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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Виробництво стінових та оздоблювальних матеріалів набуває все більшої 
актуальності наряду з конструкційними, гідроізоляційними, акустичними та 
теплоізоляційними матеріалами. Комплексне їх використання надає будівлям та 
спорудам високих комфортних властивостей та естетичних якостей. Це 
досягається використанням усього комплексу матеріалів. 

Стінові та оздоблювальні матеріали – це найчастіше гетерогенні 
композиції, що мають багатокомпонентний склад. Макроструктура їх 

матеріалів визначається здебільшого призначенням виробів та їх 

експлуатаційними умовами. Регулювання співвідношення інгредієнтів 

матеріалу та управління вологісно-температурно-тепловими чинниками під час 
вирішення загального технологічного процесу забезпечують проектні 
нормативні структуру та властивості стінових, оздоблювальних матеріалів і 
виробів. 

Функціональне призначення стінових матеріалів і виробів – забезпечення 
проектної міцності, деформативності конструктивних елементів і довговічності 
споруд, створення комфортних та екологічно безпечних умов у приміщеннях 

тощо. Функціональне призначення оздоблювальних матеріалів і виробів 

полягає у створенні комфортного режиму в приміщенні, підвищенні 
декоративних властивостей інтер’єру та вигляду будівель і споруд за рахунок 

використання різноманітної кольорової гами структури та у фактурі матеріалів і 
забезпеченні потрібного температурно-вологісного режиму приміщень. 

Застосування стінових та оздоблювальних матеріалів і виробів дозволяє 
знизити матеріалоємність будівництва, вартість будівельних конструкцій і 
споруд, скоротити витрати палива на обігрівання будівель в прохолодний 

період та захистити їх від природного атмосферного або виробничого 

техногенного перегріву або переохолодження. 
У розвитку виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів і виробів 

мають переважати тенденції зниження показників густини матеріалів і виробів, 
формування ефективної структури і декоративності, підвищення 
технологічності випуску виробів повної заводської готовності за мінімальних 

матеріальних та енергетичних витрат у процесі виготовлення та приоб’єктного 

використання, доцільної ефективності за показником довговічності та 
ремонтоспроможності. До найбільш поширених стінових та оздоблювальних 

виробів відносяться керамічні цегла, камені, плитка; силікатна цегла і камені; 
вироби, виготовлені з легких ніздрюватих бетонів та на основі пористих 

заповнювачів; кам’яні матеріали і вироби; корозійностійкі листові і рулонні 
полімерні матеріали; сухі будівельні суміші та ін. 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту нададуть допомогу 

студентові у з’ясуванні питань щодо змісту й обсягу розрахунково-

пояснювальної записки, порядку виконання розрахунків і оформлення роботи. 
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1 ВСТУПНА ЧАСТИНА 

 

1.1 Техніко-економічне обґрунтування проекту 

 

У даному розділі на підставі вітчизняного та зарубіжного досвідів 

розвитку та застосування технології стінових та оздоблювальних виробів і 
матеріалів наводиться короткий огляд стану технології матеріалу або виробу, 

визначеного темою комплексного курсового проекту. Також визначаються 
тенденції розвитку і застосування сучасних технологій, обґрунтовується 
потреба у виробництві даного виду продукції, формулюються мета і завдання, 
пов’язані з проектуванням підприємства та вдосконаленням технології 
матеріалу або виробу, здійснюється прив'язка проектних розробок до 

територіального об'єкта на основі даних про наявність сировинних і 
енергетичних ресурсів, існуючої транспортної мережі, виробничих зв'язків, 

наявності трудових ресурсів і споживачів готової продукції.  
Графічна частина проекту даного розділу відповідає технологічній схемі 

виробництва. 
 

1.2 Вихідні дані для проектування 

 

У даному розділі наводиться характеристика підприємства, для умов 

якого в даному комплексному курсовому проекті розробляються проектні 
пропозиції, характеризуються номенклатура, обсяг та рівень експлуатаційної 
готовності продукції. 

Графічна частина проекту даного розділу відповідає технологічній схемі 
виробництва та технологічній карті виробу. Номенклатуру продукції, що 

випускається, приймають за даними виробничо-технічної служби конкретного 

підприємства або за каталогами, альбомами, стандартами. Один із видів 
вироблених підприємством матеріалів і виробів обирається в якості базового і 
згідно з ним приймаються всі проектні рішення і розрахунки. 

У вихідних даних наводиться характеристика кліматичної зони, дані 
щодо властивостей і запасів сировинних ресурсів, джерел енергопостачання, 
виду і доступності транспорту для перевезення сировини, напівфабрикатів та 
готової продукції. 

На основі техніко-економічного обґрунтування та вихідних даних для 
розробки проекту визначаються потужність підприємства (цеху), режим його 

роботи (додаток В), річний, місячний, добовий та змінний показники випуску 

продукції і фонду робочого часу. Доповнюється даний розділ відомостями, 

наведеними в технологічній карті графічної частини проекту. 
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1.3 Характеристика продукції, що випускається 

 

У даному розділі наводиться характеристика продукції, що випускається 
(для обраного базового виробу), на основі реальних даних підприємства і 
технічних вимог чинних державних і міждержавних стандартів. Вона містить 
короткі відомості щодо можливих способів виробництва, варіантів 

використання основної та коригуючої сировини, а також добавок. Для обрання 
способу виробництва, виду сировинних компонентів, розробки і призначення 
ефективних технологічних параметрів проводяться варіантний конструктивний 

і технологічний аналізи. 

