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ВСТУП
Робочу  програму  вибіркової  навчальної  дисципліни  «Геологія

будівельних матеріалів» складено відповідно до освітньо-професійної

програми «Геологія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 103

«Науки  про  Землю»  галузі  знань  10  «Природничі  науки»  для

кваліфікації  бакалавр. Предметом вивчення  є  природні  будівельні

матеріали, їх геологічна характеристика та родовища. 

Анотація

Вивчення  навчальної  дисципліни  «Геологія  будівельних

матеріалів»  доповнить  знання  студентів  з  циклу  професійної

підготовки даними про гірські породи, які широко використовуються

народним  господарством  в  якості  будівельних  матеріалів.  Набуття

майбутніми фахівцями практичних навичок з визначення геологічних

закономірностей,  що  контролюють  розміщення  родовищ  корисних

копалин будівельного  напрямку  застосування,  дозволить  ефективно

використовувати  їх  майбутній  практичній  та  науковій  геологічній

діяльності. 

Дисципліна  доповнює  знання  студентів  з  геології,  пошуків  та

розвідки  родовищ  корисних  копалин  і  базується  на  основних

геологічних дисциплінах професійного циклу підготовки.

Ключові  слова:  тверді  корисні  копалини,  глинисті  породи,

каолін, пісок  та гравій, карбонатні породи, будівельне каміння. 

Аbstract

The  study  of  the  course  "Geology  of  Building  Materials"  will

complement the knowledge of students  in  the cycle of training data on

rocks, which are widely used by the economy as building materials. The

acquisition  of  practical  skills  by  future  specialists  in  determining  the

geological  patterns  that  control  the  location  of  mineral  deposits  of  the

construction area of  application, will  allow them to effectively use their

future practical and scientific geological activity.

The  discipline  complements  the  students'  knowledge  of  geology,

prospecting and exploration of mineral deposits and is based on the major

geological disciplines of the professional training cycle.

Key  words:  solid  minerals,  clay  rocks,  kaolin,  sand  and  gravel,

carbonate rocks, construction stones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань,

спеціальність,

спеціалізація, рівень

вищої освіти

Характеристика

навчальної

дисципліни

денна

форма

навчання

заочна

форма

навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

10 «Природничі науки»

Спеціальність 

103 «Науки про Землю»

Спеціалізація «Геологія»

Рівень вищої освіти:

перший (бакалаврський)

Вибіркова

Модулів –1 Рік підготовки

Змістових модулів – 2 4-й

Загальна кількість годин

90

Семестр

7-й

Лекції

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 

СРС – 

16 год.

          Практичні

14 год.

Лабораторні

год.

Самостійна робота

60 год.

ІНДЗ

Вид контролю:

залік

      Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до

самостійної та індивідуальної роботи становить – 33% до 67%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета -  надбання майбутніми спеціалістами знань про гірські

породи  як  природний  матеріал  для  будівельної  промисловості,

процеси  і  закономірності   утворення  та  геологічну  будову

головних родовищ.

Завдання  -  теоретична  і  практична  підготовка  студентів  з

питань  геології  родовищ  гірських  порід,  які  широко

використовуються  у  вирішенні  будівельних  задач  народного

господарства;  набуття  здобувачами  вищої  освіти  професійних

компетентностей  та  навичок  у  вирішенні  задач  нарощування

мінерально-сировинної бази будівельної промисловості.

 У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  студент

повинен

знати: 

- класифікацію  природних  будівельних  матеріалів  за

фізико-механічними властивостями і галузями застосування;

- речовинний  склад,  будову,  властивості  природних

утворень, які широко використовуються в будівельній індустрії;

-     основні вимоги до гірських порід як будівельної сировини

у відповідності до галузевих стандартів;

- основні  генетичні  та  геолого-промислові  типи  родовищ

корисних копалин будівельного напрямку використання;

-      закономірності територіального розташування природних

будівельних матеріалів;

вміти:

-   визначати  будівельні  корисні  копалини  за  їх  сферою

використання;

-  аналізувати  геологічні  фактори  утворення  родовищ

природних будівельних матеріалів;

-  розуміти  та  будувати  геологічні  карти,  схеми,  розрізи  та

стратиграфічні  колонки  з  різних  генетичних  та  геолого-

промислових типів родовищ будівельної сировини; 

-  визначати  геологічну  будову  родовища  за  графічним

матеріалом;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  застосовувати  набуті  знанні  при  проходженні  виробничої

практики.

