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                                                  Вступ. 
 Програма вступних фахових випробовувань на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста підготовки напряму 

1199  ««ББууддііввннииццттввоо»»  ссппееццііааллььннооссттіі        119922  ««ББууддііввннииццттввоо  ттаа  ццииввііллььннаа  ііннжжееннееррііяя»»  

ІІ  ввккллююччааєє  ммааттееррііаалл    ннааввччааллььнниихх  ддииссцциипплліінн  ««ББууддііввееллььннее  ммааттееррііааллооззннааввссттввоо»»  ттаа  

««ТТееххннооллооггііяя  ббууддііввееллььннооггоо  ввииррооббннииццттвваа»»..  

                  ППррееддммееттоомм    ввииввччеенннняя  цциихх  ннааввччааллььнниихх  ддииссцциипплліінн  єє  ввииввччеенннняя  ббууддііввееллььнниихх  

ммааттееррііаалліівв,,  їїхх  ввллаассттииввооссттеейй  ттаа  ггааллууззіі  ззаассттооссуувваанннняя,,  ооссннооввнниихх  ввииддіівв  ввииккооннаанннняя  ттаа  

ооррггааннііззааццііїї  ббууддііввееллььнниихх  ррооббіітт  ппррии  ссппоорруудджжеенннніі  ццииввііллььнниихх,,  ппррооммииссллооввиихх  ттаа  

ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  ттаа  ссппоорруудд..  

                    ММііжжддииссццииппллііннааррнніі  ззвв’’яяззккии  ::      ТТееооррееттииччннооюю  ббааззооюю  ввииввччеенннняя  ппррооггррааммннооггоо  

ммааттееррііааллуу  єє  ззннаанннняя,,  ооттррииммаанніі  ссттууддееннттааммии  зз  ддииссцциипплліінн::  ооссннооввии  ееккооллооггііїї,,    ббееззппееккаа  

жжииттттєєддііяяллььннооссттіі,,  ііннжжееннееррннаа  ггееооддееззііяя,,  ммееттррооллооггііяя  іі  ссттааннддааррттииззааццііяя,,  ббууддііввееллььннаа  

ттееххннііккаа,,  ббууддііввееллььнніі  ккооннссттррууккццііїї,,  ццііннооууттввоорреенннняя  вв  ббууддііввннииццттввіі,,  ооссннооввии  ооххооррооннии  ппрраацціі..  

  

         

1. Мета та завдання будівельного матеріалознавства. 

 
Навчальна програма з предмету «Будівельне матеріалознавство» розроблена у 

відповідності до навчальних планів Державних стандартів вищої освіти України для 

підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.06010101 «будівництво та 

експлуатація будівель і споруд». 

Програма для будівельних коледжів передбачає вивчення будівельних матеріалів 

та виробів, які застосовуються при будівництві цивільних та промислових будівель і 

споруд, їх властивостей, якостей, загальної технології виробництва та галузі 

застосування. 

Навчальна програма складена з урахуванням вимог, які ставляться до 

забезпечення фундаментальної підготовки спеціалістів будівельної галузі І-го рівня 

акредитації. 

Завданням курсу будівельного матеріалознавства є надання спеціальних знань 

студентам, а саме : 

- вивчення фундаментальних властивостей будівельних матеріалів та їхньої зміни 

в умовах експлуатації; 

- встановлення взаємозв'язку «склад - структура - властивості - технологія» та 

прогнозування довговічності будівельних матеріалів різного призначення; 

- виявлення шляхів ефективного використання будівельних матеріалів 

поліфункціонального призначення; 

- розробка методів підвищення якості й довговічності матеріалів з урахуванням 

сучасного рівня будівництва і швидкості розвитку інфраструктури та спеціальних 

галузей господарства. 

Будівельне матеріалознавство базується на використанні таких дисциплін, як 

загальна й фізична хімія, фізика, термодинаміка, комп’ютерне програмування, 

географія тощо. У свою чергу, «Будівельне матеріалознавство» є фундаментальною 

дисципліною для таких предметів, як «Основи розрахунку будівельних конструкцій», 

«Технологія і організація будівельного виробництва» та ін., а також є базою для вибору 

та економічного обґрунтування обраних матеріалів при виконанні курсових та 

дипломного проектів. 
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«Будівельне матеріалознавство» є однією з перших інженерних дисциплін, яка 

створює необхідну базу для вивчення дисциплін цільової підготовки. 

Від якості професійної підготовки студентів з вивчення курсу «Будівельне 

матеріалознавство» буде залежите ефективність вибору і використання ними 

будівельних матеріалів на практиці. Спеціалісти-будівельники повинні знати фізико-

хімічні особливості побудови та методи отримання будівельних матеріалів різного 

призначення, їхні фізико-технічні та експлуатаційні властивості, основи технології 

виробництва і галузі застосування, методи випробування найбільш поширених 

будівельних матеріалів з урахуванням сучасного рівня сертифікації продукції, а також 

взаємозв'язок між складом, структурою та властивостями матеріалів, що відкриває 

широкі можливості для створення матеріалів із потрібними спеціальними й 

експлуатаційними характеристиками. 

Тому в сучасній будівельній галузі до спеціалістів пред'являються високі вимоги 

з рівня знань теоретичного і практичного курсу вивчення будівельних матеріалів. 

 Відповідно до програми з «Будівельне матеріалознавство» викладач планує 

проведення лекційних (комбінованих) та лабораторно-практичних занять. 

 Навчальною програмою передбачено самостійне вивчення матеріалу. Суть 

самостійної роботи студентів визначається навчальною програмою.
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   2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

                      «БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» 

 

Тема 1. Основні 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, водопоглинання, вологовіддача, вологість, водостійкість, 

водопроникність, морозостійкість, теплопровідність, теплоємність, вогнестійкість та 

вогнетривкість.  

