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ВСТУП 
 

Перша навчальна практика, яка є продовженням навчального процесу в 
умовах виробництва, сприяє активному засвоєнню теоретичного матеріалу 
курсів і виявленню критичного сприйняття великої кількості різної інформації, 
обумовлює необхідність у поглиблюванні знань, формує конкретну уяву про 
спеціаліста-технолога на виробництві. 

Згідно з навчальним планом і з урахуванням професійного спрямування 
студентів перша навчальна практика проводиться в кінці другого семестру 
впродовж двох тижнів у вигляді екскурсій на крупні підприємства з 
виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. Підприємства, на 
яких проводиться практика, мають бути оснащені сучасним технологічним, 
транспортним, контрольно-вимірювальним та іншим устаткуванням. Базами 
проведення практики можуть бути заводи залізобетонних конструкцій (ЗЗБК), 
домобудівні комбінати (ДБК), заводи силікатних виробів автоклавного 
твердіння, гіпсових, вапняно-гіпсових, шлакобетонних та інших виробів і 
конструкцій, високомеханізовані полігони з виробництва залізобетонних 
виробів і конструкцій (блок-кімнат, труб тощо), а також підприємства з 
виробництва товарного бетону, в’яжучих речовин, заповнювачів, стінових, 
оздоблювальних, ізоляційних і покрівельних матеріалів і виробів. 

В умовах діючих підприємств студент має ознайомитися з технологіями 
виробництва різноманітних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, а 
також з організаційно-керувальною діяльністю підприємств. 

На допомогу студентам, які проходять практику, в даному виданні 
наводиться список рекомендованих джерел інформації, до якого входять 
підручники, навчальні посібники, довідники та нормативні документи. 

Державні стандарти та інші нормативні документи наведені за станом на 
1 січня 2017 року. 

Видання розроблено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» професійного спрямування «Технології будівельних 
конструкцій, виробів і матеріалів». 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Керівництво першою навчальною практикою 
 

Загальна відповідальність за організацію та проведення першої 
навчальної практики студентів покладається на ректора університету. 

Навчально-методичне керівництво практикою здійснюється кафедрою 
фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів. Для 
проведення екскурсій на підприємства кафедра призначає досвідчених 
професорів, доцентів та викладачів, які є висококваліфікованими спеціалістами 
в галузі виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. 

Керівники практики, які призначаються університетом (кафедрою), до 
початку її проведення виїжджають на підприємства для узгодження та 
організації умов для виконання програми практики. 

До обов’язків, які повинні виконувати керівники практики від 
університету, входять: 

1) забезпечення проведення всіх організаційних заходів до того, як 
студенти приступлять до проходження практики; 

2) проведення інструктажів щодо порядку проходження практики та 
щодо дотримання техніки безпеки; 

3) організація на базах практики навчальних занять та екскурсій для 
студентів; 

4) здійснення контролю за забезпеченням підприємствами інструктажів 
щодо дотримання техніки безпеки; 

5) забезпечення високої якості проведення екскурсій під час 
проходження студентами практики відповідно до навчального плану та робочої 
програми; 

6) надання оперативної допомоги, проведення консультацій з підбору 
матеріалів для підготовки звіту, виконання індивідуального завдання та 
складання звіту. 

Підприємства, які є базами проходження практики студентами, 
організовують і проводять її відповідно до положення та програми практики. 

Відповідальність за організацію екскурсій на підприємства покладається 
також і на керівника практики (технолога) від підприємства. 

Загальне керівництво першою навчальною практикою студентів 
покладається на одного з провідних робітників або висококваліфікованих 
спеціалістів і затверджується наказом керівника від підприємства. 

Керівник практики студентів від підприємства здійснює загальне 
керівництво практикою, а також спільно з керівником практики від 
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університету організовує її проходження та контроль відповідно до 
навчального плану та робочої програми. 

Невід’ємними обов’язками керівника практики від підприємства є також 
дотримання календарного графіку проходження практики, узгодженого з 
керівництвом університету, забезпечення якісного проведення інструктажів з 
техніки безпеки та охорони праці, надання поточної допомоги в збиранні 
матеріалів для складання звіту про проходження практики і в підсумку – 
звітування перед керівництвом підприємства про організацію і проведення 
практики. 

 

1.2 Обов’язки студентів під час проходження 
першої навчальної практики 

 

Студент у процесі проходження першої навчальної практики 
зобов’язаний: 

• повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики; 
• дотримуватись діючих на підприємстві правил внутрішнього 

розпорядку; 
• строго дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та 

виробничої санітарії; 
• записувати необхідні цифрові дані, зміст лекцій та бесід, зображувати 

ескізи, зарисовки тощо. 
По закінченні проходження практики студент повинен надати керівникам 

практики від університету (кафедри) письмовий звіт про виконання всіх 
завдань і скласти диференційований залік з практики у терміни, встановлені 
кафедрою. 

 

1.3 Порядок складання та оформлення звіту про проходження 
першої навчальної практики, підбиття підсумків та складання заліків 

 

Складання звіту про проходження практики належить до самостійної 
роботи студента, яка підбиває підсумок його діяльності в період проходження 
першої навчальної практики, і є основним документом, за яким визначається 
якість проходження практики студентом. 

Звіт про проходження практики рекомендується оформляти згідно з 
ДСТУ 3008-2015 та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

Текст звіту може бути написаний від руки чорнилом або виконаний з 
використанням комп’ютерної техніки на одному боці аркуша паперу формату 
А4 (297×210 мм). Обсяг звіту має складати приблизно 30-50 сторінок тексту. 
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У процесі оформлення звіту необхідно дотримуватися також вимог 
ЄСКД. Розмірності вживаних одиниць вимірювання і параметри потрібно 
наводити в одиницях СВ. 

Текст звіту викладається в безособовій формі, літературною мовою, 
стисло і грамотно. В тексті необхідно посилатися на використані джерела 
інформації згідно з ДСТУ 3008-2015 або ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, наводити 
джерела найбільш важливих відомостей, формул, довідкових даних. 

Звіт про проходження практики має містити необхідний ілюстративний 
матеріал, фотографії, креслення, схеми, графіки тощо у вигляді рисунків, 
вклейок або окремих листів, мати заголовний лист і зміст. 

Після того, як роботу над написанням і оформленням звіту закінчено, 
студент повинен підписати його і здати на кафедру за декілька днів до 
закінчення практики для перевірки керівником практики від університету. 

