
1. Викладач: Першина Лідія Олександрівна. 

2. Вид зв’язку: тел.: 093 94 88 152; е-mail: pershinalal@gmail.com; Viber. 

3. Дисципліна: «Технологія стінових та оздоблювальних, ізоляційних та 

покрівельних матеріалів і виробів» (Блок 2 «Технологія ізоляційних та 

покрівельних матеріалів і виробів»). 
 

Група Тс-31 
 

Дата, час, вид завдання для дистанційного виконання 

Лекційні заняття Практичні роботи Лабораторні роботи Модульні 

контрольні 

роботи 

Індивіду-

альне 

завдання 

20.03.20., 9
40

 

«Технологія теплоізоляційних 

матеріалів і виробів з 

органічної сировини» [1, 2]. 

18.03.20., 13
10

  

«Розрахунок складу шихти 

мінеральної вати за методом 

складання і розв’язання 

системи алгебраїчних 

рівнянь» [1, 4]. 

-  

 

 

 

27.03.20., 9
40

 

Модульна 

контрольна 

робота №1 

[1, 6, 7]. 

Протягом 

семестру 

 

Курсовий 

проект 

[1, 5]. 

27.03.20., 9
40

 

«Технологія теплоізоляційних 

матеріалів і виробів з 

органічної сировини» [1, 2]. 

25.03.20., 13
10

  

«Розрахунок складу шихти 

мінеральної вати за методом 

складання і розв’язання 

системи алгебраїчних 

рівнянь» [1, 4]. 

25.03.20., 9
40

 

«Визначення істинної, 

середньої, насипної 

густин, пористості, 

пустотності зернистих 

теплоізоляційних 

матеріалів» [1, 3]. 

03.04.20., 9
40

 

«Визначення і класифікації 

гідроізоляційних матеріалів і 

виробів» [1, 2]. 

01.04.20., 13
10

 

«Складання матеріального 

балансу виробництва 

мінеральної вати» [1, 4]. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.20., 9
40

 

Модульна 

контрольна 

робота №2 

[1, 6, 7]. 

 

 

10.04.20., 9
40

 

«Визначення і класифікації 

гідроізоляційних матеріалів і 

виробів» [1, 2]. 

08.04.20., 13
10

 

«Складання матеріального 

балансу виробництва 

мінеральної вати» [1, 4]. 

08.04.20., 9
40 

«Виготовлення 

ніздрюватих бетонів та 

визначення фізико-

механічних і фізико-

технічних 

властивостей» [1, 3].  

17.04.20., 9
40

 

«Рідкі, пластично-в’язкі, тверді 

та пружнов’язкі гідроізоляційні 

матеріали і вироби» [1, 2]. 

15.04.20., 13
10

 

«Розрахунок складських 

приміщень у виробництві 

мінеральної вати» [1, 4].. 

- 

24.04.20., 9
40

 

«Рідкі, пластично-в’язкі, 

тверді та пружнов’язкі 

гідроізоляційні матеріали і 

вироби» [1, 2]. 

22.04.20., 13
10

 

«Розрахунок складських 

приміщень у виробництві 

мінеральної вати» [1, 4].. 

22.04.20., 9
40 

«Виготовлення 

ніздрюватих бетонів та 

визначення фізико-

механічних і фізико-

технічних 

властивостей» [1, 3]. 

mailto:pershinalal@gmail.com


01.05.20, 9
40 

Вихідний 

29.04.20., 13
10

 

«Вирішення технологічних 

задач у виробництві 

ізоляційних і покрівельних 

матеріалів і виробів» [1, 4]. 

- 

08.05.20., 9
40 

«Покрівельні матеріали і 

вироби з неорганічної 

сировини, з органічної 

сировини, композиційні» [1, 

2]. 

06.05.20., 13
10

 

«Вирішення технологічних 

задач у виробництві 

ізоляційних і покрівельних 

матеріалів і виробів» [1, 4]. 

06.05.20., 9
40

 

 «Визначення 

температури 

розм’якшення нафтового 

бітуму для покрівельних 

робіт» [1, 3]. 

15.05.20., 9
40 

«Покрівельні матеріали і 

вироби з неорганічної 

сировини, з органічної 

сировини, композиційні» 

[1,2]. 

13.05.20., 13
10

 

«Вирішення технологічних 

задач у виробництві 

ізоляційних і покрівельних 

матеріалів і виробів» [1, 4]. 

 

22.05.20., 9
40 

«Покрівельні матеріали і 

вироби з неорганічної 

сировини, з органічної 

сировини, композиційні» [1, 

2]. 

20.05.20., 13
10

 

«Вирішення технологічних 

задач у виробництві 

ізоляційних і покрівельних 

матеріалів і виробів» [1, 4]. 

20.05.20., 9
40 

«Визначення 

водопоглинання і 

морозостійкості 

керамічної черепиці» 

[1, 3]. 

 

 

Група Т-41 

 

Дата, час, вид завдання для дистанційного виконання 

Лекційні заняття Практичні роботи Лабораторні роботи Модульні 

контрольні 

роботи 

Індивіду-

альне 

завдання 

20.03.20., 9
40

 

«Технологія теплоізоляційних 

матеріалів і виробів з 

органічної сировини» [1, 2]. 

