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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  

з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

заочна форма 

здобуття 

освіти  

з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

Кількість кредитів: 

денна – 11 

заочна – 11  

Галузь знань: 

19 «Архітектура та 

будівництво» 
(шифр і назва) 

Вибіркова 

 

Спеціальність: 

192 «Будівництво та 

цивільна інженерія»  

 

Мова навчання: 

українська 

Модулів – 4 

Освітньо-професійна 

програма: 

Будівництво та цивільна 

інженерія  

Професійне спрямування: 

Технології будівельних 

конструкцій, виробів і 

матеріалів  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 5 4-й / 3-й 4-й / 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – курсовий 

проект , курсовий 

проект 

Семестр 

Загальна кількість 

годин: 

денна – 330+8* 

заочна – 330 

7, 8-й / 5, 6-й 8-й, - / 5, 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 7,5+0,5* 
7 і 5 семестр – 3  

8 і 6 семестр – 4,5+0,5* 

 

Рівень вищої освіти 

перший (бакалаврський) 

40+8*/40+8*год. 12 / 14 год. 

Практичні, семінарські 
32 / 32 год. - /  6  год. 

Лабораторні 
48 / 48  год. 10 / 10 год. 

Самостійна робота 

132 / 132 год. 90 / 222 год. 

Індивідуальні завдання: 
78 / 78 год. 38 / 78 год. 

Вид контролю:  

екзамен, екзамен 

 
* Факультативні заняття  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни - формування у здобувачів теоретичних знань 

та практичних навиків щодо ролі стінових та оздоблювальних, ізоляційних та 

покрівельних матеріалів і виробів у будівельній індустрії, сировинних ресурсів, 

технології отримання, властивостей і використання стінових та оздоблювальних, 

ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів, екологічної та економічної 

ефективності виробництва стінових та оздоблювальних, ізоляційних та 

покрівельних матеріалів і виробів. 

Завдання навчальної дисципліни – здійснення світоглядного виховання 

здобувачів за способом ознайомлення з основними напрямами отримання і 

використання стінових та оздоблювальних, ізоляційних і покрівельних матеріалів 

і виробів; надання здобувачам необхідних знань щодо функціонального 

призначення, сировинної бази, технології отримання і основних властивостей 

найбільш поширених різновидів стінових та оздоблювальних, ізоляційних та 

покрівельних матеріалів і виробів, засобів удосконалення виробництва і 

властивостей стінових та оздоблювальних, ізоляційних та покрівельних 

матеріалів і виробів; прищеплення здобувачам навичок вміння вибирати 

оптимальні технологічні рішення щодо отримання стінових та оздоблювальних, 

ізоляційних та покрівельних  матеріалів і виробів із заданими властивостями при 

мінімально можливих витратах матеріальних і енергетичних ресурсів; навчання 

здобувачів застосовуванню теоретичних знань для рішення практичних задач і 

технологічних розрахунків, які стосуються  виробництва і використання стінових 

та оздоблювальних, ізоляційних та покрівельних  матеріалів і виробів; 

прищеплення здобувачам навичок вміння виконувати стандартні випробування 

стінових та оздоблювальних, ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів, 

оцінювати і аналізувати отримані результати; ознайомлення здобувачів із 

основною довідковою, нормативною і науково-технічною літературою, з 

основними методами аналізу і контролю. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є виробництво та 

використання стінових та оздоблювальних, ізоляційних та покрівельних 

матеріалів і виробів. 

Компетентності та програмні результати вивчення вибіркової навчальної 

дисципліни «Технологія стінових та оздоблювальних, ізоляційних та 

покрівельних матеріалів і виробів» 

 

 
Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

ІК. Здатність розв’язувати спеціалізовані 

задачі та вирішувати практичні завдання у 

сфері будівництва та цивільної інженерії, що 

характеризуються комплексністю і 

системністю, на основі застосування 

основних теорій та методів фундаментальних 

та прикладних наук. 

ПР01. Застосовувати основні теорії, 

методи та принципи математичних та 

природничих наук у сфері професійної 

діяльності. 
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КЗ03. Знання та розуміння предметної 

області та професійної діяльності. 

КЗ06. Здатність самостійно оволодівати 

знаннями. 

КЗ07. Навички виконувати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з різних 

усних, письмових та електронних джерел. 

КЗ11. Визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків. 

КЗ12. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

КС02. Здатність до критичного осмислення 

і застосування основних теорій, методів та 

принципів природничих наук. 

КС05. Знання технології виготовлення, 

технічних характеристик сучасних 

будівельних матеріалів, виробів і 

конструкцій, уміння ефективно 

використовувати їх при проектуванні та 

зведенні будівельних об'єктів. 

КСП403. Знання теоретичних 

закономірностей перебігу елементарних 

процесів і основних стадій технологічного 

процесу виготовлення будівельних матеріалів, 

виробів і конструкцій, принципів оптимізації 

технологічних рішень та здатність 

розрахувати параметри технологічних 

процесів і апаратів. 

КСП404. Здатність визначати основні 

властивості будівельних матеріалів, виробів і 

конструкцій за допомогою сучасних методів 

випробувань, встановлювати залежність 

властивостей матеріалів від їхнього складу та 

структури, а також технології їх виготовлення 

для раціонального використання будівельних 

матеріалів, виробів і конструкцій в будівлях і 

спорудах різного призначення. 

ПР04. Оволодіння робочими навичками 

ефективно працювати самостійно (курсове та 

дипломне проектування) або в групі 

(лабораторні роботи, включаючи навички 

лідерства при їх виконанні), вміння отримати 

бажаний результат в умовах обмеженого часу 

з акцентом на професійну сумлінність і 

виключення можливості плагіату. 

ПР05. Володіти навичками спілкування 

державною та іноземними мовами, 

використовуючи професійну термінологію. 

ПР08. Продемонструвати вміння 

ефективно  застосовувати сучасні будівельні 

матеріали, вироби та конструкції на основі 

знань про їх технічні характеристики та 

технологію виготовлення. 

ПР14. Дотримуватись сучасних вимог 

нормативної документації в галузі 

будівництва. 

ПРС401. Вміти реалізовувати та 

вдосконалювати технологічні процеси 

виробництва будівельних матеріалів, виробів 

і конструкцій та виконувати технологічні 

розрахунки і техніко-економічне 

обґрунтування доцільності використання 

запропонованих схем виробництва при 

проектуванні технологічних ліній та 

підприємств 

ПРС402. Виконувати технологічні 

розрахунки параметрів процесів при 

виготовленні будівельних матеріалів, 

виробів і конструкцій. 