Під час проведення конструктивного аналізу формулюються вимоги і 
встановлюються параметри будівельно-експлуатаційних властивостей 

матеріалів або виробів. Особлива увага звертається на необхідність 
забезпечення спеціальних властивостей продукції, наводяться самі властивості і 
відповідні будівельно-експлуатаційні ситуації, яким вони повинні відповідати.  

Під час технологічного аналізу виготовлення матеріалу або виробу 

(базового за проектом) визначаються способи виробництва і режими реалізації 
технологічних прийомів за оптимальних трудових, енергетичних та 
економічних показників та раціонального використання сировинних ресурсів. 

Перевага надається використанню місцевої природної сировини, 

напівфабрикатів місцевого виробництва та техногенної сировини з 
урахуванням екологічних параметрів. Також визначаються способи і режими 

технології, починаючи зі стадії заготівлі і переробки сировини і закінчуючи 

стадією надходження готової продукції на склад підприємства (цеху) або 

об'єкта використання, щодо забезпечення заданих будівельно-експлуатаційних 

та спеціальних властивостей. Класифікуються базові вироби як об'єкти 

проектування відповідно до прийнятих у стандартах характеристик, марок та 
найменувань. 

 

2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

 

Виконання технологічної частини проекту ґрунтується на виконанні 
аналізу техніко-економічних показників об'єкта проектування, а також вихідних 

даних щодо підприємства й об'єкта проектування (матеріалу або виробу). 

Виходячи з конструктивного і технологічного аналізів, визначається спосіб 

виробництва. Раціональність і ефективність виробництва визначають: вихідні 
дані та характеристика підприємства; спрямованість проектних рішень на 
розробку, реконструкцію підприємства (цеху) або вдосконалення технології; 
характеристика сировинних матеріалів; мінімізація витрат основних і 
коригувальних матеріалів, енергоресурсів, трудовитрат; механізація 
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технологічного процесу; ефективність виробництва та рентабельність реалізації 
сертифікованої продукції, що має задані будівельні, експлуатаційні та 
спеціальні властивості. 

 

2.1 Розробка технологічної схеми 

 

У даному розділі з урахуванням обґрунтування обраного способу 

виробництва матеріалу (виробу) і забезпечення оптимізації роботи механічного 

й теплотехнічного технологічного устаткування та транспортних засобів, під 

час розробки принципової технологічної схеми організації праці з 
обслуговування устаткування потрібно проаналізувати, а в разі необхідності й 

вибудувати принципи пропорційності, паралельності, прямоточності, 
зворотності, безперервності, ритмічності тощо. 

Принципова структурно-логічна технологічна схема являє собою якісне 
вирішення технологічного процесу з описом технологічних операцій відповідно 

до вищенаведених принципів організації технології, зв'язків між процесами і їх 

спрямованістю – від джерел постачання сировини, їх складів на підприємстві до 

складів готової продукції та об'єкта застосування. 
Графічна частина може бути наведена в такому самому масштабі, як і 

фрагмент аркуша «Технологічна схема» графічної частини. Виконується 
графічна частина на форматі А-1 або А-4 і входить до складу розрахунково-

пояснювальної записки. 

На принциповій технологічній схемі виділяються технологічні зони: 

– зона заготівлі, складування і первинної (підготовчої) переробки 

основних та коригувальних сировинних матеріалів і напівфабрикатів; 

– зона приготування формувальної суміші з дозуванням компонентів у 

певних (розрахункових) рецептурних співвідношеннях, їх гомогенізації 
фізичними, фізико-хімічними або механічними прийомами (перемішування, 
плавлення та ін.), доведення за механічним і фізичним станом до формувальної 
готовності; 

– зона надання вигляду та стану або форми і розмірів матеріалу або 

виробу з формуванням первинних (технологічних) структурних зв'язків, 

структури і фізико-механічних властивостей матеріалу; 

– зона формування та закріплення експлуатаційних структури і 
властивостей матеріалів, стану, вигляду та розмірів виробів; 

– зони пакування, транспортування, складування і зберігання готової 
продукції. 

До окремої технологічної зони в разі необхідності відноситься зона 
прийняття технологічних рішень щодо надання матеріалам або виробам 

спеціальних експлуатаційних структур і властивостей. 
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2.2 Обрання сировинних матеріалів і напівфабрикатів 

 

У даному розділі обґрунтовується доцільність використання сировини, 

звертається увага на її однорідність, наявність шкідливих домішок у ній, 

можливість надання найбільш зручного вигляду й стану, модифікування і 
підвищення реакційної здатності; опрацьовуються варіанти здійснення 
технологічного переділу. Сировинні матеріали (основні й коригувальні) і 
напівфабрикати обираються на варіантній основі з обґрунтуванням доступності 
сировини, економічної доцільності, параметрів охорони навколишнього 

середовища та екології, можливості утилізації техногенної продукції, 
безвідходності виробництва та інших принципів раціонального використання 
природних і техногенних сировинних ресурсів. Наводяться технологічні вимоги 

та методи контролю якості з посиланням на діючі нормативні документи. 