Після перевірки звіту студент складає диференційований залік з практики 
керівникам практики від університету. 

Приблизна рекомендована структура оформлення звіту має вигляд: 
 

 Вступ 
1 Виробництво товарного бетону 
1.1 Відвідування підприємства (назва підприємства) 
1.2 Тип і структура підприємства (заводу, цеху) 
1.3 Номенклатура продукції, яка виробляється, галузь її застосування 
1.4 Характеристика основних вихідних матеріалів, способи їхньої обробки, 

постачальники сировини та напівфабрикатів 
1.5 Технологічна схема виробництва, технологічні параметри та режими 

технологічного процесу 
1.6 Оснащення підприємства, полігона або цеху технологічним і транспортним 

обладнанням 
1.7 Контроль якості вихідних матеріалів, технологічного процесу, готової 

продукції (посилання на діючі стандарти, технічні умови тощо) 
2 Виробництво бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій  

2.1 Відвідування підприємства (назва підприємства) 
2.2 Тип і структура підприємства (заводу, цеху) 
2.3 Номенклатура продукції, яка виробляється, галузь її застосування 
2.4 Характеристика основних вихідних матеріалів, способи їхньої обробки, 

постачальники сировини та напівфабрикатів 
2.5 Технологічна схема виробництва, технологічні параметри та режими 

технологічного процесу 
2.6 Оснащення підприємства, полігона або цеху технологічним і транспортним 

обладнанням 
2.7 Контроль якості вихідних матеріалів, технологічного процесу, готової 

продукції (посилання на діючі стандарти, технічні умови тощо) 
3 Виробництво силікатної цегли та газобетонних виробів  
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3.1 Відвідування підприємства (назва підприємства) 
3.2 Тип і структура підприємства (заводу, цеху) 
3.3 Номенклатура продукції, яка виробляється, галузь її застосування 
3.4 Характеристика основних вихідних матеріалів, способи їхньої обробки, 

постачальники сировини та напівфабрикатів 
3.5 Технологічна схема виробництва, технологічні параметри та режими 

технологічного процесу 
3.6 Оснащення підприємства, полігону або цеха технологічним і транспортним 

обладнанням 
3.7 Контроль якості вихідних матеріалів, технологічного процесу, готової 

продукції (посилання на діючі стандарти, технічні умови тощо) 
 Висновки 
 Список використаних джерел інформації 

 
Оцінювання виконання програми практики здійснюється за кредитно-

трансферною системою організації навчального процесу. Кредитно-трансферна 
система передбачає оцінювання результатів проходження практики за шкалами 
університету, національною та ECTS. 

Виконання програми практики оцінюється до 100 балів за шкалою 
вищого навчального закладу та за відповідними рівнями оцінювання 
національної шкали та шкали ECTS (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Відповідність між шкалами оцінювання знань студента за 
шкалами університету, національною та ECTS 

 
Оцінка за шкалою 

університету  
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 
82-89 В 
74-81 С 

добре 

64-73 D 
60-63 Е  

задовільно 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

Своєчасність, ритмічність, послідовність і якість виконання програми 
практики студентом оцінюється за двома змістовими модулями в 60 і 40 балів 
кожен за шкалою університету з відповідним оцінюванням кожного модуля за 
національною шкалою (табл. 1.2). 
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Таблиця 1.2 – Відповідність між шкалами для оцінювання знань студента 
за  результатами виконання змістових модулів 
 

Університетська шкала оцінювання 
модуля в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

60 40 
Відмінно А 54-60 36-40 

В 49-53 33-35 
Добре 

С 44-48 30-32 
D 38-43 26-29 

Задовільно 
Е 36-37 24-25 

Незадовільно FX 21-35 14-23 
Неприйнятно F 1-20 1-13 

 

Перший змістовий модуль в межах від 1 до 60 балів оцінюється за 
результатами виконання першого етапу проходження практики з урахуванням 
таких показників: 

− відвідування студентом екскурсії на підприємство №1, ознайомлення з 
його типом і структурою, номенклатурою продукції, яка виготовляється, та 
галуззю її застосування, характеристикою основних вихідних матеріалів, 
способами їхньої обробки, постачальниками сировини та напівфабрикатів, 
технологічною схемою виробництва, технологічними параметрами та 
режимами технологічного процесу, оснащенням підприємства, полігона або 
цеху технологічним і транспортним обладнанням, контролем якості вихідних 
матеріалів, технологічного процесу, готової продукції, складання відповідної 
частини звіту; 

− відвідування студентом екскурсії на підприємство №2; ознайомлення з 
типом і структурою підприємства, номенклатурою продукції, яка 
виготовляється, та галуззю її застосування, характеристикою основних 
вихідних матеріалів, способами їхньої обробки, постачальниками сировини та 
напівфабрикатів, технологічною схемою виробництва, технологічними 
параметрами та режимами технологічного процесу, оснащенням підприємства, 
полігона або цеху технологічним і транспортним обладнанням, контролем 
якості вихідних матеріалів, технологічного процесу, готової продукції, 
складання відповідної частини звіту; 

− відвідування студентом екскурсії на підприємство №3; ознайомлення з 
типом і структурою підприємства, номенклатурою продукції, яка 
виготовляється, та галуззю її застосування, характеристикою основних 
вихідних матеріалів, способами їхньої обробки, постачальниками сировини та 
напівфабрикатів, технологічною схемою виробництва, технологічними 
параметрами та режимами технологічного процесу, оснащенням підприємства, 
полігона або цеху технологічним і транспортним обладнанням, контролем 
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якості вихідних матеріалів, технологічного процесу, готової продукції, 
складання відповідної частини звіту. 

Кожен з показників першого змістового модуля оцінюється в межах від 1 
до 20 балів. Кожне зауваження щодо невиконання складового показника 
знижує його оцінку на 1–2 бали залежно від рівня невиконання. 

Другий змістовий модуль оцінюється в межах від 1 до 40 балів за 
результатами виконання другого етапу проходження практики та виконання 
заключного етапу практичної підготовки – оформлення й захисту звіту про 
проходження практики з урахуванням певних показників, а саме: 

− якості оформлення звіту відповідно до нормативних вимог  
(0-10 балів); 

− якості відповідей на питання під час захисту звіту про проходження 
практики (0-30 балів). 

