за змістовим модулем 1 

 
8 

 
4 

 

 
4 

  

Змістовий модуль 2. Матеріали з деревини, кам’яні матеріали, керамічні матеріали 

та вироби, матеріали та вироби з мінеральних розплавів 

Тема 3 Матеріали та вироби з деревини. Будова 

деревини,основні породи, види деревини.  

2 
    

2 

Тема 3.1 Основні властивості деревини, сушіння 

деревини.   

2 2 
   

 

Тема 3.2 Матеріали та вироби з деревини, 

Напівфабрикати та вироби з деревини.   

2 
    

2 

Тема 4 Природні кам’яні матеріали. Загальні 
відомості про мінерали. Походження та 
класифікація гірських порід . 

2 
    

2 



12 

 

 

 
      

Тема 4.1 Відомості про мінерали. Характеристика 

гірських порід .    

2 2 
    

  
    

 
Тема 4.2 Матеріали й вироби з природного 

каменю. Корозія природних кам’яних матеріалів 

та захист від неї.   

 

2 2 
    

Тема 5 Керамічні матеріали та вироби. Загальні 

відомості про керамічні матеріали та вироби . 

  

2 2 
    

  
    

 Тема 5.1 Стінові матеріали та вироби. Загальна 
технологічна схема виготовлення керамічних 
виробів .  

2 2 
    

Тема 5.2 Вироби для зовнішнього і внутрішнього 

облицювання будівель . 

2 
    

2 

Тема 5.3 Керамічні вироби спеціального 

призначення . 

2 
    

2 

 Лабораторна робота № 3. «Визначення якості 

керамічної цегли» 

2 
  

2 
  

Тема 6 Матеріали та вироби з мінеральних 

розплавів. Загальні відомості, матеріали та 

вироби зі скла . 

2 2 
    

  
    

 Тема 6.1 Матеріали та вироби з кам’яного литва 

 

2 
    

2 

Разом за змістовим модулем 2 26 12 
 

2 
 

12 

 
Змістовий модуль 3. Металеві  матеріали і вироби 

Тема 7 Металеві матеріали і вироби. Загальні 

відомості, атомно-кристалічна будова металів і 

сплавів.  

2 2 
    

Тема 7.1 Властивості металів і сплавів. Металеві 

сплави . 

2 2 
    

Тема 7.2 Виробництво і види чавуну та сталі. 
 

2 
    

2 

Тема 7.3 Основні метали, застосовувані в 

будівництві . 

2 
    

2 

  
    

 
Тема 7.4 Сортамент прокатного металлу. Корозія 

металів та засоби захисту від неї. Види обробки 

сталі, застосування в будівництві . 

2 2 
    

Лабораторна робота № 4 «Випробування сталі на 

розтяг» 

2 
  

2 
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Разом за змістовим модулем 3 12 6 
 

2 
 

4 

Змістовий модуль 4. Бетони. Неорганічні в’яжучі речовини 

Тема 8 Неорганічні в’яжучі. Загальні відомості 

про неорганічні в’яжучі речовини. Повітряне 

будівельне вапно . 

2 2 
    

Тема 8.1 Гіпсові в’яжучі, портландцемент, 

твердіння й формування структури цементного 

каменю . 

2 2 
    

Тема  8.2 Спеціальні види цементу . 2 
    

2 

Тема 8.3 Магнезіальні в’яжучі. Рідке скло. 
  

2 
    

2 

Тема 8.4 Різновидності портландцементу з 

активними мінеральними домішками . 

2 
    

2 

Тема 8.5 Кислотоупорний цемент,  гідравлічне 

вапно . 

2 
    

2 

Лабораторна робота № 5 «Випробування 

будівельного повітряного вапна» 

2 
  

2 
  

Лабораторна робота № 6 «Випробування 

будівельного гіпсу» 

2 
  

2 
  

Лабораторна робота № 7 «Випробування 

портландцементу:» 

2 
  

2 
  

Тема 9 Бетони. Загальні відомості, класифікація. 