Обґрунтовуються параметри технологічного впливу під час підготовки 

сировини до подальшого її використання із зазначенням видів впливу 

застосовуваного обладнання та очікуваних результатів. На технологічній схемі 
наводяться коефіцієнти обліку виробничих, технологічних втрат і вологості. 
Щодо даного розділу можуть бути проведені наукові дослідження. 

 

2.3 Визначення складу та технологія приготування 

сировинної формувальної суміші 
 

У даному розділі обґрунтовуються технологічні прийоми і способи 

забезпечення співвідношення компонентів, необхідної їх структури, створення 
умов для інтенсифікації процесів формування та фіксації структурних зв'язків і 
властивостей. 

Більшість матеріалів та виробів, які використовуються як стінові, 
неорганічні оздоблювальні й покрівельні матеріали, є багатокомпонентними 

системами. Значна їх частина має різні вид і склад. Склад таких формувальних 

сумішей визначають розрахунковим способом відповідно до діючих методик. 

Дані розрахунку наводяться у вигляді таблиці. 
Склади сировинної формувальної суміші для виробництва керамічних 

виробів, кам'яного литва, ситалів визначаються відповідно до прийнятих щодо 

даних матеріалів методик. 

За розрахунковими даними теоретичних складів визначаються річна 
витрата компонентів і витрата матеріалів відповідних сумішей на рік, добу, 

зміну, годину роботи технологічної лінії і наводяться у вигляді таблиці  
(табл. 2.3.1). 
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Таблиця 2.3.1 – Витрата матеріалів за видами на рік, добу, зміну, годину 

(з урахуванням вологості та різноманітних втрат) 
 
Витрата матеріалу 

на рік на рік на добу на зміну на годину 

без 
урахування 
витрат 

з 
урахуванням 

витрат 

т м3 т м3 т м3 Характеристика
матеріалу 

т м3 т м3 
      

           

           

           

 

Усі розрахунки виконуються для сухих компонентів без технологічних 

втрат. 
За технологічними переділами даних стадій виробництва наводяться 

коригувальні коефіцієнти для розрахунку витрат сировини й суміші з 
урахуванням виробничих технологічних втрат та вологості матеріалів. 

Виробничо-технологічні втрати можуть бути прийняті у відсотках від 

маси: 

– для в'яжучих матеріалів – до 1%; 

– для сипучих матеріалів з природної і техногенної сировини 

(глини, суглинків, піску, подрібнених гірських порід, шлако-зольних 

матеріалів тощо) – від 1 до 3%; 

– для води замішування та коригуючих добавок – до 1% і т.д. 

У даному розділі також обґрунтовуються параметри технології 
формувальної суміші й обирається технологічне обладнання для даного 

переділу, наводиться технологічний контроль даної стадії виробництва із 
зазначенням методики з посиланням на нормативні документи.  

Можливими є наукові дослідження з даного технологічного переділу. 
 

2.4 Забезпечення виду, форми і розмірів базового виробу 
 

У даному розділі наводиться опис виробів, запроектованих до 

виготовлення, особлива увага в якому звертається на їх стан, форму, розміри, 

необхідні мікро- і макроструктуру. Обґрунтовується обрання дії під час 
формування (віброущільнення, пресування, каландрування, екструдування, 
витягування з розплаву, розливання, центрифугування тощо). 

Виходячи з вимог технічної документації і нормативних документів щодо 

виду, стану, форми і розмірів запроектованого до випуску матеріалу або 
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виробу, визначаються вид формувального обладнання, а за його  

продуктивністю – кількість агрегатів, установок, форм. Також визначається 
продуктивність з урахуванням коефіцієнта використання устаткування в часі 
(Дв=0,80...0,85). 

Обґрунтовуються прийняті технологічні режими для обрання 
устаткування, обладнання з урахуванням технологічних властивостей 

формувальної суміші для забезпечення виду, стану, структури матеріалу і 
форми виробу. 

Під час обґрунтування обрання форм і формувального оснащення 
враховуються вимоги норм технологічного проектування: за значенням 

коефіцієнта оборотності форм; за потребою в запасі форм; за можливістю їх 

переоснащення та ремонту тощо. 

Описується технологічний контроль з посиланням на нормативні 
документи. Рекомендується наукове дослідження щодо вдосконалення 
технології й устаткування з оптимізації режимів формування або створення 
виду, стану матеріалу та його структури. 

 

2.5 Формування та закріплення структури й експлуатаційних 

властивостей матеріалів і виробів 

 

Розробник технології матеріалу або виробу, які мають задані властивості, 
зі структурою матеріалу повинен пов'язувати обрання сировини, технологічні 
прийоми і параметри технології. Структура матеріалу та структурні зв'язки між 

його складовими забезпечують властивості матеріалу. Для підтвердження цього 

необхідно описати фізико-хімічні процеси, які відбуваються в матеріалі 
залежно від типу зв'язучого. Тип і природа зв'язучого будуть визначальними 

для обрання технологічних впливів, а для їх реалізації – технологічного 

обладнання, пристроїв і оснащення. На допомогу розробнику комплексного 

курсового проекту для прийняття варіантного рішення наводиться структурно-

логічна схема формування структури і структурних зв'язків матеріалу або 

виробу. 