Кожне зауваження щодо невиконання певного показника знижує його 
оцінку на 1–2 бали залежно від рівня невиконання. 

У результаті складання кожного зі змістових модулів отримані бали 
підсумовуються і визначається їх загальна кількість за виконання програми 
практики. На підставі таблиці 1.1 виставляється оцінка за складання 
диференційованого заліку. Під час підсумкового оцінювання беруться до уваги 
певні критерії, а саме: 

– оцінка «відмінно» – А (90–100 балів) – виставляється студенту, який 
за час проходження практики поглибив рівень теоретичних знань, склав звіт 
відповідно до нормативних вимог, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно 
захищає його, правильно та впевнено застосовує набуті теоретичні знання на 
практиці; 

– оцінка «добре» – В (82–89 балів)– виставляється студенту, який твердо 
знає теоретичний матеріал, застосовує його на практиці, грамотно і послідовно 
викладає матеріал звіту під час його захисту і не допускає при цьому помилок; 

– оцінка «добре» – С (74–81 бал)– виставляється студенту, який не 
допускає суттєвих неточностей у відповідях на запитання, правильно 
застосовує теоретичні положення на практиці; 

– оцінка «задовільно» – D (64–73 бали) – виставляється студенту, який 
володіє знаннями тільки основного матеріалу звіту, так як не засвоїв його 
деталі, тому допускає неточні формулювання; 

– оцінка «задовільно» – Е (60–63 бали) – виставляється студенту, який 
допускає порушення послідовності у викладенні матеріалу та відчуває 
труднощі в застосуванні теоретичних знань на практиці; 

– оцінка «незадовільно» – FX (35–59 балів) – виставляється студенту, 
який не засвоїв значної частини матеріалу звіту, допускає суттєві помилки, 
невпевнено застосовує теоретичні знання на практиці, але здатний 
доопрацювати матеріал звіту та повторно його захистити (без повторного 
проходження практики); 
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У разі отримання оцінки «незадовільно» – F (1-34 балів), студент 
відраховується з університету з умовою обов’язкового повторного 
проходження практики і відновлення навчання в університеті. 

Диференційований залік,зазвичай, приймають в день закінчення практики 
або в додатково призначені терміни. Студентові, який не склав залік у 
встановлені терміни, виставляється оцінка «незадовільно».  

Студенти, які отримали незадовільні оцінки в результаті несумлінного 
відношення до проходження практики, виявлення під час захисту повної 
непідготовленості відповідно до програми або ті, які не виконали програму 
практики, відраховуються з університету. 

 

2 ПРОГРАМА ПЕРШОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
 

2.1 Мета і задачі першої навчальної практики 
 

Робочим навчальним планом спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» професійного спрямування «Технології будівельних конструкцій, 
виробів і матеріалів» передбачене проходження першої навчальної практики 
(90 годин – 3 кредити  ESTS), що продовжується протягом двох тижнів після 
закінчення навчання на I курсі (в червні місяці). 

Під час проходження першої навчальної практики студент отримує 
можливість ознайомитись зі специфікою майбутнього фаху, набути первинних 
професійних умінь і навичок щодо застосування знань із загально-професійних 
і спеціальних дисциплін на практиці. 

Метою першої навчальної практики є надання студенту можливості 
отримати повну уяву про структуру підприємств – баз практики, взаємодію 
їхніх окремих підрозділів, чинну систему управління ними; вивчити виробничу 
діяльність підприємств з виготовлення будівельних конструкцій, виробів і 
матеріалів; набути знань щодо технологічних процесів, улаштування та 
експлуатації обладнання підприємств. 

Програму проходження першої навчальної практики складено відповідно 
до закону України «Про вищу освіту», «Положення про проведення практики 
студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом 
Міністерства освіти України № 93 від 08.04.1993 р., Наказу Міністерства освіти 
і науки України №1/9 – 398 від 01.08.2005 р., «Рекомендацій про проведення 
практики студентів вищих навчальних закладів України», ухвалених рішенням 
Вченої ради ІІТЗО від 24 квітня 2013 року (протокол № 5) – К.: 2013», 
«Положення про проведення практики студентів Харківського національного 
університету будівництва та архітектури». – Харків: ХНУБА, 2014. 

Програма проходження першої навчальної практики відповідає освітньо-
кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі, структурно-
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логічній схемі, наскрізній програмі практик та навчальному плану підготовки 
бакалаврів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 
професійного спрямування «Технології будівельних конструкцій, виробів і 
матеріалів». 

Під час проходження першої навчальної практики студент отримує 
можливість ознайомитися: 

− із структурою підприємств, з організацією праці на виробництвах та 
організацією керування роботи окремих підрозділів заводу; 

− із властивостями матеріалів, які використовуються у процесі 
виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, галуззю їх 
застосування; 

− із технологічними процесами основного виробництва та допоміжних 
служб; 

− із технологічним і транспортним обладнанням заводів і умовами його 
експлуатації; 

− із роботою лабораторії, відділу технічного контролю і метрологічної 
служби підприємства, з методами виявлення і усунення браку; 

− із діючою нормативною та технічною документацією. 
 
У результаті проходження першої навчальної практики студент повинен 

знати: 
− типи і структури підприємств з виробництва будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів; 
− номенклатуру продукції, яка виробляється, галузь її застосування; 
− основні положення щодо проектування технологічних процесів 

виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; 
− послідовність виконання технологічних операцій виробничих 

процесів; 
− характеристику вихідної сировини та напівфабрикатів; 
− діючі стандарти, будівельні норми, технологічні умови та вимоги 

щодо контролю якості вихідної сировини, технологічних переділів, готової 
продукції; 

− засоби інтенсифікації технологічних процесів виробництва 
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; 

− основні способи автоматизації і механізації виробничих процесів; 
− заходи щодо техніки безпеки, охорони праці й охорони 

навколишнього середовища на підприємствах; 
− функції відділу головного технолога, права й обов’язки технолога 

заводу, цеху, ділянки; 
− функції заводської лабораторії та відділу технічного контролю, їх 

права й обов’язки. 
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До компетентностей, якими повинен оволодіти студент у результаті 
проходження першої навчальної практики, належать: 

− здатність продемонструвати практичні інженерні навички; 
− здатність застосовувати системний підхід до вирішення інженерних 

проблем; 
− здатність застосовувати й інтегрувати знання і розуміння інших 

інженерних дисциплін; 
− здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних 
рішень; 

− здатність продемонструвати здібності щодо інженерної діяльності, 
яка може забезпечити сталий розвиток; 

− здатність продемонструвати здібності щодо питань використання 
технічної літератури та інших джерел інформації; 

− здатність продемонструвати здібності щодо розуміння правових 
норм, які мають відношення до інженерної діяльності, включаючи питання 
персоналу, здоров'я, безпеки і ризику (в тому числі екологічного ризику); 

− здатність продемонструвати обізнаність з відповідними кодексами з 
питань практики і промислових стандартів; 

− здатність продемонструвати здібності щодо вирішення питань якості; 
− здатність продемонструвати здібності щодо надання характеристик 

будівельних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів; 
− здатність продемонструвати здібності щодо розуміння контекстів, у 

яких можуть бути застосовані інженерні знання: управління операціями, 
розробка технології тощо. 

