




 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3,0 

Галузь знань: 

- 

 

Вибіркова  

 

Спеціальність: 

- 

Рік підготовки: 

 2-й -й 

не передбачене 

 
Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

 3 -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –2 

самостійної роботи 

студента –4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

 рівень: 

бакалавр 

 

14 - год. 4 - год. 

Практичні, семінарські 

   16-год.      4 - год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. 82 - год. 

Індивідуальні завдання:  
Мова навчання:  

державна Вид контролю: залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Будівельні 

матеріали та вироби» є послідовне пізнання студентами сутності понять 

будівельних матеріалів, їх походження і класифікації, основних 

властивостей, технологій виготовлення, матеріалів і виробів з них. Знання 

матеріалів необхідні для набуття навичок правильного визначення 

доцільності використання того чи іншого матеріалу в конструкціях 

будівель і споруд, знань властивостей, правил догляду за ним, захисту від 

руйнування в процесі експлуатації. 

 

2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Будівельне 

матеріалознавства» є: набуття навичок правильного визначення 

доцільності використання того чи іншого матеріалу в конструкціях 

будівель і споруд, знань властивостей, правил догляду за ним, захисту від 

руйнування в процесі експлуатації. 

 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних компетентностей: 

-  Знання і розуміння предметної області та розуміння професії. 

-  Здатність навчатися та самонавчатися. 

-  Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел. 

-  Здатність спілкуватися державною мовою з представниками інших 

професійних груп різного рівня для донесення до фахівців і нефахівців 

інформації та власного досвіду в галузі професійної діяльності. 

-  Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

-  Здатність до розуміння основних теоретичних положень, концепцій та 

принципів математичних та соціально-економічних наук. 

-  Здатність до критичного осмислення і застосування основних теорій, 

методів та принципів природничих наук. 

-  Знання технології виготовлення, технічних характеристик сучасних 

будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, уміння ефективно 

використовувати їх при проектуванні, зведенні, експлуатації та 

реконструкції будівельних об'єктів. 

-  Знання сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва. 

 

3. Програмні результати навчання 

  Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних результатів навчання: 

- Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної діяльності. 

- Володіти навичками спілкування державною та іноземними мовами, 

використовуючи професійну термінологію. 



- Продемонструвати вміння ефективно застосовувати сучасні 

будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх 

технічні характеристики та технологію виготовлення. 

- Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі 

будівництва. 

- Виконувати та аналізувати економічні розрахунки вартості 

зведення, ремонту та реконструкції об’єктів будівництва. 

 

4. Передумови для вивчення дисципліни 

  Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: Загальна фізика, 

хімія, опір матеріалів.  

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1.  Загальні відомості про будівельні матеріали. 

Класифікація та основні властивості будівельних матеріалів. Механічні 

властивості. Фізичні властивості. Технологічні властивості. 

Стандартизація будівельних матеріалів. 

 

Тема 2. Природні та штучні кам’яні матеріали. 

Загальні відомості. Класифікація гірських порід. Види виробів з 

природнього каменю, їх застосування, перевезення та зберігання. 

 

Тема 3. Металеві матеріали та вироби. 

Будівельні вироби зі сталі. Кольорові метали та сплави й матеріали на їх 

основі. Захист металів від корозії. 
Тема 4. Матеріали і вироби з деревини. 
Будова й ознака деревини. Фізичні та механічні властивості деревини. 
Матеріали й вироби з деревини. Захист деревини від руйнувань. 
 
Тема 5. Мінеральні в’яжучи речовини та вироби. 
Повітряні в’яжучі речовини. Гіпсові в’яжучі речовини. Гідравлічні 
в’яжучі речовини. Вироби на основі мінеральних в’яжучих. 
 
Тема 6. Теплоізоляційні й акустичні матеріали. 

Неорганічні теплоізоляційні матеріали. Органічні теплоізоляційні 

матеріали. Матеріали для ізоляції об’єктів з мінусовою температурою 

поверхні. Акустичні матеріли. 

 

Тема 7. Перевезення, складування та зберігання будівельних 

матеріалів і виробі. 

Перевезення, складування та зберігання збірних сталебетонних і 

бетонних виробів та конструкцій. Перевезення, складування 

металоконструкцій, виробів із чорних та кольорових металів, 

лісоматеріалів та конструкцій з деревини, в’яжучих мінеральних 

матеріалів. 



6. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

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

Тема 1. Загальні 

відомості про 

будівельні 

матеріали.  

15 2 2   11 15 - -   15 

Тема 2. Природні 

та штучні кам’яні 

матеріали. 

15 2 2   11 15 2 -   13 

Тема 3. Металеві 

матеріали та 

вироби. 