Для даної стадії виробництва рекомендуються наукові дослідження, 
пов’язані з обґрунтуванням впливу на структуру і властивості виду та стану 

сировини, що складають формувальну суміш, механічні, фізичні й фізико-

хімічні впливи на сировинні матеріали й напівфабрикати та з іншими 

технологічними факторами. У пояснювальній записці комплексного курсового 

проекту щодо цього дослідження, як і в інших, наводяться табличні, графічні 
дані, їх аналіз та висновки з рекомендаціями. 
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2.6 Надання матеріалам і виробам 

спеціальних структури і властивостей 

 

У складі розрахунково-пояснювальної записки проектні розробки щодо 

даного підрозділу повинні бути виділені окремо в розділ у вигляді параграфа, 
підрозділу або віднесені до відповідних розділів, що розглядають підготовчу 

стадію та стадію виготовлення сумішей, формувальну та завершальну стадії 
виготовлення. Властивості виробів, пов'язані зі структурою матеріалу, як 

правило, формуються, починаючи з сировинної підготовчої стадії, але для 
окремих керамічних матеріалів, стінових декоративних матеріалів, 

виготовлених з гірських порід або штучного кам'яного лиття, можуть бути 

виділені в самостійний технологічний переділ. Для такого варіанта 
технологічного рішення, як самостійна стадія, визначаються види впливів і 
пропонуються варіанти механічного, теплотехнічного та інших видів 
обладнання для визначення його виду і кількості. 

Для творчого вирішення технологічної стадії розробки або вдосконалення 
параметрів технології рекомендується проводити наукові дослідження, 
ґрунтуючись на положеннях хімії, фізики, фізичної хімії силікатів і фізико-

хімічної механіки матеріалів. При цьому в пояснювальній записці до проекту 

наводяться відповідні результати досліджень. 
 

2.7 Проектування ділянки доведення, обробки, ремонту 

та комплектації виробів, а також надання їм спеціальних властивостей 

 

Залежно від кількості операцій, їх складності та тривалості, перелічені 
операції виконуються на технологічних постах або на технологічній лінії. За 
необхідності описується технологія доведення, обробки, надання спеціальних 

властивостей, ремонту, комплектації, упаковки та складування виробів. Також 

здійснюється обрання технологічного обладнання для здійснення операцій 

відповідно до варіанта технологічного рішення. Підбір матеріалів, визначення 
параметрів технології та отримання заданих показників якості виробів можуть 
бути здійснені на основі спеціальних наукових досліджень. 

 

2.8 Визначення вантажопідіймальності, виду та кількості 
технологічного транспорту 

 

Для забезпечення технологічного процесу на всіх стадіях виготовлення 
базового виробу або матеріалу описуються операції з транспортування 
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сировини, напівфабрикатів, готової продукції. Наводиться інформація щодо 

стану, габаритних розмірів і вагових характеристик матеріалів та виробів, що 

перемішуються, а також обґрунтування обрання виду та кількості 
транспортного обладнання з урахуванням вагових характеристик і габаритних 

розмірів виробів та технічної характеристики обраних транспортних засобів. 

Можливі розрахунки окремих вузлів агрегатів за завданням керівника 
проекту або консультантів з питань обладнання, охорони праці та техніки 

безпеки. 

 

3 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Під час написання кожного розділу та підрозділу комплексного курсового 

проекту формулюються узагальнюючі висновки. 

По завершенню розробки розділу «Технологічна частина» розрахунково-

пояснювальної записки та графічної частини проекту формулюються загальні 
висновки та висновок щодо основних положень курсового проекту, в яких 

повинна йти мова про досягнення поставленої мети й ступінь вирішення 
поставленого завдання. В загальних висновках мова йде про корисність, 
новизну проектних рішень, їх застосування та необхідність, а також про їх 

впровадження у виробництво. 

 

4 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 
 

У процесі роботи над темою комплексного курсового проекту студенти 

використовують підручники, навчальні посібники, монографії, журнали, 

збірники статей і доповідей на конференціях, методичні розробки викладачів, 

нормативні документи тощо. В разі використання тексту, рисунків, даних 

таблиць, висновків та інших джерел інформації на них потрібно виконувати 

посилання в тексті комплексного курсового проекту (в записці, на кресленнях) 

на авторів та назви джерел відповідно до вимог стандартів щодо оформлення 
звітів (рукописів) і бібліографічного опису джерел інформації. 

У заключному розділі пояснювальної записки наводяться назви й автори 

всіх використаних джерел інформації за порядковим номером, присвоєним 

студентом у міру обробки й використання джерела. Номери джерел у списку та 
посилання в матеріалах розділів комплексного курсового проекту повинні 
збігатися. 

Список нормативних документів з присвоєними порядковими номерами 

наводиться після інших джерел інформації, а під присвоєними номерами 

виконуються посилання. При цьому допускається наводити й скорочене 
позначення нормативного документа, наприклад ГОСТ, ДСТУ, СНиП, ДБН 

тощо. 
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5 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ РОЗДІЛУ 

КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Виконання розділу комплексного курсового проекту є індивідуальним 

завданням студента, результат якого висвітлює рівень його знань з дисципліни 

професійної підготовки. 

Розділ комплексного курсового проекту виконується і оформляється 
згідно з ДСТУ 3008-2015 та ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 (ГОСТ 7.1-2003IDT). 