19.03.20., 13
10

  

«Розрахунок складу шихти 

мінеральної вати за методом 

складання і розв’язання 

системи алгебраїчних 

рівнянь» [1, 4]. 

-  

 

 

 

27.03.20., 9
40

 

Модульна 

контрольна 

робота №1 

[1, 6, 7]. 

Протягом 

семестру 

 

Курсовий 

проект 

[1, 5]. 

27.03.20., 9
40

 

«Технологія теплоізоляційних 

матеріалів і виробів з 

органічної сировини» [1, 2]. 

26.03.20., 13
10

  

«Розрахунок складу шихти 

мінеральної вати за методом 

складання і розв’язання 

системи алгебраїчних 

рівнянь» [1, 4]. 

26.03.20., 14
50

 

«Визначення істинної, 

середньої, насипної 

густин, пористості, 

пустотності зернистих 

теплоізоляційних 

матеріалів» [1, 3]. 

03.04.20., 9
40

 

«Визначення і класифікації 

гідроізоляційних матеріалів і 

виробів» [1, 2]. 

02.04.20., 13
10

 

«Складання матеріального 

балансу виробництва 

мінеральної вати» [1, 4]. 

-  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

22.05.20., 9
40

 

Модульна 

контрольна 

робота №2 

[1, 6, 7]. 

 

 

10.04.20., 9
40

 

«Визначення і класифікації 

гідроізоляційних матеріалів і 

виробів» [1, 2]. 

09.04.20., 13
10

 

«Складання матеріального 

балансу виробництва 

мінеральної вати» [1, 4]. 

09.04.20., 14
50 

«Виготовлення 

ніздрюватих бетонів та 

визначення фізико-

механічних і фізико-

технічних 

властивостей» [1, 3].  

17.04.20., 9
40

 

«Рідкі, пластично-в’язкі, тверді 

та пружнов’язкі гідроізоляційні 

матеріали і вироби» [1, 2]. 

16.04.20., 13
10

 

«Розрахунок складських 

приміщень у виробництві 

мінеральної вати» [1, 4].. 

- 

24.04.20., 9
40

 

«Рідкі, пластично-в’язкі, 

тверді та пружнов’язкі 

гідроізоляційні матеріали і 

вироби» [1, 2]. 

23.04.20., 13
10

 

«Розрахунок складських 

приміщень у виробництві 

мінеральної вати» [1, 4].. 

23.04.20., 14
50 

«Виготовлення 

ніздрюватих бетонів та 

визначення фізико-

механічних і фізико-

технічних 

властивостей» [1, 3]. 

01.05.20, 9
40 

Вихідний 

30.04.20., 13
10

 

«Вирішення технологічних 

задач у виробництві 

ізоляційних і покрівельних 

матеріалів і виробів» [1, 4]. 

- 

08.05.20., 9
40 

«Покрівельні матеріали і 

вироби з неорганічної 

сировини, з органічної 

сировини, композиційні» [1, 

2]. 

07.05.20., 13
10

 

«Вирішення технологічних 

задач у виробництві 

ізоляційних і покрівельних 

матеріалів і виробів» [1, 4]. 

07.05.20., 14
50

 

 «Визначення 

температури 

розм’якшення нафтового 

бітуму для покрівельних 

робіт» [1, 3]. 

15.05.20., 9
40 

«Покрівельні матеріали і 

вироби з неорганічної 

сировини, з органічної 

сировини, композиційні» [1, 

2]. 

14.05.20., 13
10

 

«Вирішення технологічних 

задач у виробництві 

ізоляційних і покрівельних 

матеріалів і виробів» [1, 4]. 

 

22.05.20., 9
40 

«Покрівельні матеріали і 

вироби з неорганічної 

сировини, з органічної 

сировини, композиційні» [1, 

2]. 

19.05.20., 13
10

 

«Вирішення технологічних 

задач у виробництві 

ізоляційних і покрівельних 

матеріалів і виробів» [1, 4]. 

19.05.20., 14
50 

«Визначення 

водопоглинання і 

морозостійкості 

керамічної черепиці» 

[1, 3]. 

 

 

Методичне забезпечення: 

 

1. Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «Технологія стінових та 

оздоблювальних, ізоляційних та покрівельних матеріалів і виробів» / Укладачі: Л.О. 

Першина, О.В. Макаренко. – Харків, ХНУБА, 2019. – 25 с. [http://tbmv.krasalex.com]. 

http://tbmv.krasalex.com/


2. 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. [http://tbmv.krasalex.com]. 

3. Лабораторний практикум з дисципліни «Технологія стінових та оздоблювальних, 

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

покрівельних матеріалів і виробів»): Навчально-методичний посібник. / Укладачі: 

О.В.Макаренко, Л.О.Першина. – Х.:ХНУБА, 2020. – 71 с. [http://tbmv.krasalex.com]. 

4. Практикум з дисципліни «Технологія стінових та оздоблювальних, ізоляційних та 

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

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

Л.О.Першина. – Х.: ХНУБА, 2019. – 72 с. [http://tbmv.krasalex.com]. 

5. 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. [http://tbmv.krasalex.com]. 

6. 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. [http://tbmv.krasalex.com]. 

7. Завдання для модульних контрольних робіт [http://tbmv.krasalex.com]. 
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