Механічні властивості: міцність та границя міцності, пластичність, крихкість, 

опір удару, твердість,  стиранність,  опір спрацьовуванню. 

Спеціальні властивості: хімічна стійкість, газопаропроникність, радіаційна 

непроникність, акустичні та експлуатаційні властивості. 
        

                  Перелік знань та умінь 
 

Під час вивчення теми студенти повинні навчитися визначити основні фізичні 

та механічні властивості матеріалів, знати, як вони впливають на застосування 

матеріалів у різних умовах, знати їх взаємозв’язок та взаємозалежність. 

 

Тема 2 Матеріали та вироби з деревини 
 

 

Лісові скарби України. Макро- і мікробудова деревини.Основні деревні породи, 

які застосовуються в будівництві.  

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. Матеріали та вироби з деревини: 

круглий ліс, напівфабрикати, погонажні вироби, матеріали для підлог, фанера, 

столярні вироби. Клеєні конструкції, ДСП, ДВП. Сучасні матеріали на основі 

деревини (паркет, ламіновані покриття). 
 

Перелік знань і умінь 

Повинні знати: основні породи деревини, їх властивості, матеріали з деревини. 

Повинні уміти: економно використовувати матеріали з деревини, особливо для 

підлог, оздоблення.  

 

 

Тема 3. Природні кам'яні матеріали 

 

Загальні відомості про гірські породи та їх класифікацію. Породоутворювальні 

мінерали. Головні види гірських порід (вивержені, осадові, метаморфічні), які 

використовуються для виготовлення будівельних кам'яних матеріалів у вигляді 

сировини для виробництва мінеральних в'яжучих речовин. Особливості їх будови та 
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зв'язок між умовами утворення та властивостями будівельних матеріалів на їхній 

основі. Технологія видобування та обробки кам'яних матеріалів.  

Матеріали та вироби з природного каменю: для фундаментів та стін будівель, 

облицювальні матеріали, матеріали та вироби для дорожнього будівництва, хімічно 

стійкі і жаростійкі матеріали та вироби. Способи підвищення довговічності кам'яних 

матеріалів. 

 

 

Перелік знань і умінь 

 

Повинні знати: гірські породи за їх зовнішніми ознаками і естетичні властивості 

каменю. 

Повинні уміти: робити правильний вибір гірських порід для спорудження 

будівель і їх оздоблення. 

 

 

 

 

Тема 4. Керамічні матеріали та вироби 
 

Загальні відомості про керамічні матеріали. Стисла характеристика сировини: 

глини, їх види, властивості,  добавки до глин. Класифікація керамічних виробів. 

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

властивості та область застосування. Сучасні типи цегли.  

Керамічні вироби для зовнішнього та внутрішнього облицювання будівель: 

лицьова цегла та каміння килимово-мозаїчні та великорозмірні плитки. Плитки для 

підлог - загальні вимоги до них.  

Вироби спеціального призначення: керамічна черепиця, дорожня цегла, 

дренажні та каналізаційні труби; кислотривкі вироби, санітарно-технічна кераміка, 

теплоізоляційні матеріали: їх класифікація, властивості та застосування.  

Техніко-економічна ефективність застосування керамічних матеріалів 

 

 

Перелік знань і умінь 
 

Повинні знати: властивості керамічних матеріалів, галузі їх застосування. 

Повинні уміти: оцінювати якість цегли та інших керамічних матеріалів шляхом 

зовнішнього огляду, визначати марку цегли, контролювати виконання правил 

перевезення і зберігання керамічних матеріалів. 
 

 

Тема 5. Матеріали і 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, марбліт, ніздрювате скло.  

Вироби з будівельного скла - скляні порожнисті блоки, склопакети, 
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склопрофіліт, дверні полотна, скляні труби, скляне волокно; облицювальні вироби зі 

скла: плитки скляні килимово-мозаїчні, смальта, облицювальні плитки. Правила 

перевезення та зберігання скла та скляних виробів.  

Ситали та шлакоситали - їх властивості, сировина та основи виробництва, 

особливості застосування. Кам'яне литво. 
 

Перелік знань і умінь 

Повинні знати: номенклатуру скла, його властивості і галузі застосування. 

Повинні уміти: контролювати додержання правил перевезення скла і його 

зберігання. 

 

Тема 6. Мінеральні в’яжучі речовини 
 

Загальні відомості про мінеральні в'яжучі речовини та їх класифікацію. 

Повітряні в'яжучі речовини. Будівельне повітряне вапно: сировина, виготовлення, 

гасіння та твердіння, гатунки, вимоги до них, Транспортування та зберігання 

повітряного вапна, його застосування : в будівництві. 

Гіпсові в'яжучі: сировина, виготовлення, процеси тужавіння та твердіння. 

Технічні вимоги до гіпсових в'яжучих. Застосування їх у будівництві.  

Загальні відомості про магнезіальні в'яжучі, рідке скло та кислотривкий цемент. 

Гідравлічні в'яжучі речовини.  

Гідравлічне вапно, його властивості та застосування.  

Портландцемент - сировина, хімічний та мінералогічний склад клінкеру, вплив 

мінералогічного складу на властивості портландцементу. Узагальнена теорія 

твердіння цементу та інших в'яжучих. Основні властивості портландцементу та 

технічні вимоги до  його якості. Марки портландцементу. Способи прискорення та 

уповільнення строків тужавіння цементів. Корозія цементного каменю та міри захисту 

від неї.  

Застосування портландцементу.  

Спеціальні види портландцементу: швидкотверднучий, пластифікований, 

гідрофобний, сульфатостійкий, кольоровий. 

Портландцемент з активними добавками: пуцолановий та шлаковий - їх 

властивості та галузь застосування.   