 
До програмних результатів навчання належать: 
− здатність обирати й використовувати відповідне обладнання, 

інструменти та методи; 
− уміння поєднувати теорію і практику для вирішення інженерних 

завдань; 
− здатність демонструвати розуміння застосовуваних методик і 

методів, а також їх обмеження; 
− здатність демонструвати розуміння нетехнічних наслідків інженерної 

практики; 
− здатність продемонструвати майстерність і лабораторні навички; 
− здатність продемонструвати вміння щодо вирішення проблем 

здоров'я, безпеки і правових питань та відповідних обов'язків інженерної 
практики, соціальних та екологічних наслідків технічних рішень, 
відповідальності та обов’язків щодо дотримання кодексу професійної етики і 
норм інженерної практики. 
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2.2 Зміст першої навчальної практики 
 

Проходження першої навчальної практики передбачає здійснення 
студентам екскурсій на підприємства з виготовлення збірних бетонних та 
залізобетонних виробів і конструкцій, товарного бетону, силікатних виробів 
автоклавного твердіння, гіпсових, вапняно-гіпсових, шлакобетонних та інших 
виробів і конструкцій, в’яжучих речовин, заповнювачів для бетону, стінових, 
оздоблювальних, ізоляційних і покрівельних матеріалів і виробів. 

Програма першої навчальної практики передбачає вивчення студентами 
таких виробничих питань: 

1 Тип і структура підприємства.  
2 Номенклатура продукції, яка виробляється, її характеристика, галузь 

застосування. 
3 Характеристика вихідної сировини та напівфабрикатів, які 

використовуються у виробництві (в’яжучі матеріали, заповнювачі, арматура, 
добавки тощо), їхня відповідність діючим стандартам та іншим нормативним 
документам. 

4 Технологічна схема виробництва будівельних виробів, матеріалів і 
конструкцій, режими виконання технологічних операцій. 

5 Оснащення підприємства технологічним і транспортним 
обладнанням, апаратурою, обчислювальною технікою, контрольно-
вимірювальними приладами та інструментами, механізація і автоматизація 
виробничих процесів. 

6 Способи контролю технологічних процесів і якості матеріалів, 
напівфабрикатів, готової продукції. Діюча система контролю якості. 

Далі наведено перелік питань, на які студенти мають звернути увагу: 
1 Збут продукції, відпуск зі складів матеріалів і готової продукції. 
2 Передовий досвід, раціоналізаторська та винахідницька робота на 

підприємствах, заходи щодо виявлення резервів підвищення ефективності та 
якості виробництва. 

3 Заходи щодо захисту навколишнього середовища від забруднення 
відходами виробництва та цивільна оборона. 

4 Заходи щодо охорони праці, проведення інструктажів і надання знань 
робітникам щодо безпечних прийомів праці, техніки безпеки і санітарних умов. 
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ДОДАТОК А 
 

Зразок оформлення титульного аркуша звіту про проходження першої 
навчальної практики 

 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ  

 
 

Кафедра фізико-хімічної механіки і технології будівельних матеріалів і виробів 
(повна назва кафедри) 

 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 
 

про проходження першої навчальної практики 
(назва дисципліни) 

 
 
 
 
Студента  ____І___ курсу ___________ групи 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» професійного спрямування 
«Технології будівельних конструкцій, виробів 
і матеріалів»_____________________________ 
________________________________________

(прізвище та ініціали) 
Керівники   _____________________________ 
________________________________________ 

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

 
Національна шкала _______________________ 
Кількість балів: _______ Оцінка:  ECTS _____ 
                                                                 

 
 
 
 
 

м. Харків  –  20___ рік 
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призначення. Терміни та визначення. 
106 ДСТУ Б А.1.1-22-94 Скло будівельне листове прокатне і тягнуте. 

Технологія виготовлення. Терміни та визначення. 
107 ДСТУ Б А.1.1-23-94 Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів и 
виробів. Терміни та визначення. 

108 ДСТУ Б А.1.1-27-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення. 

109 ДСТУ Б А.1.1-28-94 Вироби полімерні погонажні профільні та 
оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення. 

110 ДСТУ Б А.1.1-29-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні і приклеюючі. 
Терміни та визначення. 

111 ДСТУ Б А.1.1-30-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Вермикуліт, матеріали та вироби на його основі. Терміни та 
визначення. 

112 ДСТУ Б А.1.1-31-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Сировина глиниста для виробництва штучних пористих 
заповнювачів. Терміни та визначення. 

113 ДСТУ Б А.1.1-33-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Вироби гіпсові звуковбірні та звукоізоляційні. Терміни та 
визначення. 

114 ДСТУ Б А.1.1-35-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Бетон легкий на пористих заповнювачах. Терміни та визначення. 
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115 ДСТУ Б А.1.1-36-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Гіпс та інші місцеві в’яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни та 
визначення. 

116 ДСТУ Б А.1.1-38-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни та визначення. 

117 ДСТУ Б А.1.1-39-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Методи контролю якості сировини та будівельних матеріалів. 
Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни та визначення.  

118 ДСТУ Б А.1.1-40-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних 
матеріалів і конструкцій. Терміни та визначення. 

119 ДСТУ Б А.1.1-41-94 Сировина природна для виробництва 
силікатних виробів. Вироби вапняно-кремнеземисті. Терміни та визначення. 

120 ДСТУ Б А.1.1-42-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Сировина природна неглиниста для виробництва штучних 
пористих заповнювачів. Терміни та визначення. 