Розрахунково-пояснювальна записка комплексного курсового проекту 

може бути написана від руки чорнилом або виконана з використанням 

комп’ютерної техніки на одному боці аркуша формату А4 (297×210 мм) з 
такими полями: ліве 25-30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм з 
дотриманням вимог єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). 

Розмірності одиниць вимірювання і їх параметри наводяться в одиницях 

міжнародної системи. Текст комплексного курсового проекту викладається в 

безособовій формі літературною мовою, стисло і грамотно. 

У тексті необхідно посилатися на використані джерела інформації згідно 

з ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та 
видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання” (ГОСТ 7.1-2003 IDT)” та додатком Б. 

Комплексний курсовий проект та його розділи мають містити необхідний 

ілюстративний матеріал, фотографії, креслення, схеми, графіки тощо у вигляді 
вклейок або окремих аркушів, мати титульний аркуш, бланк завдання, зміст. 

Приклад оформлення титульного аркуша наведено в додатку А. 
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75 ДСТУ Б А.1.1-16-94 Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та 
визначення. 
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Терміни та визначення. 
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визначення. 
81 ДСТУ Б А.1.1-36-94 Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Гіпс та інші місцеві в’яжучі. Гіпс сиромолотий. Терміни та 
визначення. 

82 ДСТУ Б А.1.1-37-94 Каолін збагачений для керамічних виробів. 

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

Терміни та визначення. 
84 ДСТУ Б А.1.1-39-94 Методи контролю якості сировини та 

будівельних матеріалів. Дилатометрія, калориметрія і колориметрія. Терміни та 
визначення. 

85 ДСТУ Б А.1.1-40-94 Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги 

будівельних матеріалів і конструкцій. Терміни та визначення. 
86 ДСТУ Б А.1.1-41-94 Сировина природна для виробництва 

силікатних виробів. Вироби вапняно-кремнеземисті. Терміни та визначення. 
87 ДСТУ Б А.1.1-43-94 Ресурсозбереження. Терміни та визначення. 
88 ДСТУ Б А.1.1-46-94 Матеріали будівельні. Методи визначення 

мінералогічного складу. Терміни та визначення. 
89 ДСТУ Б А.1.1-48-94 Матеріали будівельні. Методи визначення 

теплофізичних властивостей. Терміни та визначення. 
90 ДСТУ Б А.1.1-49-94 Матеріали будівельні. Методи фізико-хімічних 

досліджень. Терміни та визначення. 
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91 ДСТУ Б А.1.1-53-94 Система стандартизації та нормування в 

будівництві. Матеріали будівельні. Методи визначення пористості. Терміни і 
визначення. 

92 ДСТУ Б А.1.1-54-94 Сировина глиниста для виробництва 
керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення. 

93 ДСТУ Б А.1.1-64-95 Будівельні матеріали, бетони та вироби. 

Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення. 
94 ДСТУ Б А.1.1-68-95 Конкурентоспроможність і товаропросування 

будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення. 
95 ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) Основнi вимоги до проектної i 

робочої документацiї. 
96 ДСТУ Б EN ISO 12572:2011 Гігротермічні характеристики 

будівельних матеріалів та виробів. Визначення паропроникності  
(EN ISO 12572: 2001, IDT). 

97 ДСТУ Б В.2.7-3-93 Матеріали будівельні. Камінь гіпсовий штучний. 

Технічні умови. 

98 ДСТУ Б В.2.7-7:2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові 
дрібно-штучні. Технічні умови (ЕN 771-3:2003, NEQ). 

99 ДСТУ Б В.2.7-9-94 Сировина глиниста органо-мінеральна з відходів 
вуглевидобутку та вуглезбагачення для керамічних виробів. Технічні умови. 

100 ДСТУ Б В.2.7-16-95 Будівельні матеріали. Матеріали стінові 
кам'яні. Номенклатура показників якості. 

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

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

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

104 ДСТУ Б В.2.7-26-95 Сировина глиниста. Метод визначення 
чутливості глин до сушіння. 

105 ДСТУ Б В.2.7-28-95 Будівельні матеріали. Черепиця керамічна. 
Технічні умови. 

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

107 ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) Будівельні матеріали. 

Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань. 
108 ДСТУ Б В.2.7-40-95 (ГОСТ 30256-94) Матеріали і вироби 

будівельні. Метод визначення теплопровідності циліндровим зондом. 

109 ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ГОСТ 30290-94) Матеріали і вироби 

будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем. 

110 ДСТУ Б В.2.7-42-97 Матеріали і вироби будівельні. Методи 

визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і 
виробів. 
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111 ДСТУ Б В.2.7-45:2010 Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. 
Загальні технічні умови. 

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

загальнобудівельного призначення. Технічні умови. 

113 ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) Будівельні матеріали. 

Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому 

заморожуванні і відтаванні. 
114 ДСТУ Б В.2.7-60-97 Будівельні матеріали. Сировина глиниста для 

виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація. 
115 ДСТУ Б В.2.7-61:2008 Будівельні матеріали. Цегла та камені 

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

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

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

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

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

гіпсокартонні. Технічні умови. 

120 ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Матеріали і вироби 

будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору за 
стаціонарного режиму. 

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

122 ДСТУ Б В.2.7-117-2002 (ГОСТ 6787-2001) Будівельні матеріали. 