Глиноземистий цемент: його властивості та застосування.  

Розширні цементи: водонепроникний, гіпсоглиноземистий, розширний - їх 

склад, властивості та галузь застосування. 

Вибір цементу в залежності від умов експлуатації та особливостей конструкцій.  

Приймання, транспортування та зберігання портландцементів. 
 

Перелік знань і умінь. 
 

Повинні знати: властивості мінеральних в'яжучих, розчинів, бетонів; 

номенклатуру залізобетонних і азбестоцементних виробів. 

Повинні уміти: визначити вид бетону, залізобетону, азбестоцементних виробів і 

їх призначення; застосування розчинів для оздоблення будинків. 
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Тема 7. Бетони. 
 

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: легкоукладальність  (рухливість, жорсткість), 

зв'язність - методи їх оцінювання.  

Властивості бетону: міцність бетону та фактори, які впливають на неї, усадка та 

набухання, щільність, водонепроникність та морозостійкість - їх залежність від 

структури бетону. Клас бетону.  

Проектування складу бетону за методом абсолютних Вибір цементів та 

заповнювачів, застосування добавок. Лаштування бетонної суміші та її 

транспортування.  

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

залежності від умов виробництва. Вплив факторів оточуючого середовища на 

твердіння батону. Контроль якості бетону. Спеціальні види важкого бетону: 

гідротехнічний, дорожній, кислототривкий, жаростійкий, декоративний, 

рентгенозахисний - їх особливості, склад, властивості та умови застосування.  

Легкі бетони - їх класифікація, основні властивості. Заповнювачі для легких 

бетонів та вимоги до них. Застосування легких бетонів у будівництві. Поняття про 

крупнопористі та поризовані легкі бетони.  

Ніздрюваті бетони. Піно- та газобетони - їх властивості, склад та застосування у 

будівництві. 

 
 

Перелік знань і умінь. 
 

Повинні знати: класифікацію важких та легких бетонів, галузь їх застосування, 

методи вкладання та ущільнення бетонної суміші, особливості твердіння бетону в 

різних умовах та методи контролю його якості 

Повинні уміти: виконувати розрахунки бетонних сумішей у залежності від 

походження даних, готувати пробні заміси, визначати рухливість та жорсткість 

бетонної суміші, клас бетону, якість та відповідальність заповнювачів вимогам для 

приготування бетону. 
 

Тема 8. Будівельні розчини. 
 

Загальні відомості про будівельні розчини, їх класифікація. Вимоги до 

заповнювачів.  

Властивості розчинних сумішей: рухливість, водоутримувальна здатність, 

розшаровуваність. Використання добавок. Міцність розчину та його марки.  

Мурувальні та монтажні розчини: їх приготування та застосування, призначення 

та розрахунок складу. Опоряджувальні розчини. Застосування розчинів під час 

зимових робіт, добавки та методи, які використовуються при цьому. Спеціальні 

розчини, гідроізоляційні, тампонажні, акустичні, ін'єкційні, рентгенозахисні - їх 

властивості та застосування. Приготування розчинів та транспортування їх на 
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будівництво. Основні заходи щодо економії цементу та вапна при виготовленні 

розчинів. 
 

Перелік знань і умінь. 
 

Повинні знати: класифікацію та властивості розчинів, галузь їх застосування та 

заходи щодо економічного використання. 

Повинні уміти: знаходити раціональний склад розчину, приймаючи до уваги 

його марку та умови застосування, визначити рухливість та міцність розчину, 

контролювати правильність виконання робіт в взимку. 
 

Тема 9. Металеві матеріали та вироби 
 

Загальні відомості про метали та сплави. Класифікація будівельних металів, їх 

властивості. Чорні метали. Маркування і сортамент будівельних сталей, леговані 

сталі.  

Механічні властивості сталей: щільність, температура плавлення, розширення, 

міцність, ударна в'язкість, твердість, повзучість. Термічна та хіміко-термічна обробка 

сталей. Обробка тиском.  

Застосування металів у будівництві: будівельні вироби, стальний прокат, стальні 

конструкції та арматура для залізобетонних виробів. Правила приймання, зберігання 

металевих матеріалів та виробів.  

Кольорові метали та сплави на основі міді, алюмінію та ін., їх класифікація та 

маркірування, властивості та застосування у сучасному промисловому та цивільному 

будівництві. Сучасні металеві матеріали та вироби - металочерепиця, 

металопластикові вироби.  

Корозія металів та міри захисту від неї. 

 

Перелік знань і умінь 

 

Повинні знати: номенклатуру сталевих і інших прокатних виробів, види 

сталевої арматури і застосування у будівництві чорних і кольорових металів. 

Повинні уміти: визначати марку сталі, вибирати спосіб захисту металу від 

корозії, контролювати зберігання металевих матеріалів. 
 

 

Тема 10. Залізобетонні та бетонні будівельні вироби та конструкції. 
 

Загальні відомості про залізобетон. Збірний залізобетон, його призначення в 

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

Номенклатура залізобетонних виробів та конструкцій. Поняття про попередньо-

напружені конструкції. Поняття про виробництво збірних залізобетонних елементів в 

заводських умовах. Транспортування та складування залізобетонних виробів. 

 
 

Перелік знань і умінь 
 

Повинні знати: класифікацію збірного залізобетону, особливості його 

застосування та види армованих виробів для армування ЗБК. 
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Повинні уміти: визначати вид виробів та їх призначення, контролювати якість 

залізобетонних виробів, які зберігаються на будівельному майданчику. 
 

 

Тема 11. Штучні кам'яні матеріали та вироби на основі 

мінеральних в'яжучих речовин. 
 

Визначення та класифікація. Автоклавні матеріали та вироби. Матеріали та 

вироби на основі вапняних в'яжучих.  