ПРС403. Оцінювати показники якості 

будівельних матеріалів, виробів і 

конструкцій згідно з чинними стандартами та 

розуміти взаємозв’язок їх складу, структури і 

властивостей. 

 

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

«Хімія», «Фізична хімія і хімія силікатів», «Будівельне матеріалознавство, 

металознавство і зварка», «Опір матеріалів», «Інженерна геологія», «В’яжучі 

речовини», «Заповнювачі для бетонів», «Бетони та сухі будівельні суміші», 

«Будівельна техніка та виробнича база будівництва», «Механічне та 

теплотехнічне обладнання підприємств будівельної індустрії»; дисципліни, які 

забезпечуються: дисципліни, передбачені в навчальному плані підготовки 

фахівців освітнього рівня «Магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» професійного спрямування «Технології будівельних  конструкцій, 

виробів і матеріалів».  
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГІЯ СТІНОВИХ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ. 

 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості та принципи класифікації 

стінових, опоряджувальних матеріалів. класифікація і основні властивості 

стінових матеріалів і виробів. 

Тема 1. Фізичний стан сировинної речовини при виготовленні матеріалів 

різних груп. Структурні зв'язки в матеріалах з органічним та неорганічним 

в'яжучим. Принцип вибору та використання сировини у виробництві стінових, 

опоряджувальних матеріалів. 

Тема 2. Характеристика загальних технологічних переділів. Стадії 

підготовки сировини, підготовка суміші, придання форми виробу, формування 

структурних зв'язків в матеріалі та їх фіксація, придання спеціальних 

властивостей матеріалу або виробу. 

Тема 3. Виробництво керамічної цегли та каменю. 

Тема 4. Виробництво силікатної цегли. 

 

Змістовий модуль 2. Класифікація і основні властивості стінових, 

опоряджувальних та оздоблювальних матеріалів і виробів. 

Тема 5. Основи технології виробництві стінового каменю і блоків з гірських 

порід. 

Тема 6. Основи технології опоряджувальних та оздоблювальних матеріалів 

і виробів на основі мінеральних в'яжучих. 

Тема 7. Основи технології виробництва каменю штучним литтям. 

Тема 8. Основи технології виробництва матеріалів і виробів з ніздрюватих 

бетонів: сировина, властивості, технологія. 

 

Змістовий модуль 3. Класифікація і основні властивості 

опоряджувальних та оздоблювальних матеріалів і виробів. 

Тема 9. Основи технології коміркового скла і теплоізоляційних виробів на 

його основі. 

Тема 10. Основи виробництва матеріалів і виробів на основі поризуємих 

гірських порід. 

Тема 11. Основи технології високопористих полімерних матеріалів і 

теплоізоляційних виробів на їх основі. 

Тема 12. Основи технології виробництва матеріалів і виробів з деревини. 

 

Модуль 2. 

Виконання курсового проекту (зміст модуля, його складові наведені в 

методичних вказівках до виконання курсового проекту з дисципліни). 
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Модуль 3. ТЕХНОЛОГІЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ТА ПОКРІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ. 

 

Змістовий модуль 4. Технологія теплоізоляційних матеріалів і виробів. 

Тема 13.  Класифікація, основні властивості, види оптимальних структур і 

способи отримання пористої структури теплоізоляційних матеріалів. 
Визначення і класифікація теплоізоляційних матеріалів. Основні властивості 

теплоізоляційних матеріалів. Види оптимальних структур теплоізоляційних матеріалів. 

Способи отримання пористої структури теплоізоляційних матеріалів. 

Тема 14. Технологія неорганічних теплоізоляційних матеріалів і виробів. 
Штучне мінеральне волокно і теплоізоляційні вироби на його основі. Теплоізоляційні 

матеріали і вироби з поризованого штучного скла. Теплоізоляційні матеріали і вироби із 

спучених гірських порід і мінералів. Ніздрюваті бетони. Керамічні теплоізоляційні вироби. 

Азбестовмісні теплоізоляційні вироби. 

Тема 15. Технологія теплоізоляційних матеріалів і виробів з органічної 

сировини. 
Теплоізоляційні матеріали і вироби на основі деревини. Теплоізоляційні матеріали і 

вироби на основі місцевої сировини. Полімерні теплоізоляційні матеріали і вироби. 

 

Змістовий модуль 5. Технологія гідроізоляційних і покрівельних 

матеріалів і виробів. 

Тема 16. Визначення і класифікації гідроізоляційних матеріалів і виробів.  
Визначення гідроізоляційних матеріалів. Класифікації гідроізоляційних матеріалів і 

виробів за різними ознаками. Вимоги до властивостей гідроізоляційних матеріалів і виробів. 

Тема 17. Рідкі, пластично-в’язкі, тверді та пружнов’язкі гідроізоляційні 

матеріали і вироби. 
Просочувальні матеріали. Ін’єкційні матеріали. Плівкоутворюючі матеріали. 

Грунтувальні матеріали. Гарячі і холодні бітумні й інші мастики. Герметизуючі мастики. 

Асфальтові бетони і розчини. Основні рулонні матеріали. Безосновні рулонні матеріали. 

Плівкові матеріали. Засипні матеріали. Штучні вироби. 

Тема 18. Покрівельні матеріали і вироби з неорганічної сировини, з 

органічної сировини, композиційні. 
Керамічна черепиця. Цементно-піщана черепиця. Азбестоцементні вироби. Металеві 

вироби. Скляні вироби для світлопрозорих покриттів. Дерев’яні матеріали і вироби. Бітумні 

матеріали і вироби. Полімерні матеріали і вироби. Керамометалічні, металополімерні, 

керамополімерні, полімер-піщані покрівельні матеріали і вироби. Багатошарові панелі для 

покриття будівель. 

 

Модуль 4. 

Виконання курсового проекту (зміст модуля, його складові наведені в 

методичних вказівках до виконання курсового проекту з дисципліни). 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  

з терміном навчання  

нормативним і скороченим 

заочна форма  

з терміном навчання  

нормативним / скороченим 

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 - ТЕХНОЛОГІЯ СТІНОВИХ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ  

Змістовий модуль 1 -  Загальні відомості та принципи класифікації стінових, 

опоряджувальних матеріалів. Класифікація і основні властивості стінових матеріалів і виробів. 
Тема 1. Фізичний стан сировинної речовини 

при виготовленні матеріалів різних груп. 

