
1. Викладач: Першина Лідія Олександрівна. 

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

3. Дисципліна: «Технології будівельних матеріалів і виробів з техногенної 

сировини». 

 

Група ТМ-11 

 

Дата, час, вид завдання для дистанційного виконання 

Лекційні заняття Практичні роботи Модульні 

контрольні 

роботи 

Індивіду-

альне 

завдання 

17.03.20., 9
40 

«Загальні характеристики 

техногенних продуктів 

промисловості» [1, 2]. 

18.03.20., 9
40

 

«Вибір напрямку утилізації промислових 

відходів і оцінка ефективності будівельних 

матеріалів на їхній основі» [1, 3]. 

14.04.20., 9
40

 

Модульна 

контрольна 

робота №1 

[1, 5, 6]. 

Протягом 

семестру 

 

Реферат за 

наведеною 

тематикою 

[1, 4]. 

31.03.20., 9
40

 

«Будівельні матеріали і вироби з 

металургійних шлаків» [1, 2]. 

01.04.20., 9
40

 

«Вплив основності шлаків і виду лужного 

компоненту на терміни тужавіння 

в’яжучих» [1, 3]. 
14.04.20., 9

40
 

«Будівельні матеріали і вироби з 

відходів енергетики і 

вуглевидобування» [1, 2]. 

15.04.20., 9
40

 

«Підбір складу безавтоклавного 

газозолошлакобетону» [1, 3]. 

28.04.20., 9
40 

«Будівельні матеріали і вироби з 

відходів енергетики і 

вуглевидобування» [1, 2]. 

29.04.20., 9
40 

«Підбір складу безавтоклавного 

газозолошлакобетону» [1, 3]. 

 

10.06.20., 9
40

 

Модульна 

контрольна 

робота №2 

[1, 5, 6]. 12.05.20., 9
40 

«Будівельні матеріали і вироби з 

відходів хімічної промисловості» [1, 2]. 

13.05.20., 9
40 

«Оцінка економічної і технологічної 

ефективності хімічних добавок для 

бетонів» [1, 3]. 

26.05.20., 9
40 

«Будівельні матеріали і вироби з 

відходів гірничодобувної і дерево-

переробної промисловості» [1, 2]. 

27.05.20., 9
40 

«Оцінка економічної і технологічної 

ефективності хімічних добавок для 

бетонів» [1, 3]. 

09.06.20., 9
40 

«Будівельні матеріали і вироби з 

відходів гірничодобувної і дерево-

переробної промисловості» [1, 2]. 

10.06.20., 9
40 

«Підбір складу арболіту» [1, 3]. 

 

 

 

 

 

 

mailto:pershinalal@gmail.com


Група ТМ-12 

 

Дата, час, вид завдання для дистанційного виконання 

Лекційні заняття Практичні роботи Модульні 

контрольні 

роботи 

Індивіду-

альне 

завдання 

17.03.20., 9
40 

«Загальні характеристики 

техногенних продуктів 

промисловості» [1, 2]. 

18.03.20., 11
20

 

«Вибір напрямку утилізації промислових 

відходів і оцінка ефективності будівельних 

матеріалів на їхній основі» [1, 3]. 

14.04.20., 9
40

 

Модульна 

контрольна 

робота №1 

[1, 5, 6]. 

Протягом 

семестру 

 

Реферат за 

наведеною 

тематикою 

[1, 4]. 

31.03.20., 9
40

 

«Будівельні матеріали і вироби з 

металургійних шлаків» [1, 2]. 

01.04.20., 11
20

 

«Вплив основності шлаків і виду лужного 

компоненту на терміни тужавіння 

в’яжучих» [1, 3]. 
14.04.20., 9

40
 

«Будівельні матеріали і вироби з 

відходів енергетики і 

вуглевидобування» [1, 2]. 

15.04.20., 11
20

 

«Підбір складу безавтоклавного 

газозолошлакобетону» [1, 3]. 

28.04.20., 9
40 

«Будівельні матеріали і вироби з 

відходів енергетики і 

вуглевидобування» [1, 2]. 

29.04.20., 11
20 

«Підбір складу безавтоклавного 

газозолошлакобетону» [1, 3]. 

 

10.06.20., 11
20

 

Модульна 

контрольна 

робота №2 

[1, 5, 6]. 12.05.20., 9
40 

«Будівельні матеріали і вироби з 

відходів хімічної промисловості» [1, 2]. 

13.05.20., 11
20 

«Оцінка економічної і технологічної 

ефективності хімічних добавок для 

бетонів» [1, 3]. 

26.05.20., 9
40 

«Будівельні матеріали і вироби з 

відходів гірничодобувної і дерево-

переробної промисловості» [1, 2]. 

27.05.20., 11
20 

«Оцінка економічної і технологічної 

ефективності хімічних добавок для 

бетонів» [1, 3]. 

09.06.20., 9
40 

«Будівельні матеріали і вироби з 

відходів гірничодобувної і дерево-

переробної промисловості» [1, 2]. 

10.06.20., 11
20 

«Підбір складу арболіту» [1, 3]. 

 

 

Методичне забезпечення: 

 

1. Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «Технології будівельних матеріалів і 

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

цивільна інженерія» професійного спрямування «Технології будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів» / Укладач: Л.О. Першина. – Харків, ХНУБА, 2019. – 17 с. 

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

2. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Технології будівельних матеріалів і 

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

цивільна інженерія» спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і 

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

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

http://tbmv.krasalex.com/
http://tbmv.krasalex.com/


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

будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини» для студентів спеціальності 

192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології будівельних 

конструкцій, виробів  і  матеріалів»  / Укладачі: В.П.Сопов, Л.О. Першина. – Харків: 

ХНУБА, 2019. – 43 с. [http://tbmv.krasalex.com]. 

4. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Технології 

будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини» для студентів спеціальності 

192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології будівельних 

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

с. [http://tbmv.krasalex.com]. 

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

будівельних матеріалів і виробів з техногенної сировини» для студентів спеціальності 

192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації  «Технології   будівельних   

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

16 с. [http://tbmv.krasalex.com]. 

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