Матеріали для важкого бетону 

2 2 
    

Тема 9.1 Властивості бетонної суміші та бетонів 2 2 
    

  
    

 
Тема 9.2 Приготування, транспортування та 

укладка бетонної суміші. Бетони спеціального  

призначення. 

2   2 
   

 

Тема 9.3 Легкі бетони на пористих заповнювачах. 

Ніздрюваті бетони 

2 
    

2 

Лабораторна робота № 8 «Випробування 

дрібного заповнювача» 

2 
  

2 
  

Лабораторна робота № 9 «Випробування 

великого заповнювача» 

2 
  

2 
  

Разом за змістовим модулем 4 30 10 
 

10 
 

10 

Змістовий модуль 5. Збірні залізобетонні і бетонні вироби і конструкції 

Тема 10 Бетонні та залізобетонні вироби і 

конструкції. Загальні відомості, характеристика 

залізобетонних конструкцій 

2 2 
    

  
    

 
Тема 10.1 Виготовлення збірних залізобетонних 

виробів та конструкцій, армування, формування.  

Види  збірних ЗБК. 

2 2 
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Тема 10.2 Твердіння виробів 2 
    

2 

Тема 10.3 Транспортування та складування 

виробів 

2 
    

2 

Тема 10.4 Контроль якості бетону та 

залізобетонних конструкцій 

2 
    

2 

Разом за змістовим модулем 5 10 4 
   

6 

Змістовий модуль 6. Штучні кам’яні матеріали, бітумні, полімерні, лакофарбові та 

теплоізоляційні матеріали 

Тема 11 Штучні кам’яні матеріали та вироби на 

основі неорганічних в’яжучих. Матеріали та 

вироби на основі вапняних в’яжучих. Силікатні 

матеріали 

2 2 
    

Тема 11.1 Вироби на основі гіпсових в’яжучих 2 2 
    

Тема 11.2 Азбестоцементні вироби 2 
    

2 

Тема 11.3 Матеріали та вироби на основі 

магнезіальних в’яжучих 

2 
    

2 

Тема 12 Органічні в’яжучі та матеріали на їх 

основі. Бітумні в’яжучі, дьогтьові речовини, 

асфальтові розчини та бетон 

2 2 
    

Тема 12.1 Рулонні покрівельні та гідроізоляційні 

матеріали 

2 2 
    

Тема 12.2 Покрівельні та гідроізоляційні мастики 2 
    

2 

Тема 12.3 Герметичні матеріали 2 
    

2 

Тема 13 Полімерні матеріали та вироби. Склад та 

властивості пластмас. Матеріали для покриття 

підлог. Конструкційні матеріали. 

Опоряджувальні матеріали 

2 2 
    

Тема 13.1 Основи технології полімерних 

матеріалів 

2 
    

2 

Тема 13.2 Труби на сантехнічні вироби, мастика 

та клей 

2 
    

2 

Тема 14 Пігменти та наповнювачі 2 2 
   

1 

Тема 14.1 Зв’язуючи речовини 2 
    

2 

Тема 14.2 Складові фарби 2 
    

2 

Тема 14.3 Допоміжні матеріали 2 2 
    

Тема 14.4 Обклеювальні матеріали 2 
    

2 

Тема 15 Теплоізоляційні та акустичні матеріали та 

вироби. Загальні відомості. Способи поризації 

матеріалу 

2 2 
    

Тема 15.1 Органічні теплоізоляційні матеріали та 

вироби 

2 
    

2 

Тема 15.2 Неорганічні теплоізоляційні матеріали 

та вироби 

2 
    

2 
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Разом за змістовим модулем 6 38 16 
   

22 

Змістовий модуль 7. Будівельні розчини 

Тема 16 Будівельні розчини. Види розчинів. 