Силікатна цегла - сировина, технічні вимоги та область застосування. Силікатні 

бетони, вироби та конструкції з них, поняття про їх склад та властивості. Легкі і 

ніздрюваті силікатобетони. 

Вироби на основі гіпсових в'яжучих та їх властивості. Сировина та технологія 

виготовлення.  

Номенклатура виробів - гіпсові та гіпсобетонні: гіпсокартонні та 

гіпсоволокнисті листи, декоративні гіпсові плити, панелі для перегородок та підлог. 

 Правила приймання, зберігання і перевезення виробів на основі гіпсу. 

 Спеціальні вироби: вентиляційні блоки, санітарно-технічні вузли. Основні типи 

азбестоцементних виробів: покрівельні матеріали (хвилясті листи, плоскі 

облицювальні листи,  труби та короби).  

Азбестоцементні панелі з утеплювачем.  

Приймання, перевезення і зберігання азбестоцементних матеріалів. Вироби на 

основі магнезіальних в'яжучих речовин. 

 

Перелік знань і умінь 
 

Повинні знати: класифікацію штучних кам’яних матеріалів, особливості їх 

застосування. 

Повинні уміти: визначати вид виробів та їх призначення, як перевозяться і 

зберігаються штучні кам’яні матеріали. 

 

Тема 12. Органічні в'яжучі та матеріали на їхній основі. 
 

Загальні поняття про органічні в'яжучі речовини. Бітумні та дьогтеві в'яжучі 

речовини, їх основні властивості та будова. Природні та нафтові бітуми, їх склад, 

види, властивості та застосування. Дьогтеві речовини: кам’яновугільний дьоготь, 

тапек – їх властивості та застосування.  

Асфальтова мастика, бетон та розчини (гарячі та холодні) – їх склад та 

використання Поняття про дьогтебетон. Сучасні рулонні покрівельні та 

гідроізоляційні матеріали - їх склад, класифікація, маркірування та призначення. 

Фідія, акваізол, сполімод - гідроізол мембрани. Гідроізоляційна стрічка "FLEXPOL" 

на основі поліестеру.  

Бітумні покрівельні матеріали: руберойд, пергамін, склоруберойд, армобітеп та 

інші.  

Дьогтеві покрівельні матеріали: толь та толь-шкіра - їх різновиди, виготовлення, 

склад, властивості, область застосування.  

Мастики покрівельні, гідроізоляційні гарячі та холодні, бітумні, дьогтеві, 

бітумно-гумові - їх склад, властивості, область застосування.  
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Гідроізоляційні матеріали: гідроізол, бризол, фольгоізол, металоізол. 

Герметичні матеріали - їх призначення та властивості: пороізол, гернит, 

монтажна піна. 

Правила пакування, перевезення і зберігання бітумних, рулонних, покрівельних 

гідроізоляційних і герметизуючих матеріалів. Техніко-економічні показники 

застосування вказаних матеріалів. 
 

 

Перелік знань і умінь 
 

Повинні знати: номенклатуру, властивості,склад та галузь застосування 

матеріалів на основі бітумів та дьогтів. Вимоги щодо економічної втрати матеріалів. 

Повинні уміти: визначати марку бітуму за допомогою лабораторних 

випробувань, контролювати виконання правил перевезення та зберігання бітумних 

матеріалів. 
 

Тема 13. Будівельні матеріали на основі полімерів 
 

Полімери і пластмаси. Складові частини пластмас: в'яжучі (полімер), 

пластифікатор, барвник, стабілізатор, наповнювач. Основні властивості пластмас. 

Основні види полімерних будівельних матеріалів. Матеріали для покриття підлог. 

 Рулонні матеріали: лінолеум: без підоснови та на підоснові - їх види, 

властивості, склад, застосування у будівництві.  

Плиткові матеріали: плитки та їх різновиди, деревно-стружкові плити (ДСП ) -. 

їх властивості та область застосування.  

Опоряджувальні матеріали.  

Листові та плиткові матеріали: декоративний паперово-шаруватий пластик, 

полістирольні плитки, деревно-волокнисті, деревно-стружкові плити, кроноспан, 

плити "полідекор", "поліформ", їх склад, розмір, оздоблення поверхні, застосування в 

будівництві. 

 Конструкційні матеріали: склопластики, Деревношаруватий пластик, оргскло, 

їх склад, види, розмір, фізико-механічні показники, застосування в будівництві.  

Рулонні матеріали: лінкруст, тестовініт - їх властивості та особливості 

застосування Bihille, Вlancopah, піноплен, віністен, вінілові шпалери.  

Полімерні вироби: труби, плінтуси, ванни, раковини, наличники, карнизи, 

кутки, жалюзійні рейки тощо - загальні відомості. Металополімерні вироби. 

 Сучасні теплоізоляційні полімерні матеріали: термобейс, термофлекс, 

макрофлекс та гідроізоляційні матеріали. 
 

Перелік знань і умінь 
 

Повинні знати: властивості полімерних матеріалів, їх номенклатуру   для   

підлог, конструкцій, оздоблення, в сантехніці і т.ін. 

Повинні уміти: правильно за призначенням і властивостями використовувати 

полімерні матеріали. 
 

Тема 14. Лакофарбові матеріали. 
 

Види та призначення лакофарбових матеріалів. Компоненти фарбової суміші, 

в'яжучі речовини, пігменти. Оліфи (натуральні, напівнатуральні, комбіновані, штучні) 
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- їх склад, властивості, область застосування.  

Лаки (синтетичні, олійно-смоляні, безолійні, нітролаки, антикорозійні на основі 

бітуму та пеку) - їх властивості та область застосування.  