Структурні зв'язки в матеріалах з органічним 

та  неорганічним в'яжучим. Принцип вибору 

та використання сировини у виробництві 

стінових, опоряджувальних матеріалів. 

6 1 - - - 5 9/9,5 1/0,5 -/- -/- -/- 8/9 

Тема 2. Характеристика загальних техноло-

гічних переділів. Стадії підготовки 

сировини, підготовка суміші, придання 

форми виробу, формування структурних 

зв'язків в матеріалі та їх фіксація, придання 

спеціальних властивостей матеріалу або 

виробу. 

11 2 - 4 - 5 9/8,5 1/0,5 -/- -/- -/- 8/8 

Тема 3. Виробництво силікатної цегли. 10 1 - 4 - 5 10/10,5 1/0,5 -/- 2/2 -/- 7/8 
Тема 4. Виробництво керамічної цегли та 

каменю. 
11 2 - 4 - 5 10/8,5 1/0,5 -/- 2/- -/- 7/8 

Разом за змістовим модулем 1 38 6 - 12 - 20 38/37 4/2 -/- 4/2 -/- 30/33 

Змістовий модуль 2 - Класифікація і основні властивості стінових, опоряджувальних та 

оздоблювальних матеріалів і виробів 
Тема 5. Основи технології виробництва 

стінового каменю і блоків з гірських порід. 
10 1 - 4 - 5 11/11,5 1/0,5 -/- 2/2 -/- 8/9 

Тема 6. Основи технології опоряджувальних 

та оздоблювальних матеріалів і виробів на 

основі мінеральних в'яжучих. 

10 1 - 4 - 5 11/8,5 1/0,5 -/- 2/- -/- 8/8 

Тема 7. Основи технології виробництва 

каменю штучним литтям.  
6 1 - - - 5 8/8,5 1/0,5 -/- -/- -/- 7/8 

Тема 8. Основи технології виробництва 

матеріалів і виробів з ніздрюватих бетонів: 

сировина, властивості, технології 

11 2 - 4 - 5 8/8,5 1/0,5 -/- -/- -/- 7/8 

Разом за змістовим модулем 2 37 5 - 12 - 20 38/37 4/2 -/- 4/2 -/- 30/33 

Змістовий модуль 3 - Класифікація і основні властивості опоряджувальних та оздоблювальних 

матеріалів і виробів 

Тема 9. Основи технології коміркового скла і 

теплоізоляційних виробів на його основі. 
7 1 - - - 6 8/8,5 1/0,5 -/- -/- -/- 7/8 

Тема 10. Основи виробництва матеріалів і 

виробів на основі поризуємих гірських порід 
11 1 - 4 - 6 10/10,5 1/0,5 -/- 2/2 -/- 7/8 

Тема 11. Основи технології високопористих 

полімерних матеріалів і теплоізоляційних 

виробів на їх основі. 

7 1 - - - 6 9/9,5 1/0,5 -/- -/- -/- 8/9 

Тема 12. Основи технології виробництва 

матеріалів і вироби з деревини. 
12 2 - 4 - 6 9/9,5 1/0,5 -/- -/- -/- 8/9 

Разом за змістовим модулем 3 37 5 - 8 - 24 36/38 4/2 -/- 2/2 -/- 30/34 

Усього годин: Модуль 1 112 16 - 32 - 64 112/112 12/6 -/- 10/6 -/- 90/100 

Модуль 2 

ІНДЗ — курсовий проект 38 - - - 38 - 38/38 -/- -/- -/- 38/38 -/- 

Усього годин: Модулі 1 і 2 150 16 - 32 38 64 150/150 12/6 -/- 10/6 38/38 90/100 

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

Модуль 3 - ТЕХНОЛОГІЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ ТА ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ  
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Змістовий модуль 4 - Технологія теплоізоляційних матеріалів і виробів 
Тема 13. Класифікація, основні 

властивості, види оптимальних 

структур і способи отримання пористої 

структури теплоізоляційних матеріалів. 

22 4 4 2 - 12 -/21 -/1 -/- -/- - -/20 

Тема 14. Технологія неорганічних 

теплоізоляційних матеріалів і виробів. 

25+2* 

 

4+2* 6 4 - 11 -/26 -/2 -/2 -/2 - -/20 

Тема 15. Технологія теплоізоляційних 

матеріалів і виробів з органічної 

сировини. 

23+2* 4+2* 6 2 - 11 -/24 -/1 -/2 -/- - -/21 

Разом за змістовим модулем 1 70+4* 12+4* 16 8 - 34 -/71 -/4 -/4 -/2 - -/61 

Змістовий модуль 5 - Технологія гідроізоляційних і покрівельних матеріалів і виробів 
Тема 16. Визначення і класифікації 

гідроізоляційних матеріалів і виробів.  

22 4 4 2 - 12 -/25 -/1 -/2 -/2 - -/20 

Тема 17. Рідкі, пластично-в’язкі, тверді 

та пружнов’язкі гідроізоляційні 

матеріали і вироби. 

25+2* 4+2* 6 4 - 11 -/21 -/1 -/- -/- - -/20 

Тема 18. Покрівельні матеріали і вироби 

з неорганічної сировини, з органічної 

сировини, композиційні. 

23+2* 4+2* 6 2 - 11 -/23 -/2 -/- -/- - -/21 

Разом за змістовим модулем 2 70+4* 12+4* 16 8 - 34 -/69 -/4 -/2 -/2 - -/61 

Усього годин: Модуль 3 140+8* 24+8* 32 16 - 68 -/140 -/8 -/6 -/4 - -/122 

Модуль 4 

ІНДЗ - курсовий проект 40 - - - 40 - -/40 -/ -/ -/ -/40 -/ 

Усього годин: Модулі 3 і 4 180+8* 24+8* 32 16 40 68 -/180 -/8 -/6 -/4 -/40 -/122 

Усього годин: 330+8* 40+8* 32 48 78 132 150/330 12/14 -/6 10/10 38/78 90/222 

 
 

5. Теми практичних занять 
 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна форма 

з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

заочна форма  
з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

Модуль 1. Технологія стінових та оздоблювальних матеріалів і виробів. 

 Не передбачено навчальним планом -/- -/- 

Модуль 3. Технологія ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів. 

1 Мінеральна вата. Вибір варіанта завдання та характе-

ристик вихідних компонентів для підбору складу шихти.  

4/4 -/ 

2 Розрахунок складу шихти мінеральної вати за методом 

послідовного наближення. 

6/6 -/2 

3 Розрахунок складу шихти мінеральної вати за методом 

складання і розв’язання системи алгебраїчних рівнянь. 