Опоряджувальні розчини 

2 2 
    

Тема 16.1 Мурувальні та монтажні розчини 2 
    

2 

Тема 16.2 Спеціальні розчини 2 
    

2 

Разом за змістовим модулем 7 6 2 
   

4 

Змістовий модуль 8. Основи технології і організації виробництва 

будівельних матеріалів 

Тема 17 Основи технології і організації 

виробництва будівельних матеріалів. Основи 

технології бітумних матеріалів 

2 
    

2 

Тема 17.1 Основи технології дьогтьових 

матеріалів 

2 
    

2 

Тема 17.2 Основи технології азбестових виробів 2 
    

2 

Тема 17.3 Розвиток виробництва в’яжучих 

речовин 

2 2 
    

Тема 17.4 Основи технологій та виробництво 

легких бетонів 

2 2 
    

Разом за змістовим модулем 8 10 4 
   

6 

Блок 2 Виробнича база будівництва 

Змістовий модуль 9. Склад, класифікація та місце підприємств будіндустрії в 

будівельному комплексі 

Тема 18 Класифікація підприємств будівельної 

індустрії, їх сировинна та матеріальна база 

2 2 
  

• 
 

Разом за змістовим модулем 9 2 2 
    

Змістовий модуль 10. Підприємства з виробництва конструкцій, виробів і 

різних будівельних матеріалів 

Тема 19 Підприємства з виробництва 

конструкцій, виробів і різних будівельних 

матеріалів 

2 2 
    

Разом за змістовим модулем 10 2 2 
    

Змістовий модуль 11. Підприємства з виготовлення конструкцій і виробів 3 

місцевих матеріалів 

Тема 20 Місце розташування підприємств з 

виготовлення конструкцій і виробів 3 місцевих 

будівельних матеріалів 

2 
    

2 

 
Разом за змістовим модулем 11 

2 
    

2 

 

Змістовий модуль 12. Підприємство з виготовлення монтажних санітарно - 

технічних заготовок, вузлів та деталей, з виробництва монтажних 

електротехнічних заготовок 

Тема 21 Місце розташування підприємств, 2 2 
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5. Теми семінарських занять 

Навчальним планом не передбачено. 

6. Теми практичних занять 

Навчальним планом не передбачено. 

 

 

номенклатура з виготовлення санітарно  технічних 

заготовок 

      

Разом за змістовим модулем 12 2 2 
    

 Контрольна робота 
    

2 
 

Усього годин 150 64 
 

18 2 66 

                                            7. Теми лабораторних занять 
 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Визначення фізичних властивостей будівельних матеріалів 2 

2 Визначення механічних властивостей будівельних матеріалів 2 

3 Визначення якості керамічної цегли 2 

4 Випробування сталі на розтяг 2 

5 Випробування будівельного повітряного вапна 2 

6 Випробування будівельного гіпсу 2 

7 Випробування портландцементу 2 

8 Випробування дрібного заповнювача 2 

9 Випробування великого заповнювача 2 

Разом 18 
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                           8.  Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1(3) Будова деревини, основні породи, види деревини 2 

2(3.2) Матеріали та вироби з деревини, Напівфабрикати 2 

3(4) Загальні відомості. Походження та класифікація гірських 

порід 

2 

4(5.2) Вироби для зовнішнього і внутрішнього облицювання стін 2 

5(5.3) Керамічні вироби спеціального призначення 2 

6(6.1) Матеріали та вироби з кам’яного литва 2 

7(7.3) Виробництво і види чавуну та сталі 2 
 
 
 
 
 
 
 

8(7.3) Основні метали, застосовувані в будівництві 
2 
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Навчальним планом не передбачено. 

 
10. Методи навчання 

Лекція, діалог, бесіда, демонстрація фільмів, робота групами, виконання 

лабораторних робіт, проведення олімпіади. 