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль1 

Змістовий модуль 1.  Загальні відомості, геологія глинистих

та уламкових (пісок, гравій) природних будівельних матеріалів.

Тема  1. Загальні  відомості  про  гірські  породи  як

будівельний матеріал.

Історія  геологічних  досліджень  природних  будівельних

матеріалів.  Загальна  характеристика  корисних  копалин  для

будівництва.  Поділ  будівельних  матеріалів  за  фізико-

механічними  властивостями  і  галузями  застосування.

Особливості пошуків та розвідки.

Тема 2. Глинисті породи як будівельна сировина. 

Загальні відомості. Глини, їх речовинний склад, походження.

Фізико-хімічні  і  технологічні  властивості  глин.  Вимоги  до

цегельно-черепичної сировини. Керамзитова сировина. Генетичні

та геолого-промислові типи родовищ. Родовища глинистих порід

України.  

Тема 3. Пісок і гравій.

Загальні  відомості.  Галузі  використання.  Вимоги  до  піску

будівельного,  піщано-гравійних  сумішей,  перлітової  та  скляної

сировини.  Генетичні  типи  родовищ:  елювіальні,  пролювіальні,

алювіальні,  моренні,  сольові,  морські  і  озерні.  Приклади

родовищ. Географічне розташування родовищ.

Змістовий модуль 2.  Природні в’яжучі і кам’яні будівельні

матеріали та їх геологічна характеристика.

Тема 4. Карбонатні породи як в’яжуча сировина.

Загальні  відомості.  Вимоги  до  сировини.  Генетичні  типи

родовищ:  осадові  (геосинклінальні,  платформенні,  перехідні),

вивітрювання,  карбонатити,  гідротермальні,  метаморфічні.

Приклади родовищ. Географічне розташування родовищ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5. Гіпс і ангідрит як в’яжуча сировина. 

Загальні  відомості.  Вимоги  до  сировини.  Генетичні  типи

родовищ: осадові (син- і епігенетичні), залишкові, інфільтраційні.

Приклади родовищ. Географічне розташування родовищ. 

Тема 6. Пісковики і кварцити. 

Загальні  відомості.  Вимоги  до  сировини.  Генетичні  типи

родовищ:  осадові  (пісковиків),  метаморфогенні  (кварцитів).

Приклади родовищ. Географічне розташування родовищ.

 Тема  7. Будівельне,  декоративне,  облицювальне  та

пиляльне (стінове) каміння.

Загальні  відомості  про  будівельне  каміння.  Галузі

використання  та  вимоги  до  сировини.  Генетичні  та  геолого-

промислові  типи  родовищ.  Родовища  України.  Географічне

розташування  родовищ.  Загальні  відомості  про  декоративно-

облицювальне  каміння.  Галузі  використання  та  вимоги  до

сировини.  Генетичні  та  геолого-промислові  типи  родовищ.

Родовища  України.  Загальні  відомості  про  пиляльне  каміння.

Галузі використання та вимоги до сировини. Родовища України.

Тема  8. Сировина  для  кам'яного  лиття  (петрургійна

сировина).

Загальні  відомості.  Галузі  використання  та  вимоги  до

сировини.  Генетичні  та  геолого-промислові  типи  родовищ.

Родовища України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових

модулів і тем

Кількість годин

денна форма заочна форма

у
сь

о
го

у тому

числі

у
сь

о
го

у тому числі

л п
р
.

л
аб

.

ін
д

.

с.
 р

.

л п
р
.

л
аб

.

ін
д

.

с.
 р

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

              Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальні відомості, геологія глинистих та уламкових

(пісок, гравій) природних будівельних матеріалів

Тема 1. Загальні

відомості про гірські

породи як будівельний

матеріал.

9 2 7

Тема 2. Глинисті

породи як будівельна

сировина.