Клеї (тваринний, рослинний, казеїновий, водорозчинний, «бустілат», 

полімерний) - основні відомості про них, область застосування. Пігменти, їх 

властивості, види, область застосування.  

Фарбові суміші. Олійні фарби - їх види, властивості, область застосування. 

Фарби на основі мінеральних в'яжучих - цементні, вапняні, силікатні, клейові. 

 Емалеві фарби та їх властивості, область застосування. Сучасні фарби (органо-

мінеральні, "сухі" фарби та інші). 

Допоміжні матеріали. Наповнювачі, розчинники, розріджувачі, ґрунтовки та 

шпаклівки, замазки. Правила застосування, перевезення та зберігання.  

Сучасні опоряджувальні матеріали: шпалери - паперові, вінілові (двошарові), 

шовкографові, текстильні, рідкі, джутові, пробкові, скловолокнисті. Шпалери на 

основі серпянки. Лінкруст. 

Перелік знань і умінь 
 

Повинні знати: призначення лакофарбових матеріалів, їх переваги та недоліки у 

порівнянні з іншими покриттями. 

Повинні уміти: вибрати вид лакофарбового покриття в залежності від умов 

експлуатації конструкції. 
 

Тема 15. Теплоізоляційні та акустичні матеріали. 
 

Теплоізоляційні матеріали. Загальні відомості про властивості та марки. 

Класифікація за структурою, формою, видом сировини та іншими властивостями. 

 Теплоізоляційні вироби з органічних матеріалів: деревно-волокнисті плити» 

деревно-стружкові плити та фібролітові плити, арболітові вироби, камишитові та 

торф'яні плити.  

Теплоізоляційні пінопласти та вироби з них - їх характеристика та область 

застосування.  

Неорганічні матеріали. Мінеральна вата та вироби з неї - мінераловатні плити, 

мінеральні мати, мінеральна повсть; скловата та вироби з неї - мати, полоси, плити, 

піноскло; матеріали з сипучих гірських порід - перліт та вермикуліт - вироби з них; 

вироби, які вміщують азбест - азбестовий папір, картон.  

Сучасні теплоізоляційні матеріали.  

Характеристика неорганічних теплоізоляційних матеріалів та область їх 

застосування.  

Правила їх перевезення та зберігання.  

Акустичні матеріали та вироби: звукоізоляційні - їх види та вимоги до них, 

область застосування; звукопоглинальні - властивості та використання (ніздрюваті 

бетони).  

Поняття щодо декоративно-акустичних плит та мінеральних гранул (акмігран та 

акмініт). Підвісні  стелі.  

Звукопоглинальні конструкції з ніздрюватих матеріалів. 
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Перелік знань і умінь 
 

Повинні знати: номенклатуру та види теплоізоляційних та акустичних 

матеріалів, вимого до економічного використання теплоізоляційних та акустичних 

матеріалів. 

Повинні уміти: порівнювати ефективність різних теплоізоляційних матеріалів, 

роботи вибір найбільш економічних з них, за марками оцінювати їх властивості, 

контролювати правильність їх перевезення та зберігання. 
 

 

 

3.Рекомендована література 

 

1. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Барановський В.Б. та інші - Будівельне  

матеріалознавство: Підручник .- К.: ТОВ УВПК  “Ексоб”, 2004. – 704 с. 

 

2. Кривенко П.В., Барановський В.Б., Безсмертний М.П. та інші - Будівельні 

матеріали:  Підручник .- К.: Вища школа, 1993. – 389 с.. 
 

3. Попов Л.Н. Строительные матеріалы и детали. – 2-е изд. М.: Стройиздат, 1986 

 
 

                                                 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технологія 

будівельного виробництва» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

молодшого спеціаліста підготовки напряму 

1199  ««ББууддііввннииццттввоо»»  ссппееццііааллььннооссттіі        119922  ««ББууддііввннииццттввоо  ттаа  ццииввііллььннаа  ііннжжееннееррііяя»»  

ІІ  ввккллююччааєє  ммааттееррііаалл    ннааввччааллььнниихх  ддииссцциипплліінн  ««ББууддііввееллььннее  ммааттееррііааллооззннааввссттввоо»»  ттаа  

««ТТееххннооллооггііяя  ббууддііввееллььннооггоо  ввииррооббннииццттвваа»»..    

                  ППррееддммееттоомм    ввииввччеенннняя  ввииввччеенннняя  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии  єє  ввииввччеенннняя    ооссннооввнниихх  

ввииддіівв  ввииккооннаанннняя  ббууддііввееллььнниихх  ррооббіітт  ппррии  ссппоорруудджжеенннніі  ццииввііллььнниихх,,  ппррооммииссллооввиихх  ттаа  

ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  ттаа  ссппоорруудд..  

                    ММііжжддииссццииппллііннааррнніі  ззвв’’яяззккии  ::      ТТееооррееттииччннооюю  ббааззооюю  ввииввччеенннняя  ппррооггррааммннооггоо  

ммааттееррііааллуу  єє  ззннаанннняя,,  ооттррииммаанніі  ссттууддееннттааммии  зз  ддииссцциипплліінн::  ббууддііввееллььннее  ммааттееррііааллооззннааввссттввоо,,  

ббууддііввееллььннаа  ттееххннііккаа,,  ббууддііввееллььнніі  ккооннссттррууккццііїї,,  ооссннооввии  ооххооррооннии  ппрраацціі..  