6/6 -/2 

4 Складання матеріального балансу виробництва 

мінеральної вати. 

4/4 -/2 

5 Розрахунок складських приміщень у виробництві 

мінеральної вати. 

6/6 -/ 

6 Вирішення технологічних задач у виробництві 

ізоляційних і покрівельних матеріалів і виробів 

6/6 -/ 

 Всього: Модуль 3 32/32 -/6 

 Всього: 32/32 -/6 
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6. Теми лабораторних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна форма 

з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

заочна форма 

з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

Модуль 1. Технологія стінових та оздоблювальних матеріалів і виробів. 

1 Матеріали кам’яні стінові. Визначення загальних 

властивостей за класифікаційними ознаками. 

4/4 -/- 

2 Визначення основних властивостей керамічної цегли. 8/8 4/2 

3 Визначення середньої та дійсної густини стінових та 

оздоблювальних матеріалів і виробів. 

8/8 4/2 

4 Визначення водопоглинання стінових та 

оздоблювальних матеріалів і виробів. 

4/4 -/- 

5 Визначення морозостійкості стінових та 

оздоблювальних матеріалів і виробів. 

4/4 2/2 

6 Визначення основних фізико-механічних властивостей 

стінових (оздоблювальних) виробів. 

4/4 -/- 

 Разом: Модуль 1 32/32 10/6 

Модуль 3. Технологія ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів. 

7 Визначення вмісту неволокнистих включень в 

мінеральній ваті. 

2/2 -/- 

8 Визначення густини та умовного позначення 

мінеральної вати. 

4/4 -/2 

9 Визначення істинної, середньої, насипної густин, 

пористості, пустотності зернистих ТМ 

2/2 -/- 

10 Виготовлення ніздрюватих бетонів та визначення 

фізико-механічних і фізико-технічних властивостей. 

2/2 -/2 

11 Визначення температури розм’якшення нафтового 

бітуму для покрівельних робіт. 

4/4 -/- 

12 Визначення водопоглинання і морозостійкості 

керамічної черепиці. 

2/2 -/- 

 Разом: Модуль 3 16/16 -/4 

 Разом: 48/48 10/10 

 
7. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна форма 
з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

заочна форма 
 з терміном 

навчання 

нормативним / 

скороченим 

1 2 3 4 

Модуль 1. Технологія стінових та оздоблювальних матеріалів і виробів.   

1 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 1: 

«Фізичний стан сировинної речовини при виготовленні матеріалів 

різних груп. Структурні зв'язки в матеріалах з органічним та  

неорганічним в'яжучим. Принцип вибору та використання сировини 

у виробництві стінових, опоряджувальних матеріалів». 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 1: 

«Функціональні та експлуатаційні властивості стінових та 

оздоблювальних виробів». 

5/5 8/9 
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1 2 3 4 

2 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 2: 

«Характеристика загальних технологічних переділів. Стадії 

підготовки сировини, підготовка суміші, придання форми виробу, 

формування структурних зв'язків в матеріалі та їх фіксація, 

придання спеціальних властивостей матеріалу або виробу». 

Підготовка до лабораторної роботи 1 (для денної форми). 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 2: 

«Технологічні стадії виробництва основних стінових 

(конструкційно-теплоізоляційних) матеріалів і виробів». 

5/5 8/8 

3 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 3: 

«Виробництво силікатної цегли». 

Підготовка до лабораторної роботи 2. 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 3: 

«Виробництво кольорової силікатної цегли та силікатного каменю». 

5/5 7/8 

4 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 4: 

«Виробництво керамічної цегли та каменю». 

Підготовка до лабораторної роботи 2. 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 4: 

«Особливості виробництва лицевої керамічної цегли». 

5/5 7/8 

5 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 5: 

«Основи технології виробництва стінового каменю і блоків з 

гірських порід». 

Підготовка до лабораторної роботи 3. 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 5: 

«Різновиди стінового каменю і блоків з гірських порід». 

5/5 8/9 

6 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 6: 

«Основи технології опоряджувальних та оздоблювальних матеріалів 

і виробів на основі мінеральних в'яжучих». 

Підготовка до лабораторної роботи 3. 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 6: 

«Основи технології опоряджувальних та оздоблювальних матеріалів 

і виробів на основі органічної та неорганічної сировини». 

5/5 8/8 

7 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 7: 

«Основи технології виробництва каменю штучним литтям». 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 7: 

«Застосування каменю, отриманого штучним литтям».  

5/5 7/8 

8 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 8: 

«Основи технології виробництва матеріалів і виробів з ніздрюватих 

бетонів: сировина, властивості, технології». 

Підготовка до лабораторної роботи 4 (для денної форми). 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 8: 

«Різновиди виробів із ніздрюватих бетонів та галузь їх 

використання». 

5/5 7/8 

9 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 9: 

«Основи технології коміркового скла і теплоізоляційних виробів на його 

основі». 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 9: 

«Вимоги до теплоізоляційних властивостей коміркового скла». 

6/6 7/8 

10 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 10: 

«Основи виробництва матеріалів і виробів на основі поризуємих гірських 

порід». 

Підготовка до лабораторної роботи  5. 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 10: 

«Основи виробництва матеріалів і виробів на основі  мінералів, які 

поризуються». 

6/6 7/8 

11 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 11: 

«Основи технології високопористих полімерних матеріалів і 

теплоізоляційних виробів на їх основі». 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 11: 

«Область застосування високопористих і теплоізоляційних виробів 

на основі полімерів». 

6/6 8/9 
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12 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 12: 

«Основи технології виробництва матеріалів і вироби з деревини». 

Підготовка до лабораторної роботи 6 (для денної форми). 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 12: 

«Сучасні вироби з деревини». 

6/6 8/9 

 Всього: Модуль 1 64/64 90/100 

Модуль 3. Технологія ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів. 

13 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 13: 

«Класифікація, основні властивості, види оптимальних структур і 

способи отримання пористої структури теплоізоляційних 

матеріалів». 

Підготовка до лабораторної роботи 7 (для денної форми). 

Підготовка до практичної роботи 1 (для денної форми). 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 13: 

«Функціональні і експлуатаційні властивості теплоізоляційних 

матеріалів». 

12/12 -/20 

14 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 14: 

«Технологія неорганічних теплоізоляційних матеріалів і виробів». 

Підготовка до лабораторної роботи 8. 