Плитки керамічні для підлог. Технічні умови. 

123 ДСТУ Б В.2.7-120-2003 Будівельні матеріали. Добавки 

енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. 

124 ДСТУ Б В.2.7-137:2008 Будівельні матеріали. Блоки із ніздрюватого 

бетону стінові дрібні. Технічні умови. 

125 ДСТУ Б В.2.7-163:2008 Будівельні матеріали. Плити бетонні 
фасадні. Технічні умови. 

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

127 ДСТУ Б В.2.7-165:2008 Методи визначення гігроскопічної сорбції 
будівельних матеріалів та виробів (EN ISO 12571: 2000, NEQ). 

128 ДСТУ Б В.2.7-196:2009 Будівельні матеріали. Матеріали клеючі 
полімерні для оздоблення та облицювання. Номенклатура показників. 

129 ДСТУ Б В.2.7-198:2009 Будівельні матеріали. Матеріали 

оздоблювальні та вироби облицювальні полімерні. Номенклатура показників. 

130 ДСТУ Б В.2.7-199:2009 Будівельні матеріали. Плити 

деревоволокнисті. Номенклатура показників. 
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131 ДСТУ Б В.2.7-205:2009 Будівельні матеріали. Золи-виносу теплових 

електростанцій для бетонів. Технічні умови. 

132 ДСТУ Б В.2.7-250:2011 Матеріали будівельні. Діелькометричний 

метод вимірювання вологості (ГОСТ 21718-84, MOD). 

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

134 ДСТУ Б В.2.7-252:2011 Цегла та камені силікатні. Ультразвуковий 

метод визначення міцності на стиск (ГОСТ 24332-88, MOD). 

135 ДСТУ Б В.2.7-253:2011 Матеріали і вироби будівельні. Методи 

визначення опору паропроникненню. 

136 ДСТУ Б В.2.7-255:2011 Цегла кислототривка. Технічні умови 

(ГОСТ 474-90, MOD). 

137 ДСТУ Б В.2.7-256:2011 Плитки кислототривкі і термокислототривкі 
керамічні. Технічні умови (ГОСТ 961-89, MOD). 

138 ДСТУ Б В.2.7-270:2011 Плитки керамічні литі та килими з них. 

Технічні умови (ГОСТ 18623-82, MOD). 

139 ДСТУ Б В.2.7-278:2011 Бетони легкі та ніздрюваті. Правила 
контролю середньої густини (ГОСТ 27005-86, MOD). 

140 ДСТУ Б В.2.7-283:2011 Плитки керамічні. Методи випробувань. 
141 ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні 

положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT). 

142 ДСТУ Б EN 772-3:2013 Методи випробувань стінових каменів. 

Частина 3. Визначення в керамічних виробах середньої густини і пористості 
методом гідростатичного зважування (EN 772-3:1998, IDT). 

143 ДСТУ Б EN 772-5:2013 Методи випробувань стінових каменів. 

Частина 5. Визначення вмісту розчинних солей в керамічних виробах (EN 772-

5:2001, IDT). 

144 ДСТУ Б EN 772-13:2013 Методи випробувань стінових каменів. 

Частина 13. Визначення нетто і брутто середньої густини у сухому стані (крім 

природного каменю) (EN 772-13:2000, IDT). 

145 ДСТУ Б EN 772-19:2013 Методи випробувань стінових каменів. 

Частина 19. Визначення розширення під дією вологи великоформатних 

керамічних виробів з горизонтальними порожнинами (EN 772-19:2000, IDT). 

146 ДСТУ EN 13986:2009 Плити деревинні, застосовувані у 

конструкціях. Характеристики, оцінювання відповідності та маркування  
(EN 13986:2004, IDT). 
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ДОДАТОК А 

Режим роботи підприємства та розрахунки фондів робочого часу 

 

Розрахунок фондів робочого часу 

Вихідні дані: 
Д=365 – число днів за звітний період. 

tД=24 – число годин за добу. 

ДН=105 – число неробочих днів за звітний період. 

tЗ=8 – тривалість зміни. 

ДСВ=7 – число святкових днів. 

tС=2 – час, на який скорочується тривалість зміни. 

tB=24+12 – неминучі витрати робочого часу з поважних причин. 

kв= 0,87 – коефіцієнт використання обладнання. 
 

Результати розрахунку 

 

Кількість робочих днів за рік визначається за наступною формулою: 

  Д-ДН=365-105=260 днів. 

Календарний фонд робочого часу для одиниці обладнання (одного 

робітника), годин. 

Одна зміна: nЗ=1. 

Fk.1=Д·tД·n3/З=2920 годин. 

Дві зміни: nЗ=2. 

 Fk.2=Д·tД·n3/З=5840 годин. 

Три зміни: nЗ=3. 

Fk.3=Д·tД·n3/З=8760 годин. 

 Номінальний (режимний) фонд часу, годин: 

 nЗ – прийнятий режим змінності роботи відділення. 
Одна зміна: nЗ=1. 

FН.1=[(Д-ДН)·tЗ-ДСВ·tС]·n3=2066 годин. 

Дві зміни: nЗ=2. 

 FН.2= [(Д-ДН)·tЗ-ДСВ·tС]·n3=4132 годин. 

Три зміни: nЗ=3. 

