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ВСТУП 

 

 

Розгорнутий план конспекту лекцій складено відповідно до робочої 

програми навчальної дисципліни «Технологія стінових та оздоблювальних,  

ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів».  

Розгорнутий план  конспекту лекцій з навчальної дисципліни «Технологія 

стінових та оздоблювальних,  ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів» 

з блоку «Технологія ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів» містить 

у собі два змістових модуля: змістовий модуль №1 «Технологія 

теплоізоляційних матеріалів і виробів» і змістовий модуль №2 «Технологія 

гідроізоляційних і покрівельних матеріалів і виробів». Тематика лекцій 

охоплює основні наукові положення сучасного будівельного матеріалознавства 

щодо ролі теплоізоляційних, гідроізоляційних і покрівельних матеріалів і 

виробів у будівельній індустрії, сировинної бази, технологій отримання, 

властивостей і використання найбільш поширених основних різновидів 

теплоізоляційних, гідроізоляційних і покрівельних матеріалів і виробів, 

екологічної і економічної ефективності виробництва та використання 

теплоізоляційних, гідроізоляційних і покрівельних матеріалів і виробів.  

Розгорнутий план конспекту лекцій з навчальної дисципліни «Технологія 

стінових та оздоблювальних,  ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів» 

з блоку «Технологія ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів» 

рекомендується до використання студентами денної та заочної форм навчання 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації 

«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». 
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Змістовий модуль 1 ТЕХНОЛОГІЯ  

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ 

 

 

Тема 1  КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ, ВИДИ 

ОПТИМАЛЬНИХ СТРУКТУР І СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ПОРИСТОЇ 

СТРУКТУРИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

 

План 

1.1 Визначення і функціональне призначення теплоізоляційних 

матеріалів і виробів. 

1.2 Класифікації теплоізоляційних матеріалів і виробів. 

1.3 Основні властивості теплоізоляційних матеріалів і виробів. 

1.4 Види оптимальних структур теплоізоляційних матеріалів і виробів. 

1.5 Способи отримання пористої структури теплоізоляційних 

матеріалів і виробів. 

 

Визначення теплоізоляційних матеріалів і виробів. Функціональне 

призначення теплоізоляційних матеріалів і виробів. Теплоізоляція будівель і 

споруджень, способи її реалізації, оцінка ефективності.    

Класифікація теплоізоляційних матеріалів і виробів за видом вихідної 

сировини. Класифікація теплоізоляційних матеріалів і виробів за формою і 

зовнішнім видом. Класифікація теплоізоляційних матеріалів і виробів за 

структурою. Класифікація теплоізоляційних матеріалів і виробів за середньою 

густиною. Класифікація теплоізоляційних матеріалів і виробів за жорсткістю. 

Класифікація теплоізоляційних матеріалів і виробів за теплопровідністю. 

Класифікація теплоізоляційних матеріалів і виробів за вогнестійкістю. 

Функціональні властивості теплоізоляційних матеріалів і виробів. 

Будівельно-експлуатаційні властивості теплоізоляційних матеріалів і виробів. 

Вимоги до властивостей теплоізоляційних матеріалів і виробів. 

Види оптимальних структур теплоізоляційних матеріалів і виробів: 

ніздрювата структура та способи її оптимізації; волокниста структура та 

способи її оптимізації; зерниста стаціонарна структура та способи її 

оптимізації; зерниста нестаціонарна структура та способи її оптимізації. 

Способи отримання пористої структури теплоізоляційних матеріалів і 

виробів: спосіб газоутворення; спосіб піноутворення; спосіб високого 

водозачинення; спосіб створення зернистої пористості; спосіб створення 

волокнистого каркасу; спосіб спучування сировини при нагріванні; спосіб 

добавок, які вигорають. 

 

Література: [1, 2, 6, 30-32, 124 та інші]. 

 



5 

 

Тема 2 ТЕХНОЛОГІЯ НЕОРГАНІЧНИХ  

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ 

 

 

План 

2.1 Штучне мінеральне волокно та теплоізоляційні вироби на його 

основі. 

2.2 Теплоізоляційні матеріали та вироби з поризованого штучного скла. 

2.3 Теплоізоляційні матеріали та вироби зі спучених гірських порід і 

мінералів. 

2.4 Ніздрюваті бетони. 

2.5 Керамічні теплоізоляційні вироби. 

2.6 Азбестовмісні теплоізоляційні вироби. 

 

Визначення, властивості, сировинна база, виробництво та використання 

мінеральної вати. Теплоізоляційні матеріали та вироби на основі мінеральної 

вати: сипкі матеріали; гнучкі рулонні вироби; шнурові матеріали; жорсткі 

штучні вироби. Визначення, властивості, сировинна база, виробництво та 

використання скляної вати. Теплоізоляційні матеріали та вироби на основі 

скляної вати. 

Визначення, властивості, сировинна база, виробництво та використання  

теплоізоляційних матеріалів і виробів з ніздрюватого скла (піноскла). 

Визначення, властивості, сировинна база, виробництво та використання  

теплоізоляційних зернистих матеріалів і композиційних виробів на основі 

спученого рідкого скла. 

Визначення, властивості, сировинна база, фізико-хімічні основи 

спучування при випалі, виробництво та використання спученого перліту. 

Визначення, властивості, сировинна база, фізико-хімічні основи спучування 

при випалі, виробництво та використання спученого вермикуліту.  

Теплоізоляційні матеріали і вироби зі спучених перліту та вермикуліту: 

безвипалювальні матеріали і вироби зі спучених перліту та вермикуліту; 

випалювальні матеріали і вироби зі спучених перліту та вермикуліту. 

Визначення, класифікації, властивості, сировинні матеріали, способи 

отримання ніздрюватої структури, виробництво та використання ніздрюватих 

бетонів. 

Визначення, властивості, сировинні матеріали, виробництво та 

використання керамічних теплоізоляційних виробів. 

Визначення, властивості, сировинні матеріали, виробництво та 

використання азбестовмісних теплоізоляційних виробів. 

 

Література: [1-3, 5-10, 14, 15, 18-20, 22-24, 26-28, 33-57, 125-129 та інші]. 
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Тема 3  ТЕХНОЛОГІЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ  

МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ З ОРГАНІЧНОЇ СИРОВИНИ 

 

План 

3.1 Теплоізоляційні матеріали і вироби на основі деревини. 

3.2 Теплоізоляційні матеріали і вироби на основі місцевої сировини. 

3.3 Полімерні теплоізоляційні матеріали і вироби. 

 

Визначення, різновиди та властивості деревно-волокнистих плит (ДВП),  

сировинні матеріали, виробництво та використання м’яких і твердих ДВП. 

Визначення, різновиди та властивості фіброліту, сировинні матеріали для 

виробництва цементного фіброліту, виробництво фібролітових плит за мокрим 

і сухим способами, використання фібролітових плит. Визначення, властивості, 

сировинні матеріали, виробництво та використання пробкових виробів.  

Визначення, класифікація, сировина, виробництво та використання 

теплоізоляційних матеріалів і виробів на основі місцевої сировини. 

Визначення та класифікації полімерних теплоізоляційних матеріалів і 

виробів. Визначення, властивості, класифікація в залежності від виду полімеру, 

способи отримання ніздрюватої структури (газо- і піноутворювачі) пінопластів, 

виробництво пресових і безпресових пінопластів, використання заливальних 

матеріалів і штучних виробів з пінопластів.  Визначення та класифікація 

поропластів, властивості карбамідформальдегідних поропластів, сировинні 

матеріали для виробництва карбамідформальдегідних поропластів,  

виробництво та використання заливальних матеріалів і штучних виробів з 

карбамідформальдегідних поропластів. Визначення, властивості, сировинні 

матеріали, виробництво та використання стільникопластів.  

 

Література: [1-3, 5-10, 14, 15, 18-20, 22-24, 58-74, 125-129 та інші]. 

 

 

Змістовий модуль 2 ТЕХНОЛОГІЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ  

І ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ 
 

 

Тема 4 ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ  

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ 

 

 

План 

4.1 Визначення та функціональне призначення гідроізоляційних 

матеріалів і виробів. 

4.2 Класифікації гідроізоляційних матеріалів і виробів. 

4.3 Вибір типу гідроізоляції. 
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4.4 Вимоги до характеристик гідроізоляційних покриттів для збірних 

споруджень. 

 

Визначення гідроізоляційних матеріалів і виробів. Функціональне 

призначення гідроізоляційних матеріалів і виробів. Загальні властивості 

гідроізоляційних матеріалів і виробів. Гідроізоляція будівель і споруджень, 

способи її реалізації, оцінка ефективності. 

Класифікація гідроізоляційних матеріалів і виробів за функціональним 

призначенням. Класифікація гідроізоляційних матеріалів і виробів за способом 

нанесення й умовами експлуатації. Класифікація гідроізоляційних матеріалів і 

виробів за фізичним станом і зовнішнім видом. 

Вибір типу гідроізоляційних покриттів в залежності від умов експлуатації 

спорудження. 

Вимоги до характеристик гідроізоляційних покриттів для збірних 

споруджень стосовно водонепроникності, водопоглинання, набухання, 

коефіцієнту водостійкості, теплостійкості, тріщиностійкості, корозійної 

стійкості.  

 

Література: [2, 3, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 25, 124 та інші].  

 

 

Тема 5  РІДКІ, ПЛАСТИЧНО-В’ЯЗКІ, ТВЕРДІ ТА  

ПРУЖНОВ’ЯЗКІ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ 

 

 

План 

5.1 Рідкі гідроізоляційні матеріали. 

5.2 Пластично-в’язкі гідроізоляційні матеріали. 

5.3 Тверді та пружно - в’язкі  гідроізоляційні матеріали. 

 

Призначення, різновиди (бітуми, бітумні емульсії й інші) та використання  

просочувальних матеріалів. Призначення, різновиди та використання  

ін’єкційних матеріалів. Призначення, різновиди (лаки, емалі, фарбові 

композиції й інші) та використання плівкоутворюючих матеріалів. 

Призначення, різновиди (олійні фарби, емалеві фарби й інші) та використання  

ґрунтувальних матеріалів. 

Визначення мастик, класифікація мастик в залежності від виду 

звя’зуючого, наповнювачі для мастик, класифікація мастик за способом 

укладки, гарячі мастики (різновиди, виготовлення та використання), холодні 

мастики (різновиди, виготовлення та використання). Визначення та склади 

асфальтових бетонів і розчинів, приготування й укладання асфальтобетонної 

суміші, класифікація асфальтових бетонів і розчинів в залежності від 

температури, при якій укладають і ущільнюють суміш в покритті, та в’язкості 
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бітуму, класифікація асфальтових бетонів і розчинів за крупністю заповнювачу, 

використання асфальтових бетонів і розчинів. Види, склади, приготування та 

використання герметизуючих мастик. 

Загальні відомості щодо рулонних основних гідроізоляційних матеріалів. 

Визначення, різновиди, характеристики, виробництво та використання 

руберойду, толю, пергаміну, гідроізолу, склоруберойду, металоізолу та 

фольгоізолу. Загальні відомості щодо рулонних безосновних гідроізоляційних 

матеріалів.  Визначення, сировинні матеріали, склад, виробництво, властивості, 

та використання ізолу, брізолу та пороізолу. Загальні відомості щодо плівкових 

гідроізоляційних матеріалів. Визначення, сировинні матеріали, виробництво, 

властивості та використання поліетиленових і полівінілхлоридних плівкових 

матеріалів. Визначення, сировинні матеріали, виробництво, властивості та 

використання засипних гідроізоляційних матеріалів. Визначення, сировинні 

матеріали, виробництво, властивості та використання штучних 

гідроізоляційних виробів.  

 

Література: [2, 3, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 25, 75-111, 125-129 та інші]. 

 

 

Тема 6 ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ З НЕОРГАНІЧНОЇ 

СИРОВИНИ, З ОРГАНІЧНОЇ СИРОВИНИ, КОМПОЗИЦІЙНІ 

 

 

План 

6.1 Покрівельні матеріали і вироби з неорганічної сировини. 

6.2 Покрівельні матеріали і вироби на основі органічної сировини. 

6.3 Композиційні покрівельні матеріали і вироби. 

 

Класифікація листових і штучних покрівельних матеріалів і виробів на 

основі неорганічної сировини. Визначення, номенклатура та властивості, 

сировинні матеріали, виробництво та використання керамічної черепиці. 

Визначення, номенклатура та властивості, сировинні матеріали, виробництво та 

використання цементно-піщаної черепиці. Визначення азбестоцементу,  

номенклатура та властивості азбестоцементних виробів,  сировинні матеріали  

для виробництва азбестоцементних виробів, виробництво азбестоцементних 

виробів за мокрим і напівсухим способами, використання азбестоцементних 

виробів. Визначення, номенклатура та властивості, сировинні матеріали, 

виробництво та використання металевих виробів. Визначення,  номенклатура та 

властивості, сировинні матеріали, виробництво та використання скляних 

виробів для світлопрозорих покриттів.  

Класифікація листових і штучних покрівельних матеріалів і виробів з 

органічної сировини. Визначення, номенклатура та властивості, сировина,  

виробництво та використання дерев’яних  матеріалів і виробів. Визначення, 
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номенклатура та властивості, сировина, виробництво та використання бітумних 

матеріалів і виробів. Визначення, номенклатура та властивості, сировина, 

виробництво та використання полімерних матеріалів і виробів. 

Металополімерні покрівельні матеріали і вироби, керамометалеві 

покрівельні матеріали і вироби, керамополімерні покрівельні матеріали і 

вироби, полімерпіщані покрівельні матеріали і вироби. Різновиди, 

номенклатура та властивості, сировинні матеріали, виробництво та 

використання багатошарових панелей для покриття будівель. 

 

Література: [3, 4, 10, 145, 16, 17, 20, 21, 111-123, 125-129 та інші]. 
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умови. 

88 ДСТУ Б В.2.7-106-2001 Герметизуючі нетвердіючі полімерні 

матеріали. Бутепрол-2М, Тегерон. Технічні умови. 

89 ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000)  Матеріали герметизуючі 

для швів аеродромних покриттів. Загальні технічні умови. 

90 ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98) Матеріали і вироби полімерні 

будівельні герметизуючі нетвердіючі. Методи випробувань. 

91 ГОСТ 24064-80 Мастики клеючі каучукові. Технічні умови. 

92 ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95)  Мастики будівельні 

полімерні склеювальні латексні. Технічні умови. 

93 ДСТУ 4148-2003 Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови. 

94 ДСТУ 4148-2003  Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови. зміна №1 

95 ГОСТ 4641-80 Дьогті кам'яновугільні для дорожнього будівництва. 

Технічні умови. 

96 ДСТУ Б В.2.7-81-98  Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Метод визначення 

показника зчеплення з поверхнею скла та кам'яних матеріалів. Технічні 

умови. 
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97 ДСТУ Б В.2.7-135: 2014  Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. 

Технічні умови. 

98 ДСТУ-Н Б В.2.7-303 діє до: 2015 Керівництво з приготування і 

застосування бітумів, модифікованих добавками на основі синтетичних 

восків. 

99 ДСТУ-Н Б В.2.7-301: 2014   Керівництво з приготування і застосування 

сумішей асфальтобетонних та асфальтобетону, модифікованих природними 

бітумами. 

100 ДСТУ Б В.2.7-119: 2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон 

дорожній та аеродромний. Технічні умови. 

101 ДСТУ Б.В.2.7-127: 2006  Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні 

і асфальтобетон щебенево-мастиковий. Технічні умови. 

102 ДСТУ Б В.2.7-89-99  (ГОСТ 12801-98)  Матеріали на основі органічних 

в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань. 

103 ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)  Матеріали на основі органічних 

в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань. 

104 ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97) Матеріали рулонні 

покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови. 

105 ДСТУ Б EN 1296: 2011 Матеріали покрівельні та гідроізоляційні 

рулонні, листові та у вигляді плит. Метод штучного старіння під тривалою 

дією підвищеної температури. 

106  ДСТУ Б В.2.7-259: 2011  Картон покрівельний. Технічні умови (ГОСТ 

3135-82, MOD). 

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

MOD). 

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

MOD). 

109 ДСТУ Б В.2.7-234: 2010 Матеріали рулонні бітумні та бітумно-

полімерні на скловолокнистої основі покрівельні та гідроізоляційні. Технічні 

умови. 

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

111 ДСТУ Б А.1.1-16-94 Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та 

визначення. 

112 ДСТУ Б В.2.7-28-95 Черепиця керамічна. Технічні умови. 

113 ДСТУ Б В.2.7-6-94 Черепиця бетонна. Технічні умови. 

114 ДСТУ Б В.2.7-139: 2007 Черепиця полімерпіщана. Технічні умови. 

115 СТ РЕВ 4927-84  Вироби азбестоцементні. Класифікація. 

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

показників. 

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

умови. 

118 ДСТУ Б В.2.7-263: 2011 Вироби азбестоцементні листові. Методи 

випробувань (ГОСТ 8747-88, MOD). 
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119 ДСТУ Б В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95) Листи азбестоцементні плоскі. 

Технічні умови. 

120 ДСТУ Б В.2.7-54-96 (ГОСТ 30301-95) Вироби азбестоцементні. 

Правила приймання. 

121 ДСТУ Б А.1.1-21-94  Скло та вироби зі скла будівельного призначення. 

Терміни та визначення. 

122 ДСТУ Б В.2.7-200: 2009 Скло та вироби будівельного призначення зі 

скла. Номенклатура показників. 

123 ДСТУ Б В.2.7-122: 2009  Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні 

умови (EN 572: 2004, NEQ). 

 

 

Інформаційні ресурси 

 

 

124 Великий енциклопедичний словник - https://www.vedu.ru/bigencdic/. 

125 Державна науково-технічна бібліотека України - http://rs.gntb.gov.ua/. 

126 Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського - http://irbis-

nbuv.gov.ua/. 

127 Веда. Студентська електронна бібліотека. Українські і російські 

підручники та посібники з різних дисциплін - http://lib.ua-ru.net/. 

128 Электронная библиотека Библиотекарь. Ру - http://www.bibliotekar.ru/. 

129 ІСС Будстандарт - http://online.budstandart.com/. 
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