Підготовка до практичної роботи 2. 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 14: 

 «Скляна вата і вироби на її основі. Композиційні вироби на основі 

спученого рідкого скла, спучених перліту і вермикуліту. 

Азбестовмісні теплоізоляційні вироби». 

11/11 -/20 

15 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 15: 

«Технологія теплоізоляційних матеріалів і виробів з органічної 

сировини». 

Підготовка до лабораторної роботи 9 (для денної форми). 

Підготовка до практичної роботи 3. 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 15: 

 «Теплоізоляційні матеріали і вироби на основі місцевої сировини. 

Поропласти». 

11/11 -/21 

16 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 16: 

«Визначення і класифікації гідроізоляційних матеріалів і виробів». 

Підготовка до лабораторної роботи 10. 

Підготовка до практичної роботи 4. 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 16: 

«Вимоги до експлуатаційних властивостей гідроізоляційних 

матеріалів».  

12/12 -/20 

17 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 17: 

«Рідкі, пластично-в’язкі, тверді та пружнов’язкі гідроізоляційні 

матеріали і вироби». 

Підготовка до лабораторної роботи 11 (для денної форми). 

Підготовка до практичної роботи 5 (для денної форми). 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 17: 

«Область застосування рідких, пластично-в’язких, рулонних, 

плівкових, засипних і штучних гідроізоляційних матеріалів і 

виробів». 

11/11 -/20 

18 Опрацювання навчального матеріалу лекційного заняття теми 18: 

«Покрівельні матеріали і вироби з неорганічної сировини, з 

органічної сировини, композиційні». 

Підготовка до лабораторної роботи 12 (для денної форми). 

Підготовка до практичної роботи 6 (для денної форми). 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу до теми 18: 

«Сланцева черепиця. Металевий шифер. Склопакети. Дерев’яний і 

бітумний гонт. Металополімерні і керамополімерні покрівельні 

матеріали і вироби». 

11/11 -/21 

 Всього: Модуль 3 68/68 -/122 

 Всього: 132/132 90/222 
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8. Індивідуальні завдання  

 

Модуль 2 
 

№ 

з/п 

Вид 

індивіду-

ального  

завдання 

Семестр Найменування завдання Об’єм 

завдання 

Кількість годин 

на виконання 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 
1 Курсовий 

проект 

7/5/8/5* 

 

Виробництво стінового або 

оздоблювального матеріалу 

або виробу 

(варіанти завдань наведені  

у методичних вказівках 

кафедри)  

30…40 стор. 

розрахунково-

пояснювальної 

записки, 

графічна 

частина на 

форматі  

А1… А3 

38 38 

 Всього: 38 38 

 

* денна форма з нормативним терміном навчання / денна форма зі скороченим терміном навчання / заочна форма з 

нормативним терміном навчання / заочна форма зі скороченим терміном навчання 

 

Індивідуальна робота студентів нормується навчальним робочим планом в годинах. 

Курсовий проект виконується студентом самостійно на базі вивченого теоретичного та 

лабораторного матеріалу дисциплін по індивідуальному завданню викладача. Під час 

виконання завдання студенти систематизують знання по теоретичним питанням та виробляють 

навички практичного їх використання в технологіями частині роботи при розробці 

технологічної схеми і визначенні параметрів технології виробництва матеріалу. 

Курсовий проект включає: завдання, вступ, розробку технологічного питання, рішення 

технологічної задачі, список використаної літератури та джерел інформації. Перша частина 

роботи передбачає викладення теоретичного матеріалу по розробці технологічної схеми та 

обґрунтовування параметрів технології одного з видів стінових та оздоблювальних матеріалів 

та виробів з нього. Описова частина повинна всебічно і глибоко розкрити питання наявності 

місцевої сировини її використання і переробки з урахуванням екології та обґрунтування 

раціональності прийнятих технологічних рішень. Об'єм описової частини не нормується, а 

визначається необхідністю вичерпного викладення студентом матеріалу. Крім того, по цьому 

розділу виконується графічна частина – технологічна схема виробництва на форматі в межах 

від А1 до А3. 

Курсовий проект має бути написано літературною мовою з технічною термінологією. 

Формулювання викладеного матеріалу повинно бути чітким і стислим. Його написання або 

машинописне чи комп'ютерне оформлення виконується в відповідності вимогам нормативних 

документів та методичних вказівок по виконанню курсового проекту, рукописних звітних 

матеріалів та їх бібліографічного опису. 
 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

  

Модуль 4 
 

№ 

з/п 

Вид 

індивіду-

ального  

завдання 

Семестр Найменування завдання Об’єм 

завдання 

Кількість годин 

на виконання 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 
1 Курсовий 

проект 

8/6/-/6* 

 

Технологія мінеральної 

вати  

із заданих компонентів 
(варіанти завдань наведені  

у методичних вказівках 

кафедри)  

25…35 стор. 

розрахунково-

пояснювальної 

записки, 

графічна 

частина на 

форматі 

А1…А3 

40 40 

 Всього: 40 40 

 

* денна форма з нормативним терміном навчання / денна форма зі скороченим терміном навчання / заочна форма з 

нормативним терміном навчання / заочна форма зі скороченим терміном навчання 

 
Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки обсягом  25…35 

сторінок рукописного або машинописного тексту з одного боку стандартного аркушу формату 

А-4. Курсовий проект має бути написаний технічною мовою зі стислими та чіткими 

формулюваннями, містити ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, схем, графіків тощо, 

відповідати нормативним вимогам. Крім того, по цьому розділу виконується графічна частина – 

технологічна схема виробництва на форматі в межах від А1 до А3. Перелік завдань до 

курсового проекту за варіантами визначений методичними вказівками кафедри. 

 

9. Методи навчання 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Технологія стінових та 

оздоблювальних, ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів» 

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; 

- лабораторна робота спрямована на використання набутих знань у 

виконанні лабораторних завдань; 

- практична робота спрямована на використання набутих знань у виконанні 

практичних завдань; 

- дискусія - при обговоренні та захисті курсового проекту. 

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 
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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. 

Лабораторні та практичні заняття проводяться у складі навчальних груп в 

навчальних аудиторіях. 

Самостійна та індивідуальна робота (курсовий проект) виконується 

студентами під керівництвом викладача і без участі викладача.  

Теоретичні і практичні положення дисципліни вивчаються студентами в 

процесі роботи над лекційним курсом, при виконанні лабораторних і 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.     

 

10.  Методи контролю 

 

Методи контролю знань студентів: 

1. Проміжні методи контролю з елементів змістових модулів №1, №2, 

№3 модуля №1 і змістових модулів №4, №5 модуля №3 і за змістовні модулі 

модуля №1 і модуля №3 в цілому. 