FН.3= [(Д-ДН)·tЗ-ДСВ·tС]·n3=6198 годин. 

Дійсний фонд часу робітника, годин: 

     FД=FН.1-tВ=2030 годин. 

Дійсний фонд часу обладнання, годин: 

Одна зміна: nЗ=1. 

Fоблад.1= FН.1·kв=1797 годин. 

Дві зміни: nЗ=2. 

Fоблад2= FН.2·kв=3595 годин. 

Три зміни: nЗ=3. 

Fоблад.3= FН.3·kв=5392 годин. 
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ДОДАТОК Б 

Зразки бібліографічних описів 
 

Бібліографічний опис документів здійснюється відповідно до ДСТУ: 
1 ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання» (ГОСТ 7.1-2003IDT) – Вперше зі 
скасуванням ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81. 

 

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до: 

1 ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному 

описі. Загальні вимоги і правила». – К.: Держстандарт України, 1998. 

2 ГОСТ 7.12.93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском 

языке. Общие требования и правила». 
 

Приклади оформлення бібліографічного опису 

у списку джерел до наукової роботи: 
 

Книги одного, двох або трьох авторів 
 

1 Р.М. Лубківський, Роман Мар'янович „Громове дерево” [Текст] : вибр. 

твори / Р.М.Лубківський; вступ.ст. Д. Павличка. – К. : Український письменник, 

2006. – 525 с. : 1 портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – 5000 пр. –  

ISBN 9-6657-9204-0. 

 

2 Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст] : вторая 
волна / Люсьен Мюссе ; перевод с фр. А. Тополева; [примеч.  

А. Ю. Карчинского]. – СПб. : Евразия, 2001. – 344, [7] с. : ил. ; 21 см. – 

(Barbaricum). – Загл. пер. и корешка: Варварские нашествия на Европу. – 

Библиогр.: с. 304–327. – Указ. имен., геогр. назв.: с. 328–337. – Перевод изд.: 

Les invasions : le second assaut contre l’Europe Chretienne / Lucien Musset. Paris, 

1965. – 2000 экз. – ISBN 5-8071-0087-5 (в пер.). 

 

3 Бородіна А.І. Бібліографічний словник діячів у галузі математики 

[Текст] / А.І.Бородіна, А.С.Бугай; ред. І.І. Гіхман. – К. : Рад. шк., 1979. – 606 с. 
 

4 Костюк П. Г. Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології /  
П.Г. Костюк, О.П. Костюк, О.О.Лук'янець; НАН України, Ін-т фізіології  
ім. О.О. Богомольця. – К. : Наук. думка, 2005. – 197 с. 
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5 Erdmann K. Regierungsorganisation und Verwaltungsaufbau [Text] /  

K. Erdmann, W. Schafer, E. Mundhenke. – Heidelberg : D.v. Decker’s Verl., 1996.– 

114 p. 

 

Книги чoтирьох авторів 
 

Основы создания гибких автоматизированых произведений [Текст] /  

Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов; ред.  

Б.Б. Тимофеева. – К. : Техника, 1986. – 144 с. 
 

Книги п’яти й більше авторів 
 

Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України [Текст] / 

В.В. Александров, В.Ф. Возний, Б.П. Камовников та ін. – К. : Арбис, 1992. –  

158 с. 
 

Книги під назвою 
 

Адміністративна реформа в Україні. Проблеми підвищенння ролі 
Міністерства України і Національного банку України як інститутів 

регулювання економіки [Текст] : наук.-практ. конф., м. Київ, 17-18 червня.  
1998 р. / Держ. комісія з проведення в Україні адм. реформи; редкол.:  

Г.О. П’ятаченко (голова), В.І. Кравченко (заст. голови) та ін. – К., 1998. – 320 с. 
 

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук 

України: Ювілейне видання з нагоди семидесятип’ятиріччя Інституту 

літератури / Відп. ред. та упоряд. О.В. Мишанич, НАН України. Ін-т літератури 

ім. Т.Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 2003. – 587 с.: іл. – Бібліогр.С.582–586. 

 

Замки та фортеці [Текст] = Castles and Fortresses / упоряд., вступ. ст., 
комент. Л. В. Прибєги ; перед. сл. М. Жулинського ; пер. англ. мовою  

О. Подшибіткіної ; пер. фр. мовою О. Кобушкіної. – К., 2007. – 351 с. : ілюстр. – 

(Архітектурні перлини України). – Текст укр., англ., рез. та перелік ілюстр. рос. 
і фр. мовами. – 1000 пр. – ISBN 9-7896-6577-078-7. 

 

Українці в світовій цивілізації [Текст] : Довідник / Упоряд. Т.В. Копань. – 

К. : Пульсари, 2006. 

 

«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузовская науч.-

практическая конф. (2001 ; Новосибирск). Межвузовская научно-практическая 
конференция «Воспитательный процесс в высшей школе России»,  

26–27 апр. 2001 г. [Текст] : [посвящ. 50-летию НГАВТ : материалы] / редкол.:  

А. Б. Борисов [и др.]. – Новосибирск : НГАВТ, 2001. – 157 с. ; 21 см. –  
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В надзаг. : Мэрия г. Новосибирска, Новосиб. обл. отд-ние Междунар. ассоц. по 

борьбе с наркоманией и наркобизнесом, Новосиб. гос. акад. вод. трансп. –  

300 экз. 
New Trends in Public Administration and Public Law [Text] : EGPA  

Yearbook / Ed. by H.V. Hassel; editors: G. Jenei, M. Hogye. – Budapest : EGPA; 

CPAS, 1996. – III, 449 p. 