12 2 2 8

Тема 3. Пісок і гравій. 12 2 2 8

Разом за змістовим

модулем 1
33 6 4 23

Змістовий модуль 2. Природні в’яжучі і кам’яні будівельні матеріали та їх

геологічна характеристика

Тема 4. Карбонатні

породи як в’яжуча

сировина.

12 2 2 8

Тема 5. Гіпс і ангідрит

як в’яжуча сировина.
11 2 2 7

Тема 6. Пісковики і

кварцити.
10 1 2 7

Тема 7. Будівельне,

декоративне,

облицювальне та

пиляльне (стінове)

каміння.

13 3 2 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 8. Сировина для

кам'яного лиття

(петрургійна

сировина).

11 2 2 7

Разом за змістовим

модулем 2
57 10 10 37

Усього годин 90 16 14 60

Модуль 2

ІНДЗ - - -

Усього годин 90 16 14 60

5. Теми практичних занять

№ з/

п Назва теми
Кількість годин

денна

форма

заочна

форма

1 Ознайомлення з  площами поширення та 

геологічною будовою типових родовищ 

глинистих порід України

2

2 Ознайомлення з  геологічною будовою 

родовищ піску різних генетичних типів і 

галузей використання

2

3 Ознайомлення з  площами поширення та 

геологічною будовою  родовищ в’яжучих 

будівельних матеріалів карбонатного складу

2

4 Геологічна будова та розташування родовищ 

гіпсу та ангідриту

2

5 Пісковики та кварцити: поширення і 

геологічна будова типових родовищ 

2

6 Геологічна будова типових родовищ кам’яних

будівельних матеріалів

2

7 Ознайомлення з геологічною будовою 

родовищ петрургійної сировини

2

Разом 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми

навчання: Підготовка до аудиторних занять – 15 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

Опрацювання  окремих  тем  програми  або  їх  частин,  які  не

викладаються на лекціях – 27 год..

6.1. Завдання для самостійної роботи

№ з/

п Назва теми
Кількість годин

денна

форма

заочна

форма

1 Стан мінерально-сировинної бази природніх 

будівельних матеріалів України.

4

2 Цегельно-черепична сировина рідного краю. 3

3 Родовища будівельних пісків рідного краю, їх

геологічна будова та перспективи видобутку. 

4

4 Геологічна характеристика родовищ в’яжучої

карбонатної сировини рідного краю.  

3

5 Детальна геологічна характеристика 

родовища гіпсу чи ангідриту як в’яжучої 

будівельної сировини.

3

6 Пісковики і кварцити Житомирщини, їх 

геологічна характеристика і галузі 

використання

3

7 Сировинна база природного будівельного 

каміння  України.

4

8 Розвідані родовища петрургійної сировини 

Рівненщини.

3

Разом 27

По  кожній  темі  самостійної  роботи  студент  складає  звіт  у

вигляді  рукопису  форматом  А4.  Поля  стандартні.  Усі  звіти

можуть бути зброшурованими в один.

Підготовка  звітів  по  заданих  темах  самостійної  роботи

передбачає  індивідуальне  ознайомлення  з  родовищами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



природних  будівельних  матеріалів  рідного  краю  та  більш

детальне  вивчення  мінерально-сировинної  бази  будівельних

матеріалів України.

7. Методи навчання

У  процесі  проведення  лекційних  занять  будуть

використовуватися  принципи  діалогічного  спілкування  та

спільної  групової  діяльності  з  обговоренням окремих  питань  у

вигляді невеликих дискусій.

На практичних заняттях передбачаються завдання з побудови

геологічних  схем,  розрізів  родовищ  природніх  будівельних

матеріалів  та  аналізу  їх  територіального  поширення  у

відповідності  з  чинними  вимогами  до  камеральної  обробки

геологічних матеріалів. Виконання практичних завдань  укріпить

навики  з  визначення  генетично-промислових  типів  родовищ

корисних  копалин,  які  використовуються  для  будівельної

промисловості України. 

На  аудиторних  заняттях  передбачається  використання

мультимедійних засобів. 

8. Методи контролю

Перевірка знань  здобувачів  освіти  передбачає  поточний

контроль на лекціях  у вигляді контролю конспектів  лекційного

матеріалу  та  усного  опитування,  перевірку  виконаних

практичних  завдань  і  самостійної  роботи,  поточне  тестування

(модульний контроль) центром незалежного оцінювання НУВГП.