2. Курсовий проект – модуль №2 і модуль №4. 

3. Екзамен – модуль №1 і модуль №3. 
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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 лабораторних і практичних робіт, письмових модульних 

контрольних робіт. За результатами поточного контролю знань здійснюється 

оцінювання змістових модулів №1…№5.  Курсові проекти перевіряються і 

оцінюються окремо. 

Підсумковий контроль знань студентів передбачає захист курсових 

проектів і складання екзаменів на заключному етапі вивчення дисципліни. 

 

Розподіл балів по модулях і їх елементах 
 

 

Модуль 1 
Кількість балів:* 

Мінімальна Максимальна 

1-й змістовий модуль 

Лабораторна робота №1 3/- 5/- 

Лабораторна робота №2 3/6 5/10 

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

Всього: 12/12 20/20 

2-й змістовий модуль 

Лабораторна робота №3 3/6 5/10 

Лабораторна робота №4 3/- 5/- 

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

Всього: 12/12 20/20 

3-й змістовий модуль 

Лабораторна робота №5 3/6 5/10 

Лабораторна робота №6 3/- 5/- 

Письмова модульна контрольна робота №3 6//6 10/10 

Всього: 12/12 20/20 

Екзамен: 24/24 40/40 

Всього за модулем 1: 60/60 100/100 
* денна форма / заочна форма  

 

 

 

Модуль 2 
Кількість балів:* 

Мінімальна Максимальна 

ІНДЗ – курсовий проект 

Пояснювальна записка курсового проекту 24/24 40/40 

Ілюстративна частина курсового проекту 12/12 20/20 

Захист курсового проекту 24/24 40/40 

Всього за модулем 2: 60/60 100/100 
* денна форма / заочна форма  
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Модуль 3 
Кількість балів:* 

Мінімальна Максимальна 

4-й змістовий модуль 

Лабораторна робота №7 1,5/- 2,5/- 

Лабораторна робота №8 1,5/6 2,5/10 

Лабораторна робота №9 3/- 5/- 

Практична робота №1 1,5/- 2,5/- 

Практична робота №2 1,5/3 2,5/5 

Практична робота №3 3/3 5/5 

Письмова модульна контрольна робота №4 6/6 10/10 

Всього: 18/18 30/30 

5-й змістовий модуль 

Лабораторна робота №10 1,5/6 2,5/10 

Лабораторна робота №11 1,5/- 2,5/- 

Лабораторна робота №12 3/- 5/- 

Практична робота №4 1,5/6 2,5/10 

Практична робота №5 1,5/- 2,5/- 

Практична робота №6 3/- 5/- 

Письмова модульна контрольна робота №5 6/6 10/10 

Всього: 18/18 30/30 

Екзамен: 24/24 40/40 

Всього за модулем 3: 60/60 100/100 
* денна форма / заочна форма  

 

 

Модуль 4 
Кількість балів:* 

Мінімальна Максимальна 

ІНДЗ – курсовий проект 

Пояснювальна записка курсового проекту 24/24 40/40 

Ілюстративна частина курсового проекту 12/12 20/20 

Захист курсового проекту 24/24 40/40 

Всього за модулем 4: 60/60 100/100 
* денна форма / заочна форма  

 

 

11.  Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Модуль 1 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсум-

ковий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 
0…40 60…100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

12…20 12…20 12…20 
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 
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Модуль 2 
 

Пояснювальна записка 

курсового проекту 

Ілюстративна частина 

курсового проекту 
Захист курсового проекту Сума 

24…40 12…20 24…40 60…100 

 

Модуль 3 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсум-

ковий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5 

0…40 60…100 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 

18…30 18…30 

Т13, Т14 ... Т18 – теми змістових модулів 

 

 
Модуль 4 

 

Пояснювальна записка 

курсового проекту 

Ілюстративна частина 

курсового проекту 
Захист курсового проекту Сума 

24…40 12…20 24…40 60…100 

 

 

 

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 
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12.  Методичне забезпечення 

 
1. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Технологія стінових та оздоблювальних, ізоляційних та 

покрівельних матеріалів і виробів» / Укладачі: Л.О. Першина, О.В.Макаренко. – Харків, ХНУБА, 2018. – 12 с. 

[Електронний ресурс]. 

2. Розширений план лекційних занять / Укладач: Макаренко О.В. - Харків: ХНУБА, 2017 (електронний 

варіант). [Електронний ресурс]. 

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія стінових та 

оздоблювальних матеріалів і виробів» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

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

О.В. Макаренко – Харків: ХНУБА, 2018 р. – 54 с. [Електронний ресурс]. 

4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технології стінових та 

оздоблювальних матеріалів і виробів» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» зі 

спеціального виду діяльності «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / Укладач: О.В. 

Макаренко. – Харків: ХНУБА, 2016 р. – 39 с. [Електронний ресурс]. 

5. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Технологія стінових та оздоблювальних,  

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

виробів» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології 

будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / Укладач: Л.О.Першина. - Харків: ХНУБА, 2019. – 18 с. 

[Електронний ресурс]. 

6. М-15. Лабораторний практикум з дисципліни «Технологія ізоляційних та покрівельних матеріалів і 

виробів» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» професійного спрямування 

«Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Навчально-методичний посібник. / Укладачі: 

О.В.Макаренко, Л.О.Першина. - Харків, ХНУБА, 2016. – 71 с. [Електронний ресурс]. 

7. Практикум з дисципліни «Технологія ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів» для студентів 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» професійного спрямування «Технології будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів». Навчально-методичний посібник. / Укладачі: О.В.Макаренко, Л.О.Першина.  -  

Харків, ХНУБА, 2017. – 71 с. [Електронний ресурс]. 

8. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія стінових та 

оздоблювальних, ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів» (блок «Технологія ізоляційних та покрівельних 

матеріалів і виробів») для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» професійного 

спрямування «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / Укладачі: О.В. Макаренко, Л.О. 

Першина. – Харків: ХНУБА, 2019. – 47 с. [Електронний ресурс]. 

9. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Технологія стінових та 

оздоблювальних, ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів» (блок «Технологія ізоляційних та покрівельних 

матеріалів і виробів») для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації  

«Технології  будівельних  конструкцій, виробів і матеріалів» / Укладач: Л.О. Першина. – Харків: ХНУБА, 2019. – 

31 с. [Електронний ресурс]. 
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https://istina.cemi-ras.ru/publications/book/99328138/. 

