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Вступ 

Програма навчальної дисципліни «Розробка технологій 
виробництва нових видів ефективних будівельних матеріалів із 

заданими структурою і якостями» розроблена відповідно до ОНП 
за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» для 
здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 
підготовки і охоплює всі змістові модулі з кількістю академічних 
годин, передбачених навчальним планом. Дисципліна вибіркова. 

Однією з найважливіших умов підвищення ефективності 
капітального будівництва є створення і широке використання 
ресурсо- і енергосберігаючих та екологічно чистих технологій 
виробництва будівельних матеріалів та виробів. Не менш 
важливою умовою є підготовка висококваліфікованих спеціалістів 
та магістрів, здатних вирішувати проблеми, пов'язані з розвитком 
і вдосконаленням технології виробництва залізобетону.  

Вивчення дисципліни „Розробка технологій виробництва 
нових видів ефективних будівельних матеріалів із заданими 
структурою і якостями” забезпечує необхідні знання та навички 
при підготовці здобувачів до самостійної практичної інженерної 
діяльності на підприємствах будівельної індустрії, а також 
відповідних цьому профілю проектних і наукових організаціях.  

 

 Предметом вивчення дисципліни є методи розробки 
технології виробництва нових видів ефективних будівельних 
матеріалів із заданими структурою і якостями. 
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Анотація 

 Розвиток науково-технічного прогресу визначає нові більш 
високі вимоги до рівня підготовки студентів та їх творчого 
розвитку. Сучасний фахівець повинен добре орієнтуватися у 
виборі сучасної наукової інформації, вміти обґрунтувати 
використання раціональних ресурсоекономних конструктивних, 
технологічних та організаційних рішень, знати ефективні методи 
економічної та інвестиційної політики при виборі технології 
виробництва бетонних та залізобетонних виробів. 

Повноцінне засвоєння дисципліни базується на 
міждисциплінарних зв’язках з раніше вивченими дисциплінами: 
"Будівельне матеріалознаство","В'яжучі речовини", "Бетони та 
будівельні розчини", "Заповнювачі для бетонів". 

Ключові слова: бетон, відходи, в'яжуче, заповнювачі, 
ресурсозбереження. 

Abstract 
The rapid development of scientific and technological progress 

determines new higher requirements for the level of students' 

preparation and their creative development. The modern specialist 

should be well-versed in the choice of modern scientific information, 

be able to justify the use of rational resource-saving constructive, 

technological and organizational solutions, know the methods of 

economic and investment policy when choosing a technology for the 

production of concrete and reinforced concrete construction.  

The full mastery of the discipline is based on interdisciplinary 

connections with the previously studied disciplines: Construction 

materials, Binding materials, Concrete and building solutions, Fillers 

for concrete. 

Key words: Concrete, waste, binder, fillers, resource saving. 
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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 

19 - «Архітектура та 
будівництво» 

Вибіркова 

Рік підготовки 

1 - й 1 - й 

Модулів - 2 Семестр 

Змістових 
модулів - 5 

Спеціальність 

192 - «Будівництво та 
цивільна інженерія» 

1 - й 1 - й 

Загальна 
кількість 

годин - 90 

Лекції 
14 2 

Практичні 
Тижневих годин 

для денної 
форми 

навчання: 
аудиторних – 4 

самостійної 
роботи – 6 

16 6 

Самостійна робота 

 

Третій 

(освітньо- 

науковий) 
 

 

60 82 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

  

Вид контролю 

залік залік 
Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної  
                   індивідуальної роботи становить: 
                   для денної форми навчання – 50,0 % 

                   для заочної форми навчання – 10 %  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Мета вивчення дисципліни: отримання загальних відомостей 
про сучасні методи розробки економічно ефективних ресурсо- та 
енергозберігаючих технологій виготовлення будівельних матеріалів на 
основі дешевої і розповсюдженої сировини – техногенних відходів 
різноманітних виробництв з використанням сучасного обладнання 
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Завдання вивчення дисципліни: оволодіти теоретичними основами 
отримання сучасних ресурсоекономних будівельних матеріалів, 

забезпечити необхідні знання та навички при підготовці фахівців до 
самостійної практичної інженерної діяльності на підприємствах 
будівельної індустрії, а також відповідних цьому профілю проектних і 
наукових організаціях.  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: принципи і умови  забезпечення енерго- та ресурсозбереження у 
виробництві будівельних матеріалів, шляхом використання економічно 
ефективних технологій, обладнання і сировини, в першу чергу – 

вторинних ресурсів з відходів різних галузей виробництва;  

вміти: проектувати виробництво, розробляти технологічні лінії,  
виконувати технологічні розрахунки і підбирати обладнання та сировину 
для виготовлення будівельних матеріалів за ресурсо- та 
енергозберігаючими технологіями. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 (ЗМ-1).  