121 ДСТУ Б А.1.1-43-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Ресурсозбереження. Терміни та визначення. 

122 ДСТУ Б А.1.1-44-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. Терміни 
та визначення. 

123 ДСТУ Б А.1.1-45-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Покриття лакофарбові будівельні. Терміни та визначення. 

124 ДСТУ Б А.1.1-46-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. 
Терміни та визначення. 

125 ДСТУ Б А.1.1-47-94 Хімічні добавки для бетонів. Терміни та 
визначення. 

126 ДСТУ Б А.1.1-48-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних 
властивостей. Терміни та визначення.  

127 ДСТУ Б А.1.1-49-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних досліджень. 
Терміни та визначення. 

128 ДСТУ Б А.1.1-50-94 Добавки активні мінеральні. Терміни та 
визначення. 

129 ДСТУ Б А.1.1-53-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Матеріали будівельні. Методи визначення пористості. Терміни і 
визначення. 

130 ДСТУ Б А.1.1-54-94 Сировина глиниста для виробництва 
керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення. 
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131 ДСТУ Б А.1.1-55-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни 
та визначення. 

132 ДСТУ Б А.1.1-56-94 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. 
Терміни та визначення. 

133 ДСТУ Б А.1.1-64-95 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості 
технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення.  

134 ДСТУ Б А.1.1-68-95 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних 
матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення. 

135 ДСТУ Б А.1.1-69-99 Заповнювачі пористі. Терміни та визначення. 
136 ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та 
визначення. 

137 ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та 
визначення понять. 

138 ДСТУ Б А.1.1-58-95 Система стандартизації та нормування в 
будівництві. Технологія важких бетонів і залізобетонних виробів. В’яжучі 
системи. Терміни та визначення. 

139 ДБН А.3.1-7-96 Управління, організація і технологія. Виробництво 
бетонних та залізобетонних виробів. – Київ: Держкоммістобудування України, 
1996. – 42 с. 

140 Посібник до ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та 
залізобетонних виробів. – Київ: Украхбудінформ, 1998. – 94 с. 

141 ДСТУ Б А.3.1-13:2010 Номенклатура показників якості будівельної 
продукції. Основні положення. 

142 ДСТУ 3008-2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і 
техніки. Структура і правила оформлювання. 

143 ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання. 

144 ДСТУ Б ГОСТ 1638:2011 Матеріали і вироби будівельні 
теплоізоляційні. Класифікація і загальні технічні умови (ГОСТ 16381-77, IDT). 

145 ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Будівельні матеріали. Керівництво по 
використанню хімічних добавок в бетонах і будівельних розчинах. 

146 ДСТУ-Н Б В.2.7-299 (діє до:2013) Настанови щодо визначення 
складу важкого бетону. 

147 ДСТУ EN 984:2005 Покриви текстильні на підлогу. Метод 
визначення поверхневої щільності лицьового шару голкопробивних покриттів 
на підлогу (EN 984:2001, IDT). 
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148 ДСТУ EN 10080:2009 Сталь для армування бетону. Зварювана 
сталь. Загальні технічні вимоги. 

149 ДСТУ EN 13986:2009 Плити деревинні, застосовні у конструкціях. 
Характеристики, оцінювання відповідності та маркування (EN 13986:2004, 
IDT). 

150 ДСТУ Б EN ISO 12572:2011 Гігротермічні характеристики 
будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності (EN ISO 
12572: 2001, IDT). 

151 ДСТУ Б EN 13163:2012 Матеріали будівельні теплоізоляційні. 
Вироби зі спіненого полістиролу (EPS). Технічні умови (EN 13163: 2008, IDT). 

152 ДСТУ Б EN 13164 (діє до 2013) Матеріали будівельні 
теплоізоляційні. Вироби з екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні 
умови (EN 13164: 2008, IDТ). 

153 ДСТУ Б EN 1279-1 (діє до 2013) Скло для будівництва. Склопакети. 
Частина 1. Загальні положення, допуски на розміри і правила опису системи 
(EN 1279-1: 2004+АС:2006, IDТ). 

154 ДСТУ Б EN 14509:2014 Панелі теплоізоляційні самонесучі з 
двостороннім металевим облицюванням. Вироби заводського виготовлення. 
Технічні умови (EN 14509:2006, IDT + EN 14509: 2006 / АС: 2008, IDT). 

155 ДСТУ-Н Б EN 13369 (діє до: 2013) Загальні правила по збірних 
залізобетонних виробах (EN 13369:2004+А1: 2006, IDT). 

156 ДСТУ Б В.2.7-3-93 Матеріали будівельні. Камінь гіпсовий штучний. 
Технічні умови. 

157 ДСТУ Б В.2.7-6-94 Будівельні матеріали. Черепиця керамічна. 
Технічні умови. 

158 ДСТУ Б В.2.7-7:2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові 
дрібноштучні. Технічні умови (EN 771-3:2003, NEQ). 

159 ДСТУ Б В.2.7-8-94 Плити пінополістирольні. Технічні умови. 
160 ДСТУ Б В.2.7-9-94 Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів 

вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови. 
161 ДСТУ Б В.2.7-10-95 Арматура стрижнева для залізобетонних 

конструкцій. Вихрострумовий метод контролю характеристик міцності. 
162 ДСТУ Б В.2.7-11-94 Добавки для виробництва штучних пористих 

заповнювачів. Класифікація. 
163 ДСТУ Б В.2.7-12-94 Сировина для виробництва штучних пористих 

заповнювачів. Класифікація. 
164 ДСТУ Б В.2.7-14-94 Сировина глиниста для виробництва 

керамзитового гравію та піску. Технічні умови. 
165 ДСТУ Б В.2.7-15-95 Вироби перлітобетонні теплоізоляційні. 

Технічні умови. 
166 ДСТУ Б В.2.7-16-95 Будівельні матеріали. Матеріали стінові 

кам'яні. Номенклатура показників якості. 
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167 ДСТУ Б В.2.7-17-95 Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні 
умови. 

168 ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні 
технічні умови. 

169 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. 
Методи випробувань на горючість. 

170 ДСТУ Б В.2.7-20-95 Лінолеум полівінілхлорид ний на тепло 
звукоізолюючій підоснові. Технічні умови. 

171 ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. 
Загальні технічні умови. 