  

 

4. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з 

досягненнями науки та техніки в галузі будівельного виробництва, основними 

принципами проектування в будівництві, складом проектної документації, порядком 

узгодження, експертизи та затвердження проектно-кошторисної документації та 

набуття вміння користуватися нормативною та довідковою літературою. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечення нагромадження 

у студентів теоретичних знань про технологію робіт та ефективні форми організації 

будівельного виробництва, передові методи виконання робіт, правила прийому 
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виконаних робіт, вимоги державних будівельних норм, організацію виконання 

робіт у відповідності з технічною документацією, контроль якості робіт, 

розроблення технічної документації на виконання робіт, контроль за дотримання 

правил з техніки безпеки. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 

– основні умови створення будівельної продукції, основну нормативну, 

проектну та технічну документацію в будівництві, способи підвищення 

продуктивності праці; 

– технологію виконання будівельно-монтажних робіт; 

– правила прийому виконаних робіт; 

– вимоги державних будівельних норм та інших нормативних документів; 

– охорону праці при виконанні будівельно-монтажних робіт; 

– організацію проектування і вишукувань у будівництві; 

– про підготовку будівельного виробництва; 

– документація з організації будівництва та виконання робіт; 

– сутність потокової організації будівельного виробництва; 

– методику   розроблення   календарних   планів; 

– послідовність та етапи проектування будівельних генеральних планів; 

– організацію будівництва в умовах реконструкції; 

– матеріально-технічне забезпечення будівництва в ринкових умовах; 

– організацію експлуатації будівельних машин та транспорту в будівництві; 

– про управління якістю будівництва; 

– порядок   здавання   закінчених   робіт   та об'єктів; 

– технологію облицювання поверхонь гіпсокартонними плитами; 

– технологію улаштування перегородок, підшивних та підвісних стель із 

використанням ГКП; 

– технологію утеплення будинків; 

вміти : 

- контролювати якість БМР, розробляти заходи з охорони праці та  

   протипожежні заходи у будівництві; 

- організовувати роботу бригади (ланки) при виконанні БМР; 

- проводити підрахунки об'ємів робіт, перевіряти якість їх виконання; 

- організовувати виконання робіт у відповідності до технічної документації;  

- оформляти акти прихованих робіт та іншу технічну документацію; 

- користуватися нормативними документами; 

- розробляти технологічні карти на будівельно-монтажні роботи; 

- виконувати будівельно-монтажні роботи з урахуванням вимог охорони 

  довкілля та протипожежної безпеки; 

- запроваджувати передові методи праці та досягнення науково-технічного 

  прогресу; 
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5. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ 

БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА» 

Загальна характеристика дисципліни: завдання та мета його вивчення, зв'язок з 

іншими предметами (навчальними дисциплінами). 

Будівництво як галузь матеріального виробництва. Капітальне будівництво та 

область його реалізації: нове будівництво, реконструкція, ремонт і реставрація. 

Завдання капітального будівництва. Будівельне виробництво та його складові 

частини. Основні напрямки інвестицій в капітальне будівництво. 

 

ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА УМІНЬ. 

В результаті вивчення вступу студенти повинні знати сферу діяльності 

будівельного виробництва та задачі капітального будівництва. 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ. 

 ТЕМА 1.1. ОСОБЛИВОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. 

Особливості та ознаки будівельної продукції. Матеріальні ресурси: будівель-ні 

матеріали, напівфабрикати, вироби і конструкції. Засоби праці знаряддя праці, 

будівельна оснастка та інвентар. Будівельні процеси, їх структура та класифікація. 

Загальнобудівельні та спеціальні роботи. Стадії виробництва. 

ТЕМА 1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ. 

Будівельні робітники: професія, спеціальність, кваліфікація. Організація праці 

робітників в ланках та бригадах. Спеціалізовані та комплексні бригади, бригади 

кінцевої продукції. Продуктивність праці. Поняття про виробіток та трудомісткість. 

Фактичні, планові та нормативні показники виробітку, трудомісткості та 

продуктивності. Технічне нормування. Поняття про норму часу, норму витрат 

праці, норму виробітку робітників та машин, норму витрат матеріалів. Умови 

розроблення технічних норм. Тарифне нормування, тарифна сітка та тарифні 

коефіцієнти. Оплата праці в будівництві. Відрядна оплата (пряма та акордна), 

погодинна оплата, відрядно-преміальна та погодинно-преміальна оплата. 

Раціоналізація робочих місць, підвищення безпеки праці. Удосконалення режимів і 

умов праці. Підвищення професійної і кваліфікаційної підготовки будівельних 

робітників. Карти трудових процесів. Основні напрямки підвищення 

продуктивності праці. 

ТЕМА 1.3. МЕХАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ. 

  Механізація будівельних процесів. Автоматизація будівельних процесів. Види 

будівельних процесів за ступенем використання засобів механізації. Системи 

взаємозв'язаних машин І механізмів у будівельному виробництві. Підбір машин і 

механізмів для комплексної механізації будівельних процесів і робіт. Показники 

порівняння для визначення оптимального варіанта механізації будівельних процесів. 
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ТЕМА 1.4. ДОКУМЕНТАЦІЯ ПО ВИКОНАННЮ РОБІТ. 

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-

МОНТАЖНИХ РОБІТ. 

Система нормативних документів у будівництві. Державні будівельні норми. 

Будівельні норми правила. Проект, його склад, послідовність розроблення. Стадії 

проектування. Основна проектна документація, що регламентує організацію і 

технологію виробництва будівельно-монтажних робіт: проект організації 

будівництва, проект виконання робіт. Проектування технології виконання 

будівельно-монтажних робіт. Оцінка ефективності будівельних процесів. Техніко-

економічні показники - собівартість, трудомісткість та тривалість процесу. 

Часткові техніко-економічні показники. 

Якість будівельної продукції. Система контролю і нагляду у будівництві. 

Виробничий контроль якості. Вхідний, операційний та приймальний контроль. 

Оцінка якості і приймання закінчених робіт. Приймання прихованих робіт. 

Охорона праці, її зміст та завдання. Правове регулювання охорони праці. 