Джерела втрат матеріалів та енергії у виробництві будівельних 
матеріалів. Ресурсо- та енергозбереження у виробництві. 

Тема 1 (Т-1). Джерела втрат матеріалів та енергії у виробництві 
будівельних матеріалів. 

Вступ до курсу. Джерела втрат матеріальних ресурсів при 
виробництві основних видів будівельних матеріалів та виробів та 
можливі шлях їх зниження.  

Тема 2 (Т-2). Енерго- та ресурсозберігаючі  технології у виробництві 
будівельних матеріалів.  

Основні способи зменшення матеріальних та енергетичних ресурсів 
при виробництві будівельних матеріалів та виробів на їх основі. 
Економічна  та екологічна ефективність енерго- та ресурсозберігаючих 
технологій.  

Тема 3 (Т-3). Проблема використання промислових відходів.  
Розвиток промисловості та накопичення промислових відході. 

Класифікація, властивості та вибір напрямку використання різних видів 
відходів. Виробництво будівельних матеріалів на основі техногенної 
сировини. 
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Модуль 2 

Змістовий модуль 2 (ЗМ-2).  

Ресурсо- та енергозберігаючі технології виробництва 
будівельних матеріалів з відходів металургії та паливно-

енергетичної промисловості. 
Тема 4 (Т-4). Будівельні матеріали на основі відходів металургії. 
Загальна характеристика відходів металургії. Технології отримання 

та основні характеристики в'яжучі речовини, виготовлених на основі 
металургійних  шлаків. 

Тема 5 (Т-5). Матеріали з шлакових розплавів і металургійних 
шлаків. 

Технології отримання щільних та легких пористих заповнювачів для 
бетону на основі шлакових розплавів. Бетони виготовлені із 
застосуванням  металургійних шлаків.  

Тема 6 (Т-6). Будівельні матеріали на основі відходів паливно-

енергетичної промисловості. 
 Загальна характеристика відходів паливно-енергетичної 

промисловості. В'яжучі матеріали, будівельні розчини та бетони із 
застосуванням золошлакових відходів. 

Тема 7 (Т-7). Матеріали на основі зол та шлаків ТЕС. 
 Автоклавні, керамічні, склокристалічні, дорожно-будівельні та 

ізоляційні матеріали на основі зол та шлаків ТЕС. Використання горілих 
порід та відходів добування та збагачення вугілля. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

л п с.р 

Ра
зо

м л п 
с.
р 

Ра
зо

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 
Тема 1. Джерела втрат матеріалів 
та енергії у виробництві 
будівельних матеріалів. 

2 4 10 16 2 - 14 16 
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Тема 2. Енерго- та 
ресурсозберігаючі  технології у 
виробництві будівельних 
матеріалів.  

2 2 8 12 - 2 10 12 

Тема 3. Проблема використання 
промислових відходів. 2 2 8 12 - - 12 12 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. 
Тема 4. Будівельні матеріали на 
основі відходів металургії. 2 2 10 14 - 2 12 14 

Тема 5. Матеріали з шлакових 
розплавів і металургійних 
шлаків. 

2 2 8 12 - - 12 12 

Тема 6. Будівельні матеріали на 
основі відходів паливно-

енергетичної промисловості. 
2 2 8 12 - - 12 12 

Тема 7. Матеріали на основі зол 
та шлаків ТЕС. 2 2 8 12 - - 12 12 

Всього годин 14 16 60 90 2 6 82 90 

 
 

5. Теми практичних занять 

Теми 

з/п 
 

Назва тем занять 

Кількість годин 

Форми навчання 

денна  заочна 

1 Визначення шляхів скорочення витрат 
палива і електроенергії у виробництві 

будівельних матеріалів. 

2 2 

2 Визначення шляхів скорочення витрат 
матеріальних ресурсів у виробництві 

будівельних матеріалів. 

2 2 

3 Техніко-економічні розрахунки 
впровадження енерго- і 

ресурсозберігаючих технологій у 
виробництві будівельних матеріалів. 

2 2 

4 Розробка технологічних схем 
виготовлення в'яжучих речовин на основі 

доменних гранульованих шлаків: 
вапняно-шлакових, шлаколужних, 
солешлакових, підбір обладнання. 

