
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:__________; 
2. Назва: Будівельні матеріали та вироби з деревини; 
3. Тип: вибірковий. 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2-4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3-8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ковалик І.В. к.т.н., ст. 
викладач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства. 
9. Результати навчання: Ознайомлення студентів із загальною характеристикою деревини та 
фізичними і хімічними основами технології виробництва будівельних матеріалів і виробів із 
деревини та її відходів. Виконання технологічних розрахунків і підбирати обладнання та сировину 
для виготовлення будівельних матеріалів із деревини. 
10. Форми організації занять: лекційні та практичні заняття; самостійна робота. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Будівельне матеріалознавство, 
Вища математика. 
12. Зміст курсу: Властивості та характеристика деревини. Класифікація будівельних матеріалів і 
виробів на основі деревини. Хімічні і фізичні основи технології виробництва будівельних матеріалів і 
виробів з деревини. Матеріали та вироби з подрібнених кускових відходів та із застосуванням 
мінеральних в'яжучих речовин. Матеріали та вироби, виготовлені з застосуванням клейових речовин. 
Будівельні матеріали та вироби на основі тирси і стружки. Матеріали, виготовлені із застосуванням 
мінеральних в'яжучих речовин. Тирсобетон. Основне технологічне обладнання яке застосовується у 
виробництві будівельних матеріалів із деревини. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Коротаев Э. И., Симонов В. И. Производство строительных материалов из древесных отходов. – 
М., 1972. 
2. Наназашвили И. Х. Строительные материалы из древесно-цементной композиции. Стройиздат. 
Ленинград. 1990. 415c. ISBN 5-274-00758-9. 
3. Дворкін Л. Й. Будівельне матеріалознавство : навч.-довід. посіб. укр. та англ. мовами / Л. Й. 
Дворкін. - Рівне : НУВГП, 2017. – 355 с. 
4. Дворкін, Л. Й., Дворкін, О. Л. (2011) Опоряджувальні будівельні матеріали. НУВГП, Рівне, 
Україна. ISBN 978-966-327-166-8. 
5. Короткий К. II. Хімічна переробка деревини. Мінськ, Белгос-издат, 1947. 
 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
загальна кількість годин – 90; в т.ч. лекції – 20 год.; практичні – 10 год.; Методи: лекції з 
використанням мультимедійної презентації та роздаткового матеріалу, на практичних заняттях 
використовуються державні стандарти, довідкова література. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, контрольні заходи, захист практичних робіт. 
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри технології  
будівельних виробів та матеріалознавства 
д.т.н., професор                                                                                                  Л.Й. Дворкін 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:___________; 
2. Title: Building materials and wood products; 
3. Type: selective. 
4. Higher education level: I (Bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2-4; 
6. Semester when studying discipline: 3-8; 
7. Number of established ECTS credits: 3; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Kovalyk I.V. Ph.D., Art. lecturer in the 
technology of building materials and materials science 
9. Results of study: Acquainting students with the general characteristics of wood and the physical and 
chemical bases of the technology of the production of building materials and products from wood and its 
waste. Perform technological calculations and select equipment and raw materials for the manufacture of 
building materials from wood. 
10. Forms of organizing classes: lectures and practical classes; independent work; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Building Material Science, Higher 
Mathematics; 
12. Course contents: Properties and characteristics of wood. Classification of building materials and 
products based on wood. Chemical and physical basis of the technology of production of building materials 
and wood products. Materials and products from crushed lump waste and using mineral binders. Materials 
and products made using adhesives. Building materials and products based on sawdust and shavings. 
Materials made with the use of mineral binders. Shotgun. The main technological equipment used in the 
production of building materials from wood. 
13. Recommended educational editions: 
1. Korotayev E. I., Simonov V. I. Production of building materials from wood waste. - M., 1972. 
2. Nanazashvili I.. Building materials from wood-cement composition. Stroyizdat Leningrad 1990. 415 c. 
ISBN 5-274-00758-9. 
3. Dvorkin L. Y. Building material science: teaching. manual Ukraine and English languages /  
L. Y. Dvorkin. - Rivne: NUWEE, 2017. - 355 p. 
4. Dvorkin, L. Y., Dvorkin, O. L. (2011) Painting building materials. NUWEE, Rivne, Ukraine.  
ISBN 978-966-327-166-8. 
5. Short K. II. Chemical processing of wood. Minsk, Belgos-Izdat, 1947. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: total hours - 90; including lectures - 20 
hours; practical - 10 hours; Methods: lectures using multimedia presentations and handouts, practical classes 
use state standards, reference literature. 
15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Current control (100 points): testing, questioning, control activities, protection of practical work. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
 
 
Head of the Department                                            Dvorkin L.I., Doct.techn.sc, professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