15 2 4   9 15 2 -   13 

Тема 4. Матеріали 

і вироби з 

деревини. 

15 2 2   11 15 - 1   14 

Тема 5. Мінеральні 

в’яжучи ричовини 

та вироби. 

10 2 2   6 10 - 1   9 

Тема 6. 

Теплоізоляційні й 

акустичні 

матеріали. 

10 2 2   6 10 - 1   9 

Тема 7. 

Перевезення, 

складування та 

зберігання 

будівельних 

матеріалів і 

виробів. 

10 2 2   6 10 - 1   9 

Разом годин 90 14 16   60 90 4 4   82 

 

 

 

 

7. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Бетони й будівельні розчини. Легкі бетони. 2/1 

2 Штучні кам’яні матеріали. 2/- 

3 Гідроізоляційні та герметизаційні матеріали. 2/1 

4 Деревина, як будівельний матеріал. 2/- 



5 Бітумні та дьогтьові в’яжучі й матеріали на їх 

основі.  

2/1 

6 Матеріали й вироби на основі полімерів. 2/- 

7 Будівельні вироби із скла. 2/1 

8 Будівельні вироби зі сталі. 2/- 

 Усього годин 16/4 

 

8. Теми лабораторних занять 

Навчальним планом не передбачено виконання лабораторних занять. 

 

9. Індивідуальні завдання  

Навчальним планом не передбачено виконання індивідуального 

завдання. 
 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до  

Положення про організацію та проведення поточного і семестрового 

контролю результатів навчання студентів у Луганському національному 

аграрному університеті. 

 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 

 

11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування. 

11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді іспиту. 

11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані 

тести, виконання практичних завдань з вивчених тем. 

  

11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

Сума 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т      

10 8 8 8 8 8 10      40 100 

              

Т1, Т2 ... Т7 – теми  

 
12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна  
 

Навчальна дисципліна не передбачає використання інструментів, 

обладнання та програмного забезпечення. 

 



13. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення дисципліни «Будівельні матеріали та вироби» 

включає: 

1. Робочу програму навчальної дисципліни «Будівельні матеріали та 

вироби» 

2.  Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни (ІКНМЗД)  

3.  Конспект лекцій з дисципліни 

4.  Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з  

дисципліни «Будівельні матеріали та вироби» 

 
14. Рекомендовані джерела інформації 

 

14.1. Навчальна та інша література 

 

1. Баженов Ю. М. Технология бетона. – М.: Высш. шк., 2017. 

2. Горчаков Г. И., Баженов Ю. М. Строительные материалы. – М.: 

Высш.шк., 2000. 

3. Дворкин Л. И., Пашков И. А. Строительные материалы – К.: Высш. 

шк.,1989. 

4. Дворкін Л. Й. Будівельне матеріалознавство: Навчальний посібник. 

– Рівне: РДТУ, 2010. 

5. Добрянський І. М., Ніконець І. І. Вплив кремнійорганічної домішки 

ГКЖ-94 на властивості бетону // Будівництво України. – 2001. – № 

4 – С. 31. 

6. Добрянський І. М., Ніконець І. І. Лугостійкість бетонів і розчинів // 

Буді-вництво України. – 2002. – № 4. – С. 36. 

7. Домокеев А.Г. Строительные материалы. – М.: Высш. шк., 1989. 

Ицкович С. М.,   

8. Чумаков Л. Д., Баженов Ю. М. Технология заполнителей бетона. – 

М.: Высш. шк., 2010. 

9. Комар А. Г., Баженов Ю. М., Сулименко Л. М. Технология 

производства строительных материалов. – М.: Высш. шк., 1990. 

10. Комплексное использование минерального сырья и попутных 

продуктов при производстве строительных материалов: Сб. науч. 

тр. / Отв. ред. П. В. Кривенко. – К.: УМК ВО, 1991. 

11. Кривенко П. В. Будівельні матеріали. – К.: Вища шк., 1993. – 389 с. 

Мороз И. И. Технология строительной керамики. – К.: Высш. шк., 

1999. 

12.  Наназашвили И. Х. Строительные материалы, изделия и 

конструкции:  

Справочник. – М.: Высш. шк., 2010. 

13. Ніконець І. І., Добрянська Л. О. Можливості гідрофобізації 

будівельної цегли // Будівництво України. – 2001. – № 1. – С 



14.2. Електронні ресурси 

 

1) Навчально-методичне забезпечення Електронного ресурсу навчально-

методичного забезпечення ЛНАУ. 

2) Інтернет-ресурси: 

nbuv.gov.ua - електронний каталог Національної бібліотеки України імені  

В. І. Вернадського; 
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