2 - 
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5 Технологічні розрахунки ліній 
виготовлення в'яжучих на основі 
доменних гранульованих шлаків. 

2 - 

6 Розробка технологічних схем 
виготовлення в'яжучих речовин на основі 

сталеливарних, кольрової металургії та 
ваграночних гранульованих шлаків, 

технологічні розрахунки, підбір 
обладнання. 

2 - 

7 Розробка технологічних схем 
виготовлення  шлакових заповнювачів 
для бетонів, шлакоситалів, шлакового 
лиття, технологічні розрахунки, підбір 

обладнання. 

2 - 

8 Розробка технологічних схем 
виготовлення  в'яжучих речовин на 

основі зол і золошлакових сумішей ТЕС, 
технологічні розрахунки, підбір 

обладнання. 

2 - 

Всього годин 16 6 

 

 

6. Завдання для самостійної роботи 

 Для студентів денної форми навчання години для самостійної 
роботи визначені із розрахунку витрат часу на опанування лекційного 
матеріалу та підготовки до практичних занять (0,5 години на 1 годину 
аудиторного заняття) та підготовки до контрольних заходів (всього 60 

години). 
 Для студентів заочної та дистанційної форм навчання 
самостійна робота включає теоретичне вивчення програмного 
матеріалу, підготовку до практичних занять та підготовку до складання 
заліку (всього 82 години) 

 

7. Методи навчання 

 

Основний теоретичний матеріал дисципліни викладається на 
лекціях з наведенням прикладів. В якості наочності використовуються 
мультимедійні засоби навчання, а також плакати і слайди. На 
практичних заняттях вирішуються конкретні питання обстеження 
конструкцій будівель і споруд, виконуються приклади складання звіту 
за результатами обстеження. виконуються розрахунки підсилення 
різноманітних конструкцій. .  
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зміст самостійного навчання полягає в підготовці до кожної лекції 
і практичного заняття та до контрольних заходів. 

8. Методи контролю 

 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 
- проведення модульних контрольних робіт після вивчення кожного 

змістового модуля за білетами або тестами; 
- усне опитування під час проведення практичних занять; 
- захист індивідуального завдання або контрольної роботи (для 

студентів заочної форми навчання). 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

ЗМ-1 ЗМ-2 Всього 

Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 Т-6 Т-7  

100 15 15 15 15 15 15 10 

ЗМ-1, ЗМ-2 – змістові модулі 
                                      Т-1 – Т-7 – теми змістових модулів 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з   дисципліни  
"Технології сучасних ресурсоекономних будівельних матеріалів"  
/Марчук В.В.– НУВГП, 2015 р. (№03-09-05). 

 

11. Рекомендована література 

Основна 

1. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Пушкарьова К.К., Кочевих 
М.О.,Мохорт М.А. Використання техногенних продуктів у будівництві. 
– НУВГП, Рівне, 2009. – 340 с. 

2. Дворкин Л.И., Пашков И.А. Строительные материалы 
из отходов промышленности. – К.: Вища шк. - 1989. – 208 с. 

3. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительные материалы 
из отходов промышленности. –  Ростов-на-Дону: Феникс - 2007. – 369 с. 

 

Допоміжна 

1. Дворкін Л.Й., Гоц В.І., Дворкін О.Л. Випробування 
бетонів і будівельних розчинів. Проектування їх складів: 
навчальний посібник. – К.: Основа, 2014. - 304 с.  
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2. Волженский А.В. Иванов И.А., Виноградов Б.Н. 
Применение зол и шлаков в производстве строительных 
материалов. – М. Стройиздат, 1984. – 216 с.  

3. Горшков В.С., Александров С.Е., Иващенко С.И., 
Горшкова И.В. Комплексная переработка и использование 
металлургических шлаков. – М.: Стройиздат, 1985. – 322 с. 

4. Кривенко П.В., Пушкарева Е.К. Долговечность 
шлакощелочного бетона. – К.: Будівельник, 1993. – 223 с. 

5. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. 
Заповнювачі для бетону. Підручник. – К.: ФАДА ЛТД, 2001. - 399 

с. 
6. Наназашвили И.Х. Строительные материалы из 

древесно-цементной композиции. – Л.: Стройиздат, 1990. – 415 с. 
7. Чистяков Б.З., Ляликов А.Н. Использование 

минеральных отходов промышленности. – Л.: Стройиздат, 1984. 
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