Органи нагляду за охороною праці. Промислова санітарія. Техніка безпеки та 

протипожежні заходи у будівництві. 

ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА УМІНЬ. 

В результаті вивчення розділу студенти повинні знати основні умови 

створення будівельної продукції, основну нормативну, проектну та технічну 

документацію в будівництві, способи підвищення продуктивності праці, вміти 

підраховувати трудомісткість робіт, кількість робітників. Також студенти повинні 

уміти контролювати якість БМР, розробляти заходи з охорони праці та 

протипожежні заходи у будівництві. 

 

РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА.  

ТЕМА 2. ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ. 

Поняття про підготовчі роботи. Позамайданчикові та 

внутрішньомайданчикові підготовчі роботи. Створення геодезичної розбивочної 

основи. Звільнення території майданчика. Відведення поверхневих та ґрунтових 

вод. Застосування відкритого та закритого дренажу, трубофільтрів. Улаштування 

тимчасових інженерних мереж. Розміщення тимчасових будівель та споруд. 

Улаштування тимчасових доріг. 

Просторові зони на будівництві: робоче місце, фронт робіт, захватка, 

ділянка, ярус, технологічна зона, робоча зона. Зони транспортування, 

розвантаження і складування. Зони суміщення робіт. Небезпечна зона. 

Складування будівельних матеріалів та конструкцій. 
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ТЕМА 3. ТРАНСПОРТНІ РОБОТИ. 

Загальні відомості про транспортні роботи. Класифікація технічних засобів 

будівельного транспорту. Класифікація перевезень будівельних вантажів. 

Транспортабельність вантажів. Конструктивні ознаки автомобільного транспорту. 

Схеми автотранспортних перевезень. Цикл роботи транспортної одиниці. 

Вантажно-розвантажувальні роботи на будівельному майданчику. Механізація 

робіт. Засоби механізації (контейнеризація, пакетування, комплектація). 

Комплексно-механізовані методи вантажно-розвантажувальних робіт. Машини та 

механізми для цих робіт. Техніко-економічна оцінка вибору схем і способів 

механізації вантажних і розвантажувальних робіт. 

 

ТЕМА 4. КАМ'ЯНІ РОБОТИ. 

Область використання кам'яних робіт в будівництві. Призначення і види 

кам'яних кладок. Елементи кам'яної кладки і правила її розрізки. Системи 

перев'язування швів. Розчини для кам'яної кладки. Загальна структура процесів 

кам'яних робіт: заготівельні, транспортні і монтажно-укладальні процеси. 

Інструменти і пристрої для кам'яної кладки. Риштування і помости. 

Транспортування кам'яних стінових матеріалів і заготовок до робочих місць. 

Постачання і подавання до робочого місця розчину. Підвищення ефективності 

кам'яних робіт. Кладка із дрібного природного і штучного каменю правильної 

форми: суцільна неармована цегляна кладка, суцільна армована цегляна кладка, 

полегшена цегляна кладка, кладка з облицюванням. Структура кладочних 

операцій, способи і прийоми їх виконання. Особливості кладки з вогнетривкої 

цегли. Кладка з штучного каменю і блоків. Кладка з керамічних каменів. Кладка 

бетонних, шлакобетонних і вапнякових каменів. Особливості кладки 

перегородок із дрібно штучних виробів. Кладка з природного каменю та 

облицьовування тесаними каменями. Організація робочого місця і праці мулярів.                 

Методи організації кам'яної кладки. 

Кладка з природного каменю неправильної форми: кладка з бутового каменю, 

бутобетонна кладка. Організація робочого місця і праці мулярів при кладці з 

природного каменю неправильної форми. 

Кладка з великих блоків правильної форми: кладка фундаментів і стін 

підземної частини будівлі, кладка стін наземної частини будівлі. 

Виконання  кам'яних  робіт  у  зимових умовах. Кладка способом 

заморожування. Кладка на розчинах із протиморозними добавками. 

Контроль якості кам'яних робіт. Охорона праці. 

ТЕМА 5. БЕТОННІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ РОБОТИ. 

Галузь застосування бетону та залізобетону в будівництві. Класифікація 

способів виконання робіт. Склад комплексного технологічного процесу: 

заготівельні, транспортні та монтажно-укладальні процеси. Взаємовплив 

властивостей бетонної суміші, бетону, умов та методів виконання робіт. 
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Опалубка та її складові елементи. Призначення опалубки, вимоги до неї. 

Класифікація опалубок. Конструктивні особливості різних видів опалубки та галузь 

ефективного використання. Технологія та організація опалубних робіт. 

Улаштування опалубки основних видів конструкцій (фундаментів, стін, каркасних 

конструкцій, плит перекриття).Улаштування риштувань під  опалубку. 

Види  арматури  і   структура   процесу.  Монтаж не напружуваної арматури. 

Монтаж напружуваної арматури. Забезпечення захисного шару бетону Приймання 

змонтованої арматури. З’єднання арматурних елементів. 

Бетонування конструкцій: приготування бетонної суміші, її транспортування та 

подавання до місць укладання. Склад процесу бетонування. Способи укладання 

бетонної суміші в різні конструкції (фундаменти, стіни, колони, перекриття та інші). 

Забезпечення безперервності укладання та нерозшаровуваності бетонної суміші. 

Ущільнення бетонної суміші. Улаштування робочих швів. 

Спеціальні методи бетонування: напірне бетонування, роздільне бетонування, 

підводне бетонування та торкретування. Догляд за бетоном. Активізація твердіння 

бетону. Контроль міцності бетону: неруйнівний та руйнівний. 

Розпалублення конструкцій та виправлення дефектів бетонування. 

Виконання бетонних робіт в зимових умовах. Метод термоса, електропрогрі-

вання, індукційне прогрівання, інфрачервоне, контактне та конвективне обігрівання 

бетону та використання бетонів із проти морозними добавками. 