Підсумковим контролем буде залік. Підсумкова кількість балів

з  навчальної  дисципліни  виставляється  студентам за  сумарною

кількістю  набраних  балів,  отриманих  у  результаті  поточного

контролю  та  поточного  тестування.  Для  діагностики  знань

використовується  ECTS  система  зі  100-бальною  шкалою

оцінювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Сума

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Т1 Т2 Т3 МК1 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 МК2

100

4 8 8 20 8 8 8 8 8 20

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів, МК1, МК2 – модульний 

контроль.

Шкала оцінювання

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики

для заліку

90-100 відмінно

         зараховано

82-89        добре

74-81

64-73        задовільно
60-63

35-59
незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання

0-34

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням

дисципліни

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням

дисципліни

10. Методичне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Методичні вказівки 01-05-87 до виконання практичних робіт з

навчальної  дисципліни  «Геологія  родовищ  корисних  копалин»

для здобувачів  вищої освіти першого (бакалаврського)  рівня за

спеціальністю  103  «Науки  про  Землю»  освітньої  програми

«Геологія»  денної  форми  навчання  /  М.В.  Криницька.  Рівне  :

НУВГП, 2020. 

2.  Методичні  вказівки  для  виконання  лабораторних  робіт  з

навчальної  дисципліни  «Загальна  геологія»  для  студентів

спеціальності 103 «Науки про Землю» / Мельничук Г.В. – Рівне :

НУВГП, 2017. – 54 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/7561/1/01-05-

11.pdf

3. Методичні вказівки 01-05-31 до виконання лабораторних робіт

з  навчальної  дисципліни  «Геологія,  експертиза  та  розвідка

родовищ». Ч.2. студентами спеціальності 184 «Гірництво» денної

та  заочної  форм навчання  /  Криницька  М.В.  –  Рівне:  НУВГП,

2018. – 57 с. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9625 

11. Рекомендована література

Базова

1.   Михайлов В.А.,  Виноградов Г.Ф.,  Курило М.В.,  Михайлова

Л.С., Шунько В.В., Шевченко В.І., Грінченко О.В., Гелета О.Л.,

Щербак Д.М. Неметалічні корисні копалини України: підручник

–  Київ:  ВЦ  «Київський  університет»,  2008.  –  494  с.  URL:

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/RKK_nemetalichni_kk.pdf

Допоміжна

1.   1. Омельчук О. В., Загнітко В.М., Курило М.М. Пошуки та

розвідка родовищ корисних копалин : підручник  //  Електронний

ресурс.  –  Режим  доступу:

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/poshuky_ta_rozvidka_RKK.pdf. 

2.  Смирнов В.И.  Геология полезных ископаемых.  – М.:  Недра,

1989. – 326 с. 

3. Методические указания по самостоятельному изучению курса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/RKK_nemetalichni_kk.pdf


«Геология  полезных  ископаемых»  (генетическая  часть)

студентами  0101  специальности  (для  стационара  и  заочного

отделения). – Львов: изд-во Львов. ун-та, 1988. – 56 с.

4. Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезных ископаемых:

учебник для высшей школы. – М.: Академический Проект, 2004.

– 512 с.

5. Месторождения неметалических полезных ископаемых : учеб.

пособие для вузов / И.Ф. Романович. – М.: Недра, 1986. – 366 с. 

6. Курс месторождений неметаллических полезных ископаемых /

Дыбков В.Ф., Карякин А.Е., Никитин В.Д., Татаринов П.М. / Под

ред. П.М. Татаринова. – М.: Недра, 1969. – 472 с.

Інформаційні ресурси

1.   Національна  бібліотека  ім.  В.І.  Вернадського  /  URL:

http://www.nbuv.gov.ua/

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне,

майдан Короленка, 6) / URL: http://www.libr.rv.ua/

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул.

Київська, 44) / URL: http://cbs.rv.ua/

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) /

URL:http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php

5.  Державна  служба  геології  та  надр  України  /  URL:

http://www.geo.gov.ua/

6.  Загальнодержавна  програма  розвитку  мінерально-сировинної

бази  України  на  період  до  2030  року  /  URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3268-17#n14
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