172 ДСТУ Б В.2.7-25:2011 Бетони важкі лужні. Технічні умови. 
173 ДСТУ Б В.2.7-28-95 Будівельні матеріали. Черепиця керамічна. 

Технічні умови. 
174 ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі натуральні, з відходів 

промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і 
робіт. Класифікація. 

175 ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних 
матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови. 

176 ДСТУ Б В.2.7-36:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені стінові 
безцементні. Технічні умови. 

177 ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94). Будівельні матеріали. 
Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань. 

178 ДСТУ Б В.2.7-40-95 (ГОСТ 30256-94) Матеріали і вироби 
будівельні. Метод визначення теплопровідності циліндровим зондом. 

179 ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ГОСТ 30290-94) Матеріали і вироби 
будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем. 

180 ДСТУ Б В.2.7-42-97 Матеріали і вироби будівельні. Методи 
визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і 
виробів. 

181 ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні 
умови. 

182 ДСТУ Б В.2.7-45:2010 Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. 
Загальні технічні умови. 

183 ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи 
загальнобудівельного призначення. Технічні умови. 

184 ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Бетони. Методи визначення 
морозостійкості. Загальні вимоги. 

185 ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Будівельні матеріали. 
Бетони. Базовий метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги. 

186 ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. 
Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому 
заморожуванні і відтаванні. 
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187 ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95) Бетони. Ділатометричний 
метод прискореного визначення морозостійкості. 

188 ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95) Будівельні матеріали. 
Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення 
морозостійкості. 

189 ДСТУ Б В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95) Листи азбестоцементні 
плоскі. Технічні умови. 

190 ДСТУ Б В.2.7-53:2014 Вироби волокнистоцементні хвилясті. 
Технічні умови. 

191 ДСТУ Б В.2.7-54-96 (ГОСТ 30301-95) Вироби азбестоцементні. 
Правила приймання. 

192 ДСТУ Б В.2.7-56:2010 Вироби теплоізоляційні зі скляного 
штапельного волокна. Технічні умови. 

193 ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95) Підлоги. Метод випробування 
на стійкість до ударних дій. 

194 ДСТУ Б В.2.7-60-97 Будівельні матеріали. Сировина глиниста для 
виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація. 

195 ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені 
керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1:2003, NEQ). 

196 ДСТУ Б В.2.7-66-98 Будівельні матеріали. Цемент. Номенклатура 
показників якості. 

197 ДСТУ Б В.2.7-68-98 (ГОСТ 30548-97). Полотна неткані (підоснова) 
для лінолеуму. Методи випробувань. 

198 ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96) Будівельні матеріали. 
Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності. 

199 ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Будівельні матеріали. Метод 
випробування на розповсюдження полум'я. 

200 ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Щебінь і гравій із щільних 
гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. 
Методи фізико-механічних випробувань. 

201 ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупні заповнювачі природні, із відходів 
промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та 
робіт. Класифікація. 

202 ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні 
природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні 
умови. 

203 ДСТУ Б В.2.7-77-98 Мастики герметизуючи бутилкаучукові. 
Технічні умови. 

204 ДСТУ Б В.2.7-79-98 Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові і 
бітумно-бутилкаучукові. Технічні умови. 

205 ДСТУ Б В.2.7-80-2008 Будівельні матеріали. Цегла і камені 
силікатні. Технічні умови. 
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206 ДСТУ Б В.2.7-82:2010 Будівельні матеріали. В’яжучі гіпсові. 
Технічні умови. 

207 ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) Мастики покрівельні та 
гідроізоляційні. Методи випробувань. 

208 ДСТУ Б В.2.7-90:2011 Вапно будівельне. Технічні умови. 
209 ДСТУ Б В.2.7-91-99 В’яжучі мінеральні. Класифікація. 
210 ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) Вата мінеральна. Технічні 

умови. 
211 ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97) Будівельні матеріали. Листи 

гіпсокартонні. Технічні умови. 
212 ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94)  Будівельні матеріали. 

Суміші бетонні. Технічні умови. 
213 ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96) Плити з мінеральної вати на 

синтетичному зв’язуючому теплоізоляційні. Технічні умови. 
214 ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94) Мати прошивні з 

мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови. 
215 ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95) Плити мінераловатні 

підвищеної жорсткості на синтетичному зв’язуючому. Технічні умови. 
216 ДСТУ Б В.2.7-101-2000 Матеріали рулонні покрівельні та 

гідроізоляційні. Загальні технічні умови. 
217 ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95) Мастики будівельні 

полімерні склеювальні латексні. Технічні умови. 
218 ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові 

для виробництва в’яжучих матеріалів. Технічні умови. 
219 ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Матеріали і вироби 

будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при 
стаціонарному тепловому режимі. 

220 ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) Мастики покрівельні і 
гідроізоляційні. Загальні технічні умови. 

221 ДСТУ Б В.2.7-109-2001 Породи карбонатні для виробництва вапна. 
Технічні умови. 

222 ДСТУ Б В.2.7-111-2001 Будівельні матеріали. Плити гіпсові для 
перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови. 

223 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови. 
224 ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98) Матеріали і вироби 

полімерні будівельні герметизуючи нетвердіючі. Методи випробувань. 
225 ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. 

Суміші бетонні. Методи випробувань. 
226 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

дорожній та аеродромний. Технічні умови. 
227 ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Добавки енергозберігаючі для керамічних 

будівельних виробів. Загальні технічні вимоги. 
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228 ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Будівельні матеріали. Скло листове. 
Технічні вимоги. (ЕN 572:2004, NEQ). 

229 ДСТУ Б В.2.7-124:2004 Будівельні матеріали. Цемент для 
будівельних розчинів. Технічні умови. 

230 ДСТУ-П Б В.2.7-126:2011 Будівельні матеріали. Суміші будівельні 
сухі модифіковані. Загальні технічні умови. 

231 ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Будівельні матеріали. Добавки активні 
мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови. 

232 ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Будівельні матеріали. Профілі 
полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні 
технічні умови. 

233 ДСТУ Б В.2.7-131:2007 Пісок кварцовий. Технічні умови. 
234 ДСТУ Б В.2.7-132:2007 Пенополіуретани монтажні (монтажні піни). 

Номенклатура показників. 
235 ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. 

