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Вступ 
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Довговічність буді-
вельних матеріалів» складена для студентів спеціальності 192 „Бу-
дівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації «Технології бу-
дівельних конструкцій, виробів і матеріалів». Курс «Довговічність 
будівельних матеріалів» є інженерним навчальним предметом і має на 
меті дати студентам необхідні знання про всі можливі фактори, які 
визначають довговічність кам’яних, залізобетонних та металевих 
конструкцій, а також про основні способи забезпечення нормальної їх 
роботи під час всього періоду експлуатації. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Довговічність будіве-
льних матеріалів» є складовою частиною циклу фундаменталь-
них дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю 192 
„Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації «Технології 
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».. Вивчення курсу 
передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із су-
міжних курсів – “Хімія”,  “Будівельне матеріалознавство”, “Бетони і 
будівельні розчини”, “Металознавство і зварювання”, “Технологічні 
процеси виготовлення бетонних і з/б конструкцій”. 
Цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, 
активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної 
роботи та виконання поставлених задач.  
Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України.  

 
Анотація 

Довговічність - комплексна властивість, кількісно виражається 
тривалістю ефективного опору матеріалу усього комплексу 
впливів в експлуатаційний період роботи до відповідного кри-
тичного рівня. 
Забезпечення довговічності будівельних матеріалів і конструк-
цій є однією з основних проблем підвищення ефективності буді-
вництва. Різноманіття номенклатури матеріалів та умов їх екс-
плуатації в промислових будівлях, транспортних спорудах та 
інших об'єктах, у тому числі і спеціального будівництва, вима-
гає детального і глибокого вивчення хімічної стійкості цих ма-
теріалів під впливом твердих, газоподібних або рідких агресив-
них середовищ. Знання причин і механізму руйнування різних 
матеріалів при експлуатації їх в агресивних середовищах дає 
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можливість грамотно і ефективно здійснювати заходи захисту та 
підвищення довговічності будівельних конструкцій і виробів. 
Ключові слