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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітня програма, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

здобуття 

освіти 

заочна форма 

здобуття 

освіти 

Кількість кредитів: 

денна – 3 

заочна – 3,5  

Галузь знань: 

19 «Архітектура та 

будівництво». 
(шифр і назва) 

Вибіркова 

 

Спеціальність: 

192 «Будівництво та 

цивільна інженерія»  

 

Мова навчання: 

українська 

Модулів – 1 
Освітньо-професійна 

програма: 

Будівництво та цивільна 

інженерія  

Професійне спрямування: 

Технології будівельних 

конструкцій, виробів і 

матеріалів  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – реферат 
Семестр 

Загальна кількість 

годин: 

денна – 90 

заочна – 105 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

 

Рівень вищої освіти 

другий (магістерський) 

18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 4 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

30 год. 71 год. 

Індивідуальні завдання:  

24 год. 24 год. 

Вид контролю: 

диференційований залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Розвиток і удосконалення виробництва будівельних матеріалів і виробів, 

підвищення їхньої ефективності значною мірою визначаються раціональним 

використанням природних ресурсів, повнотою залучення у виробництво 

промислових побічних продуктів. 

Мета навчальної дисципліни − формування у здобувачів теоретичних знань 

та практичних навиків щодо технологічних основ виробництва будівельних 

матеріалів і виробів на основі техногенних продуктів промисловості. Внаслідок 

вивчення дисципліни  забезпечується глибоке засвоєння здобувачами знань в 

галузі ресурсозбереження і застосування вторинних ресурсів у технологіях 

будівельних матеріалів та виробів. 

Завдання навчальної дисципліни – здійснення світоглядного виховання 

здобувачів за способом ознайомлення з основними напрямами утилізації 

промислових відходів; надання здобувачам необхідних знань щодо різновидів, 

отримання і властивостей  промислових відходів, можливостей їхнього 

ефективного використання в технологіях будівельних матеріалів і виробів; 

прищеплення здобувачам навичок уміння вибирати оптимальні технологічні 

рішення щодо отримання будівельних матеріалів і виробів на основі техногенних 

відходів  із урахуванням реальних умов виробництва, оцінювати властивості та 

економічну ефективність будівельних матеріалів і виробів із застосуванням 

техногенних відходів у порівнянні з аналогічними на основі традиційної 

сировини. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є будівельні матеріали і 

вироби, які отримують при використанні побічних продуктів металургійної, 

паливно-енергетичної, хімічної, гірничодобувної, деревопереробної та інших 

галузей промисловості. 

Компетентності та програмні результати вивчення вибіркової навчальної 

дисципліни «Технології будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини» 

 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

ЗК 10 – Здатність до визначення 

перспективних напрямів, шляхів та 

способів їх досягнення, знаходження 

раціональних рішень з готовністю нести 

відповідальність. 

ЗК 11 – Здатність проявляти ініціативу, в 

тому числі в ситуаціях ризику, брати на себе 

повноту відповідальності, з огляду на ціну 

помилки, вести навчання і надавати 

допомогу співробітникам, підтримувати 

бажання та інтерес, як рушійні сили, що 

штовхають до дії та досягненню поставленої 

мети. 

 

ПРН 21 – Обирати раціональні напрями 

утилізації побічних продуктів 

промисловості, оцінювати властивості та 

економічну ефективність будівельних 

матеріалів і виробів із застосуванням 

техногенної сировини у порівнянні з 

аналогічними на основі традиційної 

сировини, виконувати технологічні 

розрахунки, вибирати з області можливих 

найкращій варіант. 

ПРН 22 – Визначати ефективні способи 

та технологічні параметри одержання 

будівельних матеріалів, виробів і 

конструкцій високої довговічності. 
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ЗК 14 – Вміння використовувати 

фундаментальні закони природи, закони 

природничо-наукових дисциплін в процесі 

професійної діяльності. 

ФК 22 – Здатність застосовувати ефективні 

методи і засоби розробки  

ресурсозберігаючих технологій будівельних 

матеріалів і виробів. 

ФК 27 – Здатність аналізувати екологічні 

проблеми промислової безпеки підприємств 

галузі. 

ФК 33 – Здатність вивчення основ 

ресурсозбереження і основних напрямів 

утилізації побічних продуктів промисловості, 

оцінювання можливостей ефективного 

використання техногенної сировини в 

будівельних технологіях. 

ПРН 24 – Вибирати ефективні матеріали 

для ремонту, реконструкції та посилення 

будівель та споруд, враховуючи їх міцність 

та довговічність. 
 

 

 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що забезпечують: «Фізика», 

«Хімія», «Будівельне матеріалознавство, металознавство і зварка», «Фізична хімія 

і хімія силікатів», «Заповнювачі для бетонів»,  «В’яжучі речовини», «Бетони та 

сухі будівельні суміші», «Технологія залізобетонних виробів та основи 

проектування технологічних процесів підприємств будівельної індустрії», 

«Технологія стінових та оздоблювальних, ізоляційних та покрівельних матеріалів 

і виробів», «Економіка будівництва»; дисципліни, які забезпечуються: науково-

дослідна практика, магістерська робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. КЛАСИФІКАЦІЇ І ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТЕХНОГЕННИХ ПРОДУКТІВ ПРОМИСЛОВОСТІ. БУДІВЕЛЬНІ 

МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ З МЕТАЛУРГІЙНИХ ШЛАКІВ. 

 

Тема 1. Проблема сировини для виробництва будівельних матеріалів. 

Класифікації техногенних продуктів промисловості. 
Проблема накопичення промислових відходів на сучасному етапі розвитку промисловості. 

Задачі, які вирішуються при утилізації побічних продуктів промисловості. Вибір напрямку утилізації 

промислових відходів. Класифікація промислових відходів в залежності від галузі промисловості, де 

вони утворюються. Класифікація промислових відходів в залежності від домінуючих хімічних сполук у 

їхньому складі. Класифікація промислових відходів в залежності від умов їхнього утворення.  

Тема 2. Загальні характеристики техногенних продуктів промисловості.  
Побічні продукти металургійної промисловості. Побічні продукти паливної промисловості. 

Побічні продукти хімічної промисловості. Побічні продукти гірничодобувної  промисловості. Побічні 

продукти переробки деревини. Побічні продукти виробництва полімерних матеріалів. Побічні продукти 

виробництва будівельних матеріалів.  

Тема 3. Будівельні матеріали і вироби з металургійних шлаків. 
В’яжучі речовини на основі металургійних шлаків. Щільні і пористі заповнювачі на основі 

металургійних шлаків. Бетони на основі металургійних шлаків (звичайні важкі, дрібнозернисті, легкі, 

ніздрюваті, жаростійкі, шлаколужні). Матеріали з шлакових розплавів (шлакова вата, шлакове лиття, 

шлакоситали). 

 

Змістовий модуль 2.  БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ З ВІДХОДІВ 

ПАЛИВНОЇ,  ХІМІЧНОЇ, ГІРНИЧОДОБУВНОЇ І ДЕРЕВОПЕРЕРОБНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ. 

 

Тема 4. Будівельні матеріали і вироби з відходів енергетики і 

вуглевидобування. 
В’яжучі матеріали на основі золошлакових відходів. Пористі заповнювачі з паливних зол і 

шлаків. Застосування золи як добавки в бетони, в будівельні розчини, для виробництва ніздрюватих 

бетонів, силікатної цегли, керамічних виробів. Відходи вугледобування у виробництві будівельних 

матеріалів. 

Тема 5. Будівельні матеріали і вироби з відходів хімічної промисловості.  
Матеріали на основі електротермофосфорних шлаків. Матеріали на основі гіпсо- і 

вапняновмісних продуктів. Застосування залізистих, сірковмісних і кремнеземистих побічних продуктів. 

Застосування гідролізного лігніну. Застосування добавок ПАР і електролітів на основі побічних 

продуктів промисловості. Застосування побічних продуктів коксохімічного виробництва. 

Тема 6. Будівельні матеріали і вироби з відходів гірничодобувної і 

деревопереробної промисловості. 
Будівельні матеріали і вироби з відходів гірничодобувної промисловості: залізисто-кварцовий 

щебінь і пісок, пісок з відсівів подрібнення щебеню, автоклавні матеріали (силікатна цегла, ніздрюваті 

бетони). Будівельні матеріали і вироби з відходів з відходів деревопереробної промисловості: матеріали 

на основі мінеральних в’яжучих, матеріали на основі органічних в’яжучих, матеріали без застосування 

в’яжучих. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і 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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 -  Класифікації та загальні характеристики техногенних продуктів 

промисловості. Будівельні матеріали і вироби з металургійних шлаків 
Тема 1. Проблема сировини 

для виробництва будівель-

них матеріалів. Класифіка-

ції техногенних продуктів 

промисловості. 

11 3 3 - - 5 14 1 2 - - 11 

Тема 2. Загальні характе-

ристики техногенних 

продуктів промисловості. 

11 3 3 - - 5 13 1 - - - 12 

Тема 3. Будівельні 

матеріали і вироби з  

металургійних шлаків. 

11 3 3 - - 5 13 1 - - - 12 

Разом за змістовим 

модулем 1 

33 9 9 - - 15 40 3 2 - - 35 

Змістовий модуль 2-  Будівельні матеріали і вироби з відходів паливної, хімічної,  

гірничодобувної і деревопереробної промисловості.  
Тема 4. Будівельні 

матеріали і вироби з 

відходів енергетики і 

вуглевидобування. 

11 3 3 - - 5 15 1 2 - - 12 

Тема 5. Будівельні матеріа-

ли і вироби з відходів 

хімічної промисловості. 

11 3 3 - - 5 13 1 - - - 12 

Тема 6. Будівельні матеріа-

ли і вироби з відходів гірни-

чодобувної і дерево-

переробної промисловості. 

11 3 3 - - 5 13 1 - - - 12 

Разом за змістовим 

модулем 2 

33 9 9 - - 15 41 3 2 - - 36 

Усього годин 66 18 18 - - 30 81 6 4 - - 71 

ІНДЗ (реферат) 24 - - - 24 - 24 - - - 24 - 

Усього годин 90 18 18 - 24 30 105 6 4 - 24 71 
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5. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Визначення технологічних характеристик матеріалів у 

відвалах. 

3 2 

2 Вибір напрямку утилізації промислових відходів і оцінка 

ефективності будівельних матеріалів на їхній основі.  

3 - 

3 Вплив основності шлаків і виду лужного компоненту на 

терміни тужавіння в’яжучих. 

3 - 

4 Підбір складу безавтоклавного газозолошлакобетону. 3 2 

5 Оцінка економічної і технологічної ефективності хімічних 

добавок для бетонів. 

3 - 

6 Підбір складу арболіту. 3 - 

 Всього 18 4 

 

 

6. Теми лабораторних занять 

 

Не передбачені навчальним планом.  

 

 

7. Самостійна робота 

 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна  

форма  

заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 Опрацювання навчального матеріалу лекційних занять теми 1 

«Проблема сировини для виробництва будівельних матеріалів. 

Класифікації техногенних продуктів промисловості».  

Підготовка до практичного заняття «Визначення технологічних 

характеристик матеріалів у відвалах». 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 1: 

- вибір напрямку утилізації промислових відходів;   

- класифікація відходів промисловості в залежності від умов 

їхнього утворення. 

5 11 

2 Опрацювання навчального матеріалу лекційних занять теми 2 

«Загальні характеристики техногенних продуктів 

промисловості».  

Підготовка до практичного заняття  «Вибір напрямку утилізації 

промислових відходів і оцінка ефективності будівельних 

матеріалів на їхній основі» (для денної форми). 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 2: 

- побічні продукти виробництва полімерних матеріалів; 

- побічні продукти виробництва будівельних матеріалів. 

5 12 
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1 2 3 4 

3 Опрацювання навчального матеріалу лекційних занять теми 3 

«Будівельні матеріали і вироби з  металургійних шлаків».  

Підготовка до практичного заняття  «Вплив основності шлаків і 

виду лужного компоненту на терміни тужавіння в’яжучих» (для 

денної форми). 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 3: 

- пористі заповнювачі на основі металургійних шлаків;  

- матеріали з шлакових розплавів: шлакова вата,  шлакове 

лиття, шлакоситали. 

5 12 

4 Опрацювання навчального матеріалу лекційних занять теми 4 

«Будівельні матеріали і вироби з відходів енергетики і 

вуглевидобування».  

Підготовка до практичного заняття «Підбір складу 

безавтоклавного газозолошлакобетону». 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 4: 

- використання відходів вуглевидобування у виробництві 

будівельних матеріалів. 

5 12 

5 Опрацювання навчального матеріалу лекційних занять теми 5 

«Будівельні матеріали і вироби з відходів хімічної 

промисловості».  

Підготовка до практичного заняття «Оцінка економічної і 

технологічної ефективності хімічних добавок для бетонів» (для 

денної форми). 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 5: 

- застосування гідролізного лігніну;  

- застосування побічних продуктів коксохімічного 

виробництва. 

5 12 

6 Опрацювання навчального матеріалу лекційних занять теми 6 

«Будівельні матеріали і вироби з відходів гірничодобувної і 

деревопереробної промисловості».  

Підготовка до практичного заняття  «Підбір складу арболіту» 

(для денної форми). 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 6: 

- автоклавні матеріали на основі відходів гірничодобувної 

промисловості;  

- матеріали з відходів деревини без застосування в’яжучих. 

5 12 

 Всього 30 71 

 

 

8. Індивідуальні завдання  

 

№з/п 

Вид 

індивідуального 

завдання С
ем

ес
тр

 

Найменування 

завдання 

Об’єм 

завдання 

Кількість годин на 

виконання 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – реферат 

2 

Реферат за 

вказаною 

тематикою [4] п.12. 

15-25 стор. 24 24 

 Всього 24 24 

 

Індивідуальне завдання виконується у вигляді реферату за вказаною 

тематикою: 
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1. В’яжучі матеріали на основі металургійних шлаків та їх використання у  бетонах і розчинах.             

2. Заповнювачі з металургійних шлаків та їх використання у бетонах. 

3. Бетони на основі металургійних шлаків. 

4. Використання шлаків для виробництва шлаковолужних бетонів. 

5. Шлакова вата, шлакоситали та їх використання у будівельних матеріалах і виробах. 

6. В’яжучі матеріали на основі шламів та їх використання у будівельних матеріалах і виробах. 

7. В’яжучі матеріали на основі золи та їх використання у будівельних матеріалах і виробах.        

8. Заповнювачі з паливних зол і шлаків та  їх використання у будівельних матеріалах і виробах. 

9. Застосування золи як активної добавки у бетонах.  

10. Застосування золи у будівельних розчинах. 

11. Золовмістовні ніздрюваті бетони. 

12. Силікатна цегла на основі золи та шлаків ТЕС. 

13. Керамічні матеріали на основі золи та шлаків ТЕС. 

14. Застосування горілих порід, відходів добування та збагачування вугілля у виробництві будівельних 

матеріалів і виробів. 

15. Застосування шлаків електротермічного виробництва фосфору при виготовленні будівельних 

матеріалів і виробів. 

16. Матеріали на основі гіпсових і вапняних побічних продуктів.  

17. Застосування залізистих, сірковмістовних, кремнеземистих побічних продуктів у виробництві 

будівельних матеріалів і виробів. 

18. Застосування відходів целюлозно-паперового виробництва у виробництві будівельних матеріалів і 

виробів. 

19. Застосування добавок ПАР та електролітів на основі побічних хімічних продуктів у виробництві 

будівельних матеріалів і виробів. 

20. Застосування побічних продуктів коксохімічного виробництва у виробництві будівельних 

матеріалів і виробів. 

21. Матеріали з деревинних відходів на основі мінеральних в’яжучих. 

22. Матеріали з деревинних відходів на органічних в’яжучих. 

23. Матеріали з деревинних відходів без в’яжучих. 

24. Матеріали з побічних продуктів виробництва нерудних будівельних матеріалів.  

25. Утилізація пилу цементного виробництва.     

26. Застосування азбестоцементних відходів у виробництві будівельних матеріалів і виробів.  

27. Застосування скляних та керамічних відходів у виробництві будівельних матеріалів і виробів.  

28. Застосування вторинної полімерної сировини у виробництві будівельних матеріалів і виробів. 

Під час виконання індивідуального завдання студент систематизує та 

закріплює теоретичні знання з дисципліни.  

Склад індивідуального завдання (реферату): титульна сторінка, зміст, вступ, 

1 розділ «Аналіз відходів даної галузі промисловості», 2 розділ «Можливості 

застосування даних відходів в промисловості будівельних матеріалів», 3 розділ 

«Технологія виготовлення конкретного матеріалу, виробу або конструкції із 

застосуванням даних відходів», 4 розділ «Екологічні та економічні аспекти 

застосування даних відходів промисловості»,  література. 

 

 

9. Методи навчання 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Технології будівельних матеріалів і 

виробів з техногенної сировини» використовуються такі методи навчання: 

- лекція - з метою розкриття сутності наукових понять, явищ, процесів, ло-

гічно пов’язаних, об’єднаних загальною темою (за всіма темами курсу); 

- демонстрація - з метою наочного сприйняття теоретичного матеріалу; 

- практична робота спрямована на використання набутих знань у 
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розв’язанні практичних завдань; 

- дискусія - при обговоренні та захисті індивідуальних робіт. 

Крім того, використовується наступні методи: 

- пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод: 

викладач організує сприймання та усвідомлення студентами інформації, а 

студенти здійснюють сприймання (рецепцію), осмислення і запам'ятовування її; 

- репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого 

студенти здобувають уміння застосовувати знання за зразком; 
- проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, 

студенти стежать за ходом творчого пошуку (студентам подається своєрідний 
еталон творчого мислення); 

- частково-пошуковий, (евристичний): викладач формулює проблему, 
поетапне вирішення якої здійснюють студенти під його керівництвом (при цьому 
відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності студентів); 

- дослідницький: викладач ставить перед студентами проблему, і ті 
вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього 
необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо; 

- інформаційно-повідомляючий метод викладання і виконавчий метод 
навчання. Передбачають викладання навчального матеріалу без докладного 
пояснення, узагальнення й систематизації, студенти — заучують його без 
достатнього аналізу та осмислення; 

- пояснювальний метод викладання і репродуктивний метод навчання. 

Викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, домагаючись 

осмислення, засвоєння студентами (студенти засвоюють матеріал на рівні 

розуміння і запам'ятовування); 

- інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний 

метод навчання. Викладач інструктує студентів словесними, наочними або 

практичними способами, як виконувати певні практичні дії; студенти за 

допомогою вправ відшліфовують різні уміння і навички. 
Лекційні заняття проводяться з усіма групами (потоком) студентів в 

навчальних аудиторіях. 

Практичні заняття проводяться у складі навчальних груп в навчальних 

аудиторіях. 

Самостійна та індивідуальна робота  виконується студентами під 

керівництвом викладача і без участі викладача.  

Теоретичні і практичні положення дисципліни вивчаються студентами в 

процесі роботи над лекційним курсом, при виконанні практичних робіт, при 

самостійній роботі з навчальною та технічною літературою,  в процесі виконання 

індивідуального завдання. Окремі теми дисципліни вивчаються з різним ступенем 

поглиблення  та деталізації, що передбачено цією робочою програмою.  

При викладанні матеріалу використовуються технічні засоби навчання 

(мультімедійний проектор, плакати, відповідне устаткування), зразки технічної 

документації, науково-технічних звітів, рефератів, стандарти з вимогами до 

складання звітів і бібліографічного опису джерел інформації. 
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10.  Методи контролю 

 

Методи контролю знань студентів: 

1. Проміжні методи контролю з елементів змістових модулів і за 

змістовні модулі в цілому. 

2. Диференційований залік. 

Поточний контроль знань студентів з елементів змістових модулів і за 

змістовні модулі в цілому проводиться з метою перевірки знань студента на 

певному етапі вивчення дисципліни. Поточний контроль знань проводиться у 

формах захисту звітів з практичних робіт, письмових модульних контрольних 

робіт, захисту індивідуального завдання. За результатами поточного контролю 

знань здійснюється оцінювання змістових модулів №1 і №2.  

Підсумковий контроль знань студентів передбачає складання 

диференційованого заліку  на заключному етапі вивчення дисципліни.  

 

Розподіл балів по модулях і їх елементах 
 

Модуль 1 
Кількість балів:* 

Мінімальна Максимальна 

1-й змістовий модуль  

Практична робота №1 6/12 10/20 

Практична робота №2 6/--- 10/--- 

Практична робота №3 6/--- 10/--- 

Письмова модульна контрольна робота №1 6/12 10/20 

Всього: 24/24 40/40 

2-й змістовий модуль 

Практична робота №4 6/12 10/20 

Практична робота №5 6/--- 10/--- 

Практична робота №6 6/--- 10/--- 

Письмова модульна контрольна робота №2 6/12 10/20 

Всього: 24/24 40/40 

Індивідуальне завдання (реферат) 12/12 20/20 

Всього по дисципліні: 60/60 100/100 

 

*денна форма/заочна форма 

 

 

 

11.  Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 
 

Поточне тестування та самостійна робота ІЗ Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

12…20 

 

 

60…100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
6…10  6…10 12…20  6…10 6…10 12…20 

 

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

 

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

12.  Методичне забезпечення 

 
1. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Технології будівельних матеріалів і 

виробів з техногенної сировини» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / Укладач: 

Л.О. Першина. – Харків, ХНУБА, 2018. – 9 с. [Електронний ресурс]. 

2. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Технології будівельних 

матеріалів і виробів з техногенної сировини» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / 

Укладач: Л.О. Першина. – Харків: ХНУБА, 2019. – 16 с. [Електронний ресурс]. 

3. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Технології 

будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини» для студентів спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, 

виробів  і  матеріалів»  / Укладачі: В.П.Сопов, Л.О. Першина. – Харків: ХНУБА, 2019. – 43 с. 

[Електронний ресурс]. 

4. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни 

«Технології будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини» для студентів 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології   будівельних   

конструкцій,   виробів   і   матеріалів» / Укладач Л.О. Першина. – Харків: ХНУБА, 2019. – 11 с. 

[Електронний ресурс]. 

5. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Технології 

будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини» для студентів спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації  «Технології   будівельних   конструкцій,   

виробів   і   матеріалів» / Укладач Л.О. Першина. – Харків: ХНУБА, 2019. – 16 с. [Електронний 

ресурс]. 
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13. Рекомендована література 

 

Базова 

 
1. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительные материалы из отходов промышленности. 

- Ростов на Дону: Изд-во "Феникс", 2007. - 368 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-110-stroitelnye-materialy/. 

2. Дворкин Л.Й., Мироненко А.В. Будівельні матеріали та вироби із застосуванням 

промислових відходів: навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2019. – 298 с. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/15074/1/заг_розділи_Дворкін_Мироненко%20%281%29.pdf. 

3. Чистяков Б.З. Использование отходов промышленности в строительстве - Л.: 

Лениздат, 1977. — 143 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.twirpx.com/file/557971/. 

4. Эффективность использования промышленных отходов в строительстве [Текст] / [Я. 

А. Рекитар, И. Я. Стебакова, М. Н. Ромашина и др.] ; Под ред. проф. д-ра экон. наук Я. А. 

Рекитара. - Москва : Стройиздат, 1975. - 184 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006933716. 

 

Допоміжна 

 
1. Большаков В.И. Строительное материаловедение [Текст]: учеб. пособ. для строит. 

спец. ВУЗов / В.И. Большаков. - Дніпропетровськ: Дніпро-VAL [РВА], 2004. - 677 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis.library.dp.ua/. 

2. Ватин Н.И., Петросов Д.В., Калачев А.И., Лахтинен П. Применение зол и 

золошлаковых отходов в строительстве // Инженерно-строительный журнал, №4, 2011 – С.16-

21. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://engstroy.spbstu.ru/index_2011_04/petrosov 

_zola.pdf. 

3. Состав и свойства золы и шлака ТЭС: справочное пособие. / В.Г.Пантелеев, 

Э.А.Ларина, В.А.Мелентьев и др.; под ред. В.А.Мелентьева. – Л.:Энергоатомиздат, Ленингр. 

отд., 1985. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://books.google.com.ua/books/about. 

Состав_и_свойства_зол.html?id=7Uy2PgAACAAJ&redir_esc=y. 

4. Металлургические шлаки в строительстве: для научных работников, инженеров и 

студентов высших технических учебных заведений. / В.И.Большаков, В.З.Борисовский и др. – 

Днепропетровск, 1999. 

5. Карпенко И.С., Ольгинский А.Г., Грушко И.М. Использование золы ТЭС в 

строительстве. – Донецк, редакц.-изд. Отдел Донецкого областного управления по печати, 1991. 

6. Напрямки і перспективи використання відходів металургійної, гірничодобувної та 

хімічної промисловості в будівництві: для научных работников, инженеров и студентов высших 

технических учебных заведений. / В.І.Большаков, Г.М.Бондаранко й ін. – Дніпропетровськ, 

1998. 

7. ДСТУ Б А.1.1-72-2000 Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни 

та визначення. 

8. ДСТУ Б А.1.1-43-94 Ресурсозбереження. Терміни та визначення.  

9. ДСТУ Б А.1.1-11-94 Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. 

Терміни та визначення. 