Технічні умови. 
236 ДСТУ Б В.2.7-139:2007 Черепиця полімерпіщана. Технічні умови. 
237 ДСТУ Б В.2.7-145:2008 Вироби бетонні тротуарні неармовані 

Технічні умови. 
238 ДСТУ Б В.2.7-150:2008 Будівельні матеріали. Пенополіуретани 

монтажні (монтажні піни). Загальні технічні умови. 
239 ДСТУ Б В.2.7-157:2011 Будівельні матеріали. Пісок і щебені 

перлітові спучені. Технічні умови. 
240 240 ДСТУ Б В.2.7-158:2008 Матеріали герметизуючі полімерні. 

Класифікація. Загальні технічні вимоги. 
241 ДСТУ Б В.2.7-159:2008 Матеріали і вироби полімерні для покриття 

підлог. Класифікація (EN 685: 1995, NEQ). 
242 ДСТУ Б В.2.7-160:2008 Лінолеум полівінілхлоридний на тканинній 

підоснові. Технічні умови (EN 650: 1996, NEQ). 
243 ДСТУ Б В.2.7-162:2008 Вироби паперово-шаруваті декоративні. 

Номенклатура показників. 
244 ДСТУ Б В.2.7-163:2008 Плити бетонні фасадні. Технічні умови. 
245 ДСТУ Б В.2.7-164:2008 Вироби з ніздрюватих бетонів. Технічні 

умови. 
246 ДСТУ Б В.2.7-165:2008 Методи визначення гігроскопічної сорбції 

будівельних матеріалів та виробів (EN ISO 12571: 2000, NEQ). 
247 ДСТУ Б В.2.7-167:2008 Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати 

на синтетичному зв’язуючому. Загальні технічні умови (EN 13162: 2001, NEQ). 
248 ДСТУ Б В.2.7-168:2008 Вироби теплоізоляції з пінофенопласту. 

Технічні умови (EN 13166:2001, NEQ). 
249 ДСТУ Б В.2.7-169:2008 Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати 

ламельні. Технічні умови (EN 13162: 2001, NEQ). 
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250 ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої 
густини, вологості, водопоглинання, пористості та водонепроникності. 

251 ДСТУ Б В.2.7-171:2008 (EN 934-2:2001, NEQ). Будівельні 
матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні 
умови. 

252 ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та 
бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ). 

253 ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Будівельні матеріали. Методи визначення 
терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних 
матеріалів у розрахункових та стандартних умовах. 

254 ДСТУ Б В.2.7-183:2009 Будівельні матеріали. Матеріали і вироби 
будівельні звукопоглинальні і звукоізоляційні. Класифікація і загальні технічні 
вимоги. 

255 ДСТУ Б В.2.7-184:2009 Будівельні матеріали. Матеріали 
звукоізоляційні та звукопоглинальні. Методи випробувань. 

256 ДСТУ Б В.2.7-190:2009 Вироби волокнистоцементні. Номенклатура 
показників. 

257 ДСТУ Б В.2.7-191:2009 Вироби паркетні. Номенклатура показників. 
258 ДСТУ Б В.2.7-193:2009 Будівельні матеріали. Матеріали в'яжучі: 

гіпс, вапно і композиції на їх основі. Номенклатура показників. 
259 ДСТУ Б В.2.7-194:2009 Матеріали герметизуючі полімерні 

будівельні. Номенклатура показників. 
260 ДСТУ Б В.2.7-195:2009 Будівництво. Матеріали і вироби 

теплоізоляційні. Номенклатура показників. 
261 ДСТУ Б В.2.7-196:2009 Будівельні матеріали. Матеріали 

приклеювальні полімерні для оздоблення та облицювання. Номенклатура 
показників. 

262 ДСТУ Б В.2.7-198:2009 Будівельні матеріали. Матеріали 
оздоблювальні та вироби облицювальні полімерні. Номенклатура показників. 

263 ДСТУ Б В.2.7-199:2009 Плити деревоволокнисті. Номенклатура 
показників. 

264 ДСТУ Б В.2.7-206:2009 Сировина для виробництва піску, гравію та 
щебеню із гравію для будівельних робіт. Технічні умови. 

265 ДСТУ Б В.2.7-212:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення стиранності. 

266 ДСТУ Б В.2.7-213:2009 Будівельні матеріали. Бетони хімічно стійкі. 
Методи випробувань. 

267 ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення міцності по контрольних зразках. 

268 ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила 
підбору складу. 

269 ДСТУ Б В.2.7-216:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення деформацій усадки та повзучості. 
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270 ДСТУ Б В.2.7-217:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення призматичної міцності, модуля пружності та коефіцієнта Пуассона. 

271 ДСТУ Б В.2.7-218:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
випробувань на витривалість. 

272 ДСТУ Б В.2.7-219:2009 Бетони. Метод прискореного визначення 
міцності на стиск. 

273 ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення 
міцності механічними методами неруйнівного контролю. 

274 269 ДСТУ Б В.2.7-221:2009 Будівельні матеріали. Бетони. 
Класифікація і загальні технічні вимоги. 

275 ДСТУ Б В.2.7-222:2009 Будівельні матеріали Бетони. Радіоізотопній 
метод визначення середньої густини. 

276 ДСТУ Б В.2.7-223:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи 
визначення міцності на зразках, відібраних з конструкцій. 

277 ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Бетони. Правила контролю міцності. 
278 ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Бетони. Ультразвуковий метод визначення 

міцності. 
279 ДСТУ Б В.2.7-225:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Метод 

визначення тепловиділення при твердненні. 
280 ДСТУ Б В.2.7-227:2009 Бетони. Методи визначення характеристик 

тріщиностійкості (в'язкості руйнування) при статичному навантаженні. 
281 ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для 

будівельних робіт. Методи випробувань. 
282 ДСТУ Б В.2.7-233:2010 Будівельні матеріали. Суміші будівельні 

рідкі модифіковані. Загальні технічні умови. 
283 ДСТУ Б В.2.7-234:2010 Матеріали рулонні бітумні та бітумно-

полімерні на скловолокнистої основі покрівельні та гідроізоляційні. Технічні 
умови. 

284 ДСТУ Б В.2.7-235:2010 Фасонні елементи з мінеральної вати для 
ізоляції трубопроводів. Технічні умови. 

285 ДСТУ Б В.2.7-236:2010 Мастики на основі бітуму покрівельні та 
ізоляційні гарячі. Технічні умови. 

286 ДСТУ Б В.2.7-237:2010 Камені бетонні і залізобетонні бортові. 
Технічні умови (ГОСТ 6665-91, MOD). 

