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Назва дисципліни Сучасні будівельні матеріали і вироби 

Викладач Громова О.В., к.т.н., доцент кафедри «Архітектурне 

проектування, землеустрій та будівельні матеріали»,  

т. (056) 373-15-46, eleanagromova@gmail.com, 5 кредитів 

Курс та семестр, в якому 

можливе (планується) вивчення 

дисципліни 

2 семестр (ОС «доктор філософії») 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчення 

дисципліни 

Аспірантура 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна  

Перелік компетентностей: 

1. Здатність практичного застосування знань при 

виробництві об’єктів та систем з очікуванням позитивного 

ефекту для суспільства, економіки та екології; 

2.  Здатність розробляти науково-технологічну 

документацію в рамках фізично-обґрунтованого отримання 

перспективних матеріалів, створення нових виробів і засобів 

технічного контролю якості продукції; 

3. Здатність  економічно оцінювати виробничі і 

невиробничі витрати на створення нових матеріалів і 

виробів, проводити роботу щодо зниження їх вартості і 

підвищення якості; 

4.  Здатність виконувати нормативні вимоги, що 

забезпечують безпеку виробничої та експлуатаційної 

діяльності; 

5. Здатність використовувати на практиці інтегровані 

знання природничо-наукових, загальних професійно-

орієнтованих і спеціальних дисциплін для розуміння 

проблем розвитку матеріалознавства, вміння розробляти та 

реалізовувати на практиці нові ефективні технології. 

Результати навчання: 

1. Демонструвати глибокі знання про структуру, склад і 

властивості сучасних будівельних матеріалів та її 

перетворення при модифікації, при виготовленні і 

застосуванні конструкційних матеріалів; 

2. Здатність сприймати, обробляти, аналізувати та 

узагальнювати науково-технічну інформацію про структуру, 

властивості та перетворення в конструкційних матеріалах, 

та про  можливості модифікації і удосконалення даних 

матеріалів; 

3. Здатність застосовувати отримані знання для вирішення 

нечітко визначених інженерних задач, що стоять перед 

виробництвом в області розробки, виготовлення, 

застосування і тестування виробів, використовувати творчий 

підхід для розробки оригінальних ідей і методів 

проектування при вирішенні конкретних виробничих 

завдань, пов'язаних з використанням передових технологій 

світового рівня; 

4. Інтегрувати знання про розвиток різних видів 

технологічних процесів в області розробки, виготовлення, 

застосування і діагностики виробів, а також вирішувати 

завдання, пов'язані з організацією їх виробництва з 
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використанням сучасного технологічного обладнання. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 

вища математика; фізика; основи будівельного 

матеріалознавства; неорганічна і органічна хімія, економіка 

будівництва; технологія і організація будівництва 

Максимальна кількість 

студентів, що можуть 

одночасно навчатися 

Не обмежено 

Теми аудиторних занять та 

самостійної роботи 
24 години лекцій та 24 години практичних занять 

Лекції 

1. Стан розвитку виробництва сучасних будівельних 

матеріалів в Україні і закордоном. Проблеми і перспективи. 

2. Стандартизація і нормативна база будівельних 

матеріалів і виробів в Україні. 

3. Фізико-хімічні та технологічні основи створення 

композиційних будівельних матеріалів. 

4. Життєвий цикл будівельних матеріалів. 

5. Основна, додаткова і альтернативна сировина для 

виготовлення сучасних будівельних матеріалів. 

6. Сучасні вироби і матеріали з природного каменю. 

7. Новітні підходи щодо створення керамічних матеріалів 

і виробів. 

8. Сучасні будівельні матеріали і вироби на основі 

органічних в’яжучих речовин.  

9. Способи модифікації складу і структури будівельних 

матеріалів. 

10. Інноваційні підходи щодо виготовлення металевих і 

дерев’яних виробів. 

11. Системи управління складом і якістю сучасних 

будівельних матеріалів 

Практичні заняття 

1. Методика оцінки екологічності будівельного матеріалу 

за його життєвим циклом.  

2. Методика екологічних переваг 

3. Методи оцінки складу та структури будівельних 

матеріалів. Хімічні методи. 

4. Методи оцінки складу та структури будівельних 

матеріалів. Фізичні методи. 

5. Методи оцінки складу та структури будівельних 

матеріалів. Фізико-механічні методи. 

6. Неруйнівні методи контролю міцності штучних виробів: 

механічні методи 

7. Неруйнівні методи контролю міцності штучних виробів: 

фізичні методи 

8. Визначення класу небезпеки відходів промисловості і 

органічної сировини. 

9. Застосування комп’ютерних систем для визначення 

складу будівельного матеріалу. 

10. Методика планованого експерименту. 

11. Використання методу скінчено-елементного аналізу у 

дослідженнях. 

12. Розрахунок техніко-економічних показників 

розробки будівельних матеріалів і виробів. 

Самостійна робота: сучасні будівельні матеріали для 



спеціальних будівельних та оздоблювальних робіт; ремонтні 

системи, що пропонуються вітчизняними і закордонними 

виробниками. 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 
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