Виконання бетонних робіт в умовах сухого жаркого клімату. 

 

ТЕМА 6. ДЕРЕВ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ. 

Галузь використання дерев’яних конструкцій у будівництві. Оброблення 

деревини. Захист від гниття, деревоточців і займання. Складання конструкцій з 

брусів і колод. Встановлення деталей та конструкцій дерев’яних будівель. Монтаж 

дерев’яних конструкцій. Установлення столярних виробів. Контроль якості й 

приймання робіт. Охорона праці та протипожежний захист при влаштуванні 

дерев’яних конструкцій.  

ТЕМА 7. УЛАШТУВАННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ. 

      Галузь використання захисних покриттів у будівництві. Улаштування 

покрівель. Улаштування покрівель з рулонних матеріалів. Улаштування покрівель з 

наплавленого руберойду. Улаштування покрівель з полімерних матеріалів.  

Улаштування мастикових покрівель. Улаштування дихаючих покрівель. 

Покрівлі з азбестоцементних виробів. Улаштування покрівлі з черепиці. 

Улаштування металевих покрівель. Улаштування покрівель з індустріальних 

покрівельних елементів. Улаштування багатофункціональних покрівель. 

Особливості влаштування покрівель в зимових умовах та в умовах жаркого клімату. 

Гідроізоляційні покриття, їх призначення. Підготовка поверхонь які 

ізолюються та гідроізоляційних матеріалів. Види гідроізоляції та технологія їх 

виконання. Особливості влаштування гідроізоляції в зимових умовах. 
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Теплоізоляційні покриття, їх призначення. Підготовка поверхонь що 

ізолюються та теплоізоляційних матеріалів. Види теплоізоляції та технологія їх 

виконання. Особливості технології  влаштування теплоізоляції в зимових умовах. 

Улаштування протикорозійних покриттів. Види та технологія виконання.  

ТЕМА 8. ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ. 

Галузь використання опоряджувальних робіт у будівництві. 

Склярські роботи. Скління дерев'яних, пластмасових, металевих та 

залізобетонних рам. Виконання склярських робіт у зимових умовах. 

Штукатурні роботи, галузь їх застосування. Види штукатурки. Виконання шту-

катурних робіт ручним та механізованим способами. Комплексна механізація 

штукатурних робіт. Штукатурні станції. Види спеціальних та декоративних 

штукатурок, та технологія їх виконання. Опорядження поверхонь гіпсокартонними 

листами. 

Малярні роботи, галузь їх застосування. Види фарб та категорії фарбування. 

Виконання комплексного процесу малярних робіт ручним та механізованим 

способами. Малярні станції. Фарбування поверхонь. 

Шпалерні роботи. Матеріали для шпалерних робіт. Підготовлення поверхонь 

під обклеювання. Обклеювання стін шпалерами, лінкрустом та синтетичними 

рулонними матеріалами. 

Облицювальні роботи та їх застосування. Підготовлення облицювальних 

матеріалів та поверхонь для облицювання. Технологія облицювання поверхонь. 

Облицювання поверхонь великорозмірними листами та декоративно-акустичними 

плитами. 

Улаштування підлог. Загальні вимоги. Улаштування суцільних покрить підлог: 

цементно-піщаних, полімер цементно-бетонних, мозаїчних, з вакуумбетону, 

металоцементних, асфальтобетонних, ксилолітових, наливних (мастичних). Улашту-

вання підлог із штучних матеріалів: керамічних плиток, паркетних, дощатих, 

ламінованих покрить, обігрівальних, з рулонних матеріалів. 

Особливості технології виконання опоряджувальних робіт у зимових умовах та 

умовах жаркого клімату. 
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ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА УМІНЬ: 

В результаті вивчення другого розділу студенти 

повинні знати: 

- технологію виконання будівельно-монтажних робіт; 

- виконання робіт в зимових умовах та умовах жаркого клімату; 

- правила прийому виконаних робіт; 

- вимоги державних будівельних норм та інших нормативних документів; 

- охорону праці при виконанні будівельно-монтажних робіт, 

    повинні уміти: 

- організовувати роботу бригади (ланки); 

- проводити підрахунки об'ємів робіт, перевіряти якість їх виконання; 

- організовувати виконання робіт у відповідності до технічної документації;  

- оформляти акти прихованих робіт та іншу технічну документацію; 

- користуватися нормативними документами; 

- розробляти технологічні карти на будівельно-монтажні роботи; 

- виконувати будівельно-монтажні роботи з урахуванням вимог охорони 

    довкілля та протипожежної безпеки; 

- запроваджувати передові методи праці та досягнення науково-технічного 

    прогресу. 
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7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДЛЯ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ НА 

ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ  

«КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК» 

 

 

 

При вступних фахових випробовуваннях та визначенні  професійних умінь та знань 

абітурієнта велике значення має обґрунтованість оцінки.. Кожен рівень знання 

повинен мати оцінку, яка б відповідала йому. Оцінка виставляється згідно з 

існуючим положенням за двісті бальною шкалою. 

 

Бали  «180-200» виставляється, якщо: 

- фахове випробовування виконане повністю; 

- можлива одна неточність, описка, яка не є наслідком нерозуміння матеріалу. 

 

Бали  «150-179» виставляється, якщо: 

- фахове випробовування виконане не повністю; 

- при відповідях на теоретичні питання допущені незначні неточності; 

 

Бали  «120-149» виставляється, якщо: 

- недостатні відповіді на поставленні теоретичні питання, суть та зміст питань 

розкриті не повністю. 

 

Бали  «100-119» виставляється, якщо: 

- Відсутні відповіді на поставлені питання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова фахової комісії __________________________/Л.П. Пінтак/ 
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