287 ДСТУ Б В.2.7-238:2010 Плити бетонні тротуарні. Технічні умови 
(ГОСТ 17608-91, MOD). 

288 ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Розчини будівельні. Методи випробувань 
(EN 1015-11:1999, NEQ). 

289 ДСТУ Б В.2.7-191:2009 Вироби паркетні. Номенклатура показників. 
290 ДСТУ Б В.2.7-200:2009 Скло та вироби будівельного призначення зі 

скла. Номенклатура показників. 
291 ДСТУ Б В.2.7-243:2010 Вироби паркетні. Паркет планковий. 

Технічні умови. 
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292 ДСТУ Б В.2.7-244:2010 Вироби з деревини і деревних матеріалів. 
Покриття лакофарбові. Класифікація та позначення. 

293 ДСТУ Б В.2.7-250:2011 Матеріали будівельні. Діелькометричний 
метод вимірювання вологості (ГОСТ 21718-84, MOD). 

294 ДСТУ Б В.2.7-251:2011 Матеріали будівельні. Метод визначення 
питомої теплоємності (ГОСТ 23250-78, MOD). 

295 ДСТУ Б В.2.7-252:2011 Цегла та камені силікатні. Ультразвуковий 
метод визначення міцності при стиску (ГОСТ 24332-88, MOD). 

296 ДСТУ Б В.2.7-253:2011 Матеріали і вироби будівельні. Методи 
визначення опору паропроникненню. 

297 ДСТУ Б В.2.7-259:2011 Картон покрівельний. Технічні умови 
(ГОСТ 3135-82, MOD). 

298 ДСТУ Б В.2.7-262:2011 Гідроізол. Технічні умови (ГОСТ 7415-86, 
MOD). 

299 ДСТУ Б В.2.7-263:2011 Вироби азбестоцементні листові. Методи 
випробувань (ГОСТ 8747-88, MOD). 

300 ДСТУ Б В.2.7-264:2011 Заповнювачі пористі неорганічні для 
будівельних робіт. Методи випробувань (ГОСТ 9758-86, MOD). 

301 ДСТУ Б В.2.7-265:2011 Руберойд. Технічні умови (ГОСТ 10923-82, 
MOD). 

302 ДСТУ Б В.2.7-269:2011 Лінолеум гумовий багатошаровий - релін. 
Технічні умови (ГОСТ 16914-71, MOD). 

303 ДСТУ Б В.2.7-270:2011 Плитки керамічні литі і килими з них. 
Технічні умови (ГОСТ 18623-82, MOD). 

304 ДСТУ Б В.2.7-271:2011 Арболіт і вироби з нього. Загальні технічні 
умови (ГОСТ 19222-84, MOD). 

305 ДСТУ Б В.2.7-275:2011 Вироби вапняно-кремнеземисті 
теплоізоляційні. Технічні умови (ГОСТ 24748-81, MOD). 

306 ДСТУ Б В.2.7-276:2011. Матеріали полімерні рулонні і плиткові для 
підлог. Метод визначення показника теплозасвоєння (ГОСТ 25609-83, MOD). 

307 ДСТУ Б В.2.7-277:2011 Плити цементно-стружкові. Технічні умови 
(ГОСТ 26816-86, MOD). 

308 ДСТУ Б В.2.7-278:2011 Бетони легкі та ніздрюваті. Правила 
контролю середньої густини (ГОСТ 26816-86, MOD). 

309 ДСТУ Б В.2.7-279:2011 Ізол. Технічні умови (ГОСТ 10296-79, 
MOD). 

310 ДСТУ Б В.2.7-280:2011 Вермикуліт спучений. Технічні умови 
(ГОСТ 12865-67, MOD). 

311 ДСТУ Б В.2.7-281:2011 Цементи. Класифікація (ГОСТ 23464-79, 
MOD). 

312 ДСТУ Б В.2.7-284:2011 Плитки скляні облицювальні килимово-
мозаїчні та килими з них. Технічні умови. 
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313 ДСТУ Б В.2.7-285:2011 Заповнювач стільниковий паперовий. 
Технічні умови (ГОСТ 23233-78, MOD). 

314 ДСТУ Б В.2.7-287:2011 Бетон силікатний щільний. Технічні умови. 
315 ДСТУ Б В.2.7-288:2011 Бетони хімічно стійкі. Технічні умови. 
316 ДСТУ Б В.2.7-290:2011 Матеріали будівельні. Метод 

мікроскопічного кількісного аналізу структури (ГОСТ 22023-76, MOD). 
317 ДСТУ Б В.2.7-291:2011 Матеріали будівельні. Нейтронний метод 

вимірювання вологості (ГОСТ 23422-87, MOD). 
318 ДСТУ Б В.2.7-292:2011 Матеріали полімерні еластичні та 

текстильні для покриття для підлоги. Методи контролю. 
319 ДСТУ Б В.2.7-295:2011 Матеріали і вироби будівельні полімерні 

оздоблювальні на основі полівінілхлориду. Метод санітарно-хімічної оцінки 
(ГОСТ 26150-84, MOD). 

320 СТ РЕВ 4927-84 Вироби азбестоцементні. Класифікація. 
321 ТУ У В.2.7.88 023.025-96 Технічні умови. Полотна з мікро-, ультра-, 

супертонких і скломікрокристалічних скляних штапельних волокон з гірських 
порід. 

322 Р В.2.7-218-03450778-667:2006 Рекомендації щодо застосування 
сучасних матеріалів і технологій. 

323 ТУ У В.2.7-25.2-34323267-001:2009 Арматура неметалічна 
композитна базальтова періодичного профілю. Технічні умови. 

324 ВСН 462-85 Теплова ізоляція трубопроводів і устаткування 
заливальним пінополіуретаном. 

325 ГОСТ 862.2-85 Изделия паркетные. Паркет мозаичный. 
Технические условия. 

326 ГОСТ 862.3-85 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические 
условия. 

327 ГОСТ 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические 
условия. 

328 ГОСТ 862.4-87 Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические 
условия. 

329 ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования 
железобетонных конструкций. Технические условия. 

330 ГОСТ 8904-81 Плиты деревоволокнистые твердые с лакокрасочным 
покрытием. Технические условия. 

331 ГОСТ 18958-73 Фарби силікатні. 
332 ГОСТ 19279-73 Фарби полімерцементні. 
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