2. Балакшин Ю.З., Терехов В.А. Технология производства стеновых цементно-песчаных изделий. – М.: 

РИФ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», 2012. – 276 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01005424944. 

3. Берней И.И. Технология асбестоцементных изделий. – М.: ВШ, 1985. - 400 с. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/1108103/. 
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12. ДСТУ Б А.1.1-5-94 Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості 

будівельних матеріалів. Терміни та визначення. 

13. ДСТУ Б А.1.1-6-94 Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення. 

14. ДСТУ Б А.1.1-11-94 Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення. 

15. ДСТУ Б А.1.1-12-94 Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та 

визначення. 

16. ДСТУ Б А.1.1-14-94 Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення. 

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

18. ДСТУ Б А.1.1-23-94 Засоби пакетування та контейнери для будівельних матеріалів і виробів. Терміни 

та визначення. 

19. ДСТУ Б А.1.1-27-94 Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення. 

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

21. ДСТУ Б А.1.1-46-94 Матеріали будівельні. Методи визначення мінералогічного складу. Терміни та 

визначення. 

22. ДСТУ Б А.1.1-48-94 Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних властивостей. Терміни 

та визначення. 

23. ДСТУ Б А.1.1-49-94 Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних досліджень. Терміни та 

визначення. 

24. ДСТУ Б А.1.1-53-94 Методи визначення пористості. Терміни та визначення. 

25. ДСТУ Б А.1.1-64-95 Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів 

і продукції. Терміни та визначення. 

26. ДСТУ Б А.2.4-2:2009 Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд 

транспорту  

27. ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93). СПДС. Правила виконання робочої документації автоматизації 

технологічних процесів. 

28. ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації. 

29. ДСТУ Б А.2.4-5:2009. Система проектної документації для будівництва. Загальні положення.ДСТУ Б 

А.2.4-6:2009 Правила виконання робочої документації генеральних планів. 

30. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. 

31. ДСТУ Б А.2.4-10:2009. СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів. 

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

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

34. ДСТУ Б В.2.7-29-95 Дрібні заповнювачі натуральні, з відходів промисловості, штучні для 

будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Класифікація. 

35. ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, конструкцій і робіт. 

Технічні умови. 

36. ДСТУ Б В.2.7-42-97. Матеріали і вироби будівельні. Методи визначення водопоглинання, густини і 

морозостійкості будівельних матеріалів і виробів. 

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

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

39. ДСТУ Б В.2.7-80:2008. Цегла та камені силікатні. Технічні умови. 

40. ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення 

теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі. 

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

42. ДСТУ Б В.2.7-157:2011 Будівельні матеріали. Пісок і щебені перлітові спучені. Технічні умови. 

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

44. ДСТУ Б В.2.7-165:2008 Методи визначення гігроскопічної сорбції будівельних матеріалів та виробів 

(EN ISO 12571: 2000, NEQ). 

45. ГОСТ 530-2012. Кирпич и камни керамические. Технические условия. 

46. ГОСТ 2064-92. Сировина мінеральна для керамічних виробів. Терміни та визначення. 

47. ДСТУ Б В.2.7-9-94. Сырье глинистое органо-минеральное из отходов угледобычи и углеобогащения 

для керамических изделий. Технические условия. 

48. ГОСТ 3716-98. Кераміка. Метод визначення границі міцності під час стискання. 

49. ДСТУ Б В.2.7-246:2010 Камни бортовые и стеновые из горных пород. Технические условия.  

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

51. ДСТУ Б В.2.7-111-2001. Плиты гипсовые для перегородок и внутренней облицовки стен. Технические 

условия. 

52. ГОСТ 7076-99. Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и 

термического сопротивления при стационарном тепловом режиме. 

53. ДСТУ Б В.2.7-61:2012 Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови. 

54. ДСТУ Б В.2.7-248:2011. Матеріали стінові. Методи визначення границь міцності при стиску і згині 

(ГОСТ 8462-85, MOD).  
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55. ДСТУ Б В.2.7-232:2010. Строительные материалы. Песок для строительных работ. Методы 

испытаний. 

56. ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, віробів, конструкцій і 

робіт. 

57. ДСТУ Б А.1.1-54-94. Сырье глинистое для производства керамических строительных материалов. 

Термины и определения.  

58. ДСТУ Б В.2.7-157:2011. Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови. 

59. ДСТУ Б ГОСТ 16381: 2011. Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Класифікація і загальні 

технічні вимоги (ГОСТ 16381-77, IDT). 

60. ДСТУ Б В.2.7-195: 2009. Матеріали і вироби теплоізоляційні. номенклатура показників. 

61. ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17171-94). Матеріали і вироби теплоізоляційні. методи випробувань. 

62. ДСТУ Б А.1.1-12-94. Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та 

визначення. 

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

мінеральної вати. Технічні умови. 

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

65. РСТ УРСР 1981-87. Мати теплоізоляційні і звукопоглинальні. Технічні умови. 

66. ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94). Мати прошивні з мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні 

умови. 

67. ДСТУ Б В.2.7-169: 2008. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати ламельні. Технічні умови (EN 

13162: 2001, NEQ). 

68. ДСТУ Б В.2.7-167: 2008. Вироби теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому.  

Загальні технічні умови (EN 13162: 2001, NEQ) 

69. ДСТУ Б В.2.7-99-2000 (ГОСТ 22950-95). Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на 

синтетичному зв’язуючому.  Технічні умови. 

70. ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96). Плити з мінеральної вати на синтетичному зв’язуючому. 

Технічні умови. 

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

умови. 

72. РСТ УРСР 1977-87. Мати звукопоглинальні марки БЗМ. Технічні умови 

73. РСТ УРСР 1977-87. Мати звукопоглинальні базальтові марки БЗМ. Технічні умови 

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

75. ТУ У В.2.7.88 023.025-96. Технічні умови. Полотна з мікро-, ультра-, супертонких і 

скломікрокристалічних скляних штапельних волокон з гірських порід. 

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

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

78. ДСТУ Б А.1.1-30-94. Вермикуліт, матеріали та вироби на його основі. Терміни та визначення. 

79. ДСТУ Б В.2.7-157: 2011. Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови. 

80. ДСТУ Б А.1.1-19-94. Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення. 

81. ДСТУ Б А.1.1-69-99. Заповнювачі пористі. Терміни та визначення. 

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

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

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

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

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

26816-86, MOD). 