9(8.2) Спеціальні види цементу 2 

10(8.3) Магнезіальні в’яжучі. Рідке скло 2 

11(8.4) Різновидності портландцементу з активними 
мінеральними домішками 

2 

12(8.5) Кислотоупорний цемент, гідравлічне вапно 2 

13(9.3) Легкі бетони на пористих заповнювачах. Ніздрюваті 
бетони 

2 

14(10.2) Твердіння виробів 2 

15(10.3) Транспортування та складування виробів 2 

16(10.4) Контроль якості бетону та залізобетонних конструкцій 2 

17(11.2) Азбестоцементні виробі 2 

18(11.3) Матеріали та вироби на основі магнезіальних в’яжучих 2 

19(12.2) Покрівельні та гідроізоляційні мастики 2 

20(12.3) Герметичні матеріали 2 

21(13.1) Основи технології полімерних матеріалів 2 

22 (13.2) Труби на сантехнічні вироби, мастика та клей 2 

23(14.1) Зв’язуючи речовини 2 

24(14.2) Фарбові складові 2 

25(14.4) Обклеювальні матеріали 2 

26(15.1) Органічні теплоізоляційні матеріали та вироби 2 

27(15.2) Неорганічні теплоізоляційні матеріали та вироби 2 

28(16.1) Мурувальні та монтажні розчини 2 

29(16.2) Спеціальні розчини 2 

30(17) Основи технології бітумних матеріалів 2. 

31(17.1) Основи технології дьогтьових матеріалів 2 

32(17.2) Основи технології азбестових виробів 2 

33(20) Місце розташування підприємств з виготовлення 
конструкцій і виробів з місцевих будівельних матеріалів 

2 

 Разом 66 
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11. Методи контролю 

Знання студентів оцінюються за наступними напрямами: 

- письмове опитування; 

- усне опитування; 

- тестовий завдання; 

- перевірка знань з тем, що відведені на самостійне опрацювання; 

- розв’язування задач; 

- виконання лабораторних робіт; 

- захист лабораторних робіт; 

- написання самостійних і контрольних робіт. 

12. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з предмету 
«Будівельне матеріалознавство» 

 

Навчально методичний комплекс (НМК) з будівельного матеріалознавства: 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій з тем, відведених на самостійне опрацювання. 

3. Комплект завдань для семестрової контрольної роботи. 

4. Методичні рекомендації для лабораторних робіт. 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з предмету «Будівельне 

матеріалознавство» 

«5» Ставиться, якщо студент ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал, виявляє 

повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на практиці, 

наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно складені, 

викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови. 

«4» Ставиться , якщо студент дає відповідь на прості стандартні ситуації і вирішує їх 

спокійно, але складні ситуації вирішує з ускладненнями, з яких самостійно 

знаходить вихід. Поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і мовному 

оформленні. 

«3» Ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень даної теми, 

але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у формулюванні 

визначень; не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; викладає матеріал непослідовно і допускає 

помилки у мовному оформленні. 

«2» Ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу 

відповідного модулю, допускає у формулюванні визначень помилки, що 

спотворюють їх зміст, непослідовно й неповно викладає матеріал, або якщо студент 

виявляє повне незнання чи нерозуміння матеріалу. 

 
13 Методичне забезпечення 
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5. Питання до олімпіади. 

6. Комплект питань до іспиту. 

7. Потемні тестові питання. 

14. Рекомендована література Базова 

 

1. Кривенко П.В. Будівельні матеріали. Підручник. К., «Вища школа». 1993. 

2. Попов JI.H. «Строительные материалы и детали». Учебник. М., 1986. 

3. Попов JI.H. «Строительные материалы и детали». Лабораторный практикум. М., 1988. 

Допоміжна 

 

1. Комар А.Г. Технология производства строительных материалов. М., 1990. 

2. Наназашвили И.Х. Строительные материалы, изделия и конструкции. М., 1990. 