10. ДСТУ Б А.1.1-26-94  Відходи промисловості для будівельних виробів. Терміни та 

визначення. 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-110-stroitelnye-materialy/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15074/1/заг_розділи_Дворкін_Мироненко%20%281%29.pdf
https://www.twirpx.com/file/557971/
https://search.rsl.ru/ru/record/01006933716
http://irbis.library.dp.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=UK&Z21ID=&I21DBN=EKNK&P21DBN=EKNK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%98.
http://irbis.library.dp.ua/
http://engstroy.spbstu.ru/index_2011_04/petrosov%20_zola.pdf
http://engstroy.spbstu.ru/index_2011_04/petrosov%20_zola.pdf
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11. ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі натуральні, з відходів промисловості, 

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

11. ДСТУ Б В.2.7-210: 2010 Пісок з відсівів подрібнення вивержених гірських порід для 

будівельних робіт. Технічні умови. 

12. ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Пісок кварцово-залізистий і тонкодисперсна фракція для 

будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови. 

13. ДСТУ Б В.2.7-76-98 Пісок для будівельних порід з відсівів подрібнення скельних 

гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови. 

14. ДСТУ Б В.2.7-74-98 Крупні заповнювачі природні, з відходів промисловості, штучні 

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

15. ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та 

відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів 

і шахт України. Технічні умови. 

16. ДСТУ Б В.2.7-149: 2008 Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних 

для дорожніх робіт. Технічні умови. 

17. ТУ У В.2.7-14.2-00018112-263: 2008 Щебінь чорний для дорожніх робіт. Технічні 

умови. 

18. ДСТУ Б В.2.7-35-95 Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та 

сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Технічні умови. 

19. ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94) Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової 

металургії для бетонів. Технічні умови. 

20. ДСТУ Б В.2.7-211: 2009 Будівельні матеріали. Суміші золошлакові теплових 

електростанцій для бетонів. Технічні умови. 

21. ДСТУ Б В.2.7-205: 2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових електростанцій 

для бетонів. Технічні умови. 

22. ДСТУ Б В.2.7-1-93 Фосфогіпс рядовий. Технічні умови. 

23. ДСТУ Б В.2.7-2-93 Фосфогіпс кондиційний для виробництва гіпсового в'яжучого та 

штучного гіпсового каменю. Технічні умови.  

24. ДСТУ Б В.2.7-3-93 Камінь гіпсовий штучний з фосфогіпсу. Технічні умови. 

25. ДСТУ Б В.2.7-4-93 В'яжуче гіпсове з фосфогіпсу. Технічні умови. 

26. ДСТУ Б В.2.7-22-95 В'яжучі композиційні низькоактивні безклінкерні. Загальні 

технічні умови. 

27. ДСТУ Б А.1.1-24-94 Місцеві будівельні матеріали. Терміни та визначення. 

28. ДСТУ 2602-94 Виливки шлакокам'яні. Загальні технічні умови. 

29. Р В.2.7-218-02070915-743: 2008 Рекомендації з використання сольових техногенних 

відходів як протиожеледних матеріалів (ПОМ). 

30. ДСТУ Б В.2.7-91-99 В'яжучі мінеральні. Класифікація. 

31. ДСТУ Б А.1.1-44-94 Сировина мінеральна для виробництва в'яжучих речовин. 

Терміни та визначення. 

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

33. ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цемент. Загальні технічні умови (укр). 

34. ДСТУ Б В.2.7-46: 2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного 

призначення. Технічні умови. 

35. ДСТУ Б В.2.7-274: 2011 Добавки для цементів. Класифікація (ГОСТ 24640-91, MOD). 

36. ДСТУ Б В.2.7-128: 2006 Будівельні матеріали. Добавки активні мінеральні та 

добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови. 

37. ДСТУ Б В.2.7-181: 2009 Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови. 

38. ДСТУ Б EN 15743 діє до: 2012 Цемент сульфатно-шлаковий. Склад, технічні умови 

та критерії відповідності (EN 15743: 2010 IDT). 

39. ДСТУ Б А.1.1-50-94 Активні мінеральні добавки. Терміни та визначення. 

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

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

42. ДСТУ Б В.2.7-128: 2006 Будівельні матеріали. Добавки активні мінеральні та 

добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови. 

43. ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96). Добавки для бетонів. Методи визначення 

ефективності. 

44. ДСТУ Б В.2.7-176: 2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні 

технічні умови (EN 206-1: 2000, NEQ). 

45. ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94). Суміші бетонні. Технічні умови. 

46. ДСТУ Б В.2.7-221: 2009 Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні 

технічні вимоги. 

47. ДСТУ Б В.2.7-18-95 Бетони легкі. Загальні технічні умови. 

48. ДСТУ Б В.2.7-25: 2011 Бетони важкі лужні. Технічні умови. 

49. ДСТУ Б В.2.7-287: 2011 Бетон силікатний щільний. Технічні умови. 

50. ДСТУ Б В.2.7-288: 2011 Бетони хімічно стійкі. Технічні умови. 

51. ДСТУ Б А.1.1-35-94 Бетон легкий на пористих заповнювачах. Терміни та визначення. 

52. ДСТУ Б В.2.7-45: 2010 Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови. 

53. ДСТУ Б В.2.7-137: 2008 Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови. 

54. ДСТУ Б В.2.7-164: 2008 Вироби з ніздрюватих бетонів. Технічні умови. 

55. РСН УССР 336-90 Виготовлення та застосування шлаколужних в'яжучих, бетонів і 

конструкцій. 

56. ДСТУ Б А.1.1-12-94 Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. 

Терміни та визначення. 

57. ДСТУ Б В.2.7-209: 2009 Будівельні матеріали. Щебінь з доменного шлаку для 

виробництва мінеральної вати. Технічні умови. 

58. ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) Вата мінеральна. Технічні умови. 

59. ГОСТ 4598-86 (СТ РЕВ 4188-83) Плити деревоволокнисті. Технічні умови. 

60. ДСТУ Б В.2.7-275: 2011 Вироби вапняно-кремнеземисті теплоізоляційні. Технічні 

умови (ГОСТ 24748-81, MOD). 

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

MOD). 

62. ГОСТ 8904-81 Плити деревоволокнисті тверді з лакофарбовим покриттям. Технічні 

умови. 

63. ДСТУ Б В.2.7-271: 2011 Арболіт та вироби з нього. Загальні технічні умови (ГОСТ 

19222-84, MOD). 

64. ДСТУ Б В.2.7-9-94 Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів вуглевидобутку і 

вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови. 

65. ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних 

виробів. Загальні технічні вимоги. 

66. ДСТУ Б В.2.7-61: 2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і 

лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1: 2003, NEQ). 

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

Технічні умови. 

68. ДСТУ Б В.2.7-80: 2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні 

умови. 

69. ДСТУ Б В.2.7-7: 2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. 

Технічні умови (ЕN 771-3: 2003, NEQ). 

70. ДСТУ 3819-98 Паркет маломірний з відходів деревообробних виробництв. Технічні 

умови. 
 
Примітка: джерела [7-70]: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://online.budstandart.com/. 
 

http://online.budstandart.com/
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14.  Інформаційні ресурси 
 
 

1 Великий енциклопедичний словник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.vedu.ru/bigencdic/. 

2 Державна науково-технічна бібліотека України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://rs.gntb.gov.ua/. 

3 Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/. 

4 Харківська державна наукова бібліотека ім В.Г. Короленка. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&C21COM= 

F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS.  

5 Веда. Студентська електронна бібліотека. Українські і російські підручники та 

посібники з різних дисциплін [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://lib.ua-ru.net/. 

6 Электронная библиотека Библиотекарь. Ру. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bibliotekar.ru/. 

7 ІСС Будстандарт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://online.budstandart.com/. 

8 Все для студента. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/. 

9 Строительные материалы из отходов промышленности. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.kar-met.su/stroitelnye-materialy-iz-otkhodov-promyshlennosti/ 

stroitelnye-materialy-iz-otkhodov-promyshlennosti-str116.html. 

10 Кафедра фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів.  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kstuca.kharkov.ua/kafedra-fiziko-himichnoi-

mehaniki. 

 

 

 

https://www.vedu.ru/bigencdic/
http://rs.gntb.gov.ua/
http://irbis-nbuv.gov.ua/
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&C21COM=%20F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&C21COM=%20F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://lib.ua-ru.net/
http://www.bibliotekar.ru/
http://online.budstandart.com/
https://www.twirpx.com/
http://www.kar-met.su/stroitelnye-materialy-iz-otkhodov-promyshlennosti/%20stroitelnye-materialy-iz-otkhodov-promyshlennosti-str116.html
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