 

State Management of Transitional Societies under Globalization [Text] : 

Proceedings of the International Round Table Sitting / B. Hubskiy, O. Onyschenko, 

F. Rudych, V. Luhoviy, V. Kniaziev et al.; Foundation for Intellectual Cooperation, 

The Akademy of State Management under the President of Ukraine. – K. : Ukrainian 

Propylaeum Publishers, 2001. – 32 p. 

 

Багатотомні видання в цілому 
 

Енциклопедія історії України [Текст] : у 5-ти томах / Редкол.: В.А. Смолій 

(голова), Я.Д. Ісаєвич, С.В. Кульчицький та ін.; ред. рада: В.М. Литвин (голова) 
та ін.; НАН України, Ін-т іст. України. – К. : Наук. думка, 2003 – Гиппиус,  
З.Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., под-гот. текста и 

коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по об-ществ. 

наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. – 22 см. – (Золотая проза се-
ребряного века). – На пер. только авт. и загл. сер. – 3500 экз. –  

ISBN 5-85647-056-7 (в пер.). 

Т. 1 : Романы. – 367 с. – Библиогр. в примеч.: с. 360–366. – Содерж.: Без 
талисмана ; Победители ; Сумерки духа. – В прил.: З. Н. Гиппиус /  

В. Брюсов. – ISBN 5-85647-057-5. 

Т. 2 : Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова кукла ; Жизнеописание в  
33 гл. ; Роман-царевич : история одного начинания ; Чужая любовь. –  

ISBN 5-85647-058-3. 

 

Окремі томи багатотомного видання 
 

Борис Олійник. Вибрані твори [Текст] : у 2 т. Т. 2 . Переклади. 

Публіцистика / Б. Олійник ; уклад. А. Я. Слободяник та ін. ; ілюстр.  

В. Є. Перевальського, М. І. Омельчук ; фотопортр. В. В. Ларіна. – К. : 

Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2006. – 605 с. : фотоілюстр. – 

(Бібліотека Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства). – 

Бібліогр.: с. 590-594. – 5000 пр. – ISBN 9-6674-9235-4. 

 

Брик М. Т. Енциклопедія мембран [Текст] : У 2–х т. = Encyclopedia of 

Membranes :in two volumes. – К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська 
академія", 2005. – Т.1. – 700 с. 
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Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст] : В 3 ч. / Владимир 

Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2001. – ISBN 5-17-011142-8 (АСТ). Ч.2. Детские 
болезни. – 2002. – 503, [1] с. : ил. – 8000 экз. – ISBN 5-17-011143-6 (АСТ)  

(в пер.) або Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]: В 3 ч. Ч.2. 

Детские болезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503, [1] с. : 
ил. – 8000 экз. – ISBN 5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.). 

 

Щорічники 
 

Населення України, 1998 рік [Текст] : демографічний щорічник / Держ. 

ком. статистики України, кер. статистики населення / Л.М. Стельмах (відп. за 
вип.). – К. : Б.в., 1999. – 466 с.  

 

Серійні видання 
 

Микола Ільницький [Текст] : біобібліограф. покаж. / Укладач 

Л. Ільницька. – Л. : Львів. Нац. ун– т ім. І. Франка, 2004. – 253 с. – (Сер.: Укр. 

біобібліографія. Нова серія ; чис. 16 ). 

Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і 
природоохоронної діяльності [Текст] / уклад. В. Шевчук ... [та ін.].– К.: 

Геопринт, 2000.– 411 с., табл.– (Сер.: Екологія. Економіка. Сталий розвиток ).  
 

Томи (випуски) періодичних видань, що мають продовження 
 

Нарис з історії природознавства і техніки [Текст] : респ. міжвід. зб. наук. 

пр. – К., 1985. – Вип. 31. – 195 с. 
Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, 

Ин-т физики Земли. – Вып. 1 (1958). – М. : Наука, 2001– . – ISSN 0203-9478. 

Вып. 34. – 2001. – 137 с. – 500 экз. ; вып. 35 : Прогнозирование 
землетрясений. – 2001. – 182 с. – 650 экз. ; вып. 36. – 2002. – 165 с. – 450 экз. 

 

Дисертації 
 

Баштанник В. В. Державне управління в системі владно-партійної 
взаємодії [Текст] : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 : захищена 15.01.02: 

затв. 27.09.02 / Баштанник Володимир Володимирович. – К., 2002. – 220 с. 
 

Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : 

защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 

234 с. – Библиогр.: с. 220–230. – 04200204433. 
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Автореферати дисертацій 
 

Кірсенко М. В. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної 
Європи 1918-1920 років (Політико-дипломатична історія з доби становлення 
Чехословацької республіки) [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.02 / 

НАН України. – К., 1998. – 36с.  
 

Стандарти 
 

ГОСТ 7. 53–2001 Издания. Международная стандартная нумерация книг 
[Текст]. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 

3с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу). 

 

або за назвою 

 

Поліграфічне виконання : терміни та визначення [Текст] : затверджено і 
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