87. ДСТУ Б В.2.7-275: 2011. Вироби вапняно-кремнеземисті теплоізоляційні. Технічні умови (ГОСТ 

24748-81, MOD). 

88. ДСТУ Б А.1.1-38-94. Будівельні вироби з пористої кераміки. Терміни та визначення. 

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

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

91. ГОСТ 19592-80 (СТ РЕВ 6011-87, СТ РЕВ 6012-87, СТ РЕВ 6013-87, СТ РЕВ 1771-79, СТ РЕВ 1772-

79, СТ РЕВ 1773-79). Плити деревоволокнисті. Методи випробувань. 

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

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

94. ДСТУ Б В.2.7-15-95. Вироби перлітобетонні теплоізоляційні. Технічні умови. 

95. ДСТУ Б А.1.1-76: 2007. Пінополіуретани монтажні (монтажні піні). Терміни та визначення понять. 

96. ДСТУ Б В.2.7-132: 2007. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників. 

97. ДСТУ Б В.2.7-150: 2008. Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Загальні 

технічні умови. 
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98. ДСТУ Б В.2.7-134: 2007. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробувань. 

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

100. ДСТУ Б EN 13164 до: 2013. Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з екструдованого 

пінополістиролу (XPS). Технічні умови (EN 13164: 2008, IDТ). 

101. ДСТУ Б EN 13163: 2012. Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби зі спіненого полістиролу 

(EPS). Технічні умови (EN 13163: 2008, IDT). 

102. ДСТУ Б В.2.7-8-94. Плити пінополістирольні. Технічні умови. 

103. ДСТУ Б В.2.7-168: 2008. Вироби теплоізоляції з пінофенопласту. Технічні умови (EN 13166: 2001, 

NEQ). 

104. ДСТУ Б В.2.7-285: 2011. Заповнювач стільниковий паперовий. Технічні умови (ГОСТ 23233-78, 

MOD). 

105. 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). 

106. ДСТУ Б В.2.7-182: 2009. Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації 

та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах. 

107. ДСТУ Б А.1.1-33-94. Вироби гіпсові звукопоглинальні та звукоізоляційні. Терміни та визначення. 

108. ДСТУ Б В.2.7-183: 2009. Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні звукопоглинальні і 

звукоізоляційні. Класифікація і загальні технічні вимоги. 

109. ДСТУ Б В.2.7-184: 2009. Будівельні матеріали. Матеріали звукоізоляційні і звукопоглинальні. Методи 

випробувань. 

110. ДСТУ Б А.1.1-45-94. Покриття лакофарбові будівельні. Терміни та визначення. 

111. ГОСТ 19279-73. Фарби полімерцементні. 

112. ГОСТ 18958-73. Фарби силікатні. 

113. ДСТУ Б А.1.1-29-94. Мастики покрівельні, гідро- і пароізоляційні та приклеювальні. Терміни та 

визначення. 

114. ДСТУ Б В.2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000). Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні 

умови. 

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

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

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

умови. 

118. ТУ У В.2.7-24.1-02070915-229-2005. Мастики полімербітумні для ремонту тріщин в 

асфальтобетонному покритті. Технічні умови. 

119. ДСТУ Б В.2.7-194: 2009. Матеріали герметизуючі полімерні будівельні. Номенклатура показників. 

120. ДСТУ Б В.2.7-158: 2008. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги. 

121. ДСТУ Б В.2.7-133: 2007. Матеріали герметизуючі полімерні твердіючі однокомпонентні. Методи 

випробувань. 

122. ДСТУ Б В.2.7-77-98. Мастики герметизуючі бутилкаучукові. Технічні умови. 

123. ДСТУ Б В.2.7-106-2001. Герметизуючі нетвердіючі полімерні матеріали. Бутепрол-2М, Тегерон. 

Технічні умови. 

124. ДСТУ Б В.2.7-116-2002 (ГОСТ 30740-2000). Матеріали герметизуючі для швів аеродромних 

покриттів. Загальні технічні умови. 

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

нетвердіючі. Методи випробувань. 

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

127. ДСТУ Б В.2.7-103-2000 (ГОСТ 30307-95). Мастики будівельні полімерні склеювальні латексні. 

Технічні умови. 

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

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

130. ГОСТ 4641-80. Дьогті кам'яновугільні для дорожнього будівництва. Технічні умови. 

131. 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. 

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

133. ДСТУ Б В.2.7-121: 2014.  Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови. 

134. ДСТУ Б В.2.7-247: 2010. Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-дорожніх. 

Методи випробувань.. 

135. ДСТУ-Н Б В.2.7-303 діє до: 2015. Керівництво з приготування і застосування бітумів, модифікованих 

добавками на основі синтетичних восків. 
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136. ДСТУ-Н Б В.2.7-301: 2014.  Керівництво з приготування і застосування сумішей асфальтобетонних та 

асфальтобетону, модифікованих природними бітумами. 

137. ДСТУ Б В.2.7-119: 2011. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні 

умови. 

138. ДСТУ Б.В.2.7-127: 2006. Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-

мастиковий. Технічні умови. 

139. ДСТУ Б В.2.7-89-99. (ГОСТ 12801-98). Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і 

аеродромного будівництва. Методи випробувань. 

140. ДСТУ Б А.1.1-15-94. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення. 

141. ДСТУ Б В.2.7-101-2000 (ГОСТ 30547-97). Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Загальні 

технічні умови. 

142. ДСТУ Б EN 1296: 2011. Матеріали покрівельні та гідроізоляційні рулонні, листові та у вигляді плит. 

Метод штучного старіння під тривалою дією підвищеної температури. 

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

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

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

146. ДСТУ Б В.2.7-234: 2010. Матеріали рулонні бітумні та бітумно-полімерні на скловолокнистої основі 

покрівельні та гідроізоляційні. Технічні умови. 

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

148. ДСТУ Б В.2.7-244: 2010. Вироби з деревини і деревних матеріалів. Покриття лакофарбові. 

Класифікація та позначення. 

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

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

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

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

153. СТ РЕВ 4927-84. Вироби азбестоцементні. Класифікація. 

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

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

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

MOD). 

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

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

159. ДСТУ Б А.1.1-21-94. Скло та вироби зі скла будівельного призначення. Терміни та визначення. 

160. ДСТУ Б В.2.7-200: 2009. Скло та вироби будівельного призначення зі скла. Номенклатура показників. 

161. ДСТУ Б В.2.7-122: 2009. Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (EN 572: 2004, NEQ). 

 
Примітка: джерела [1-161]: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://online.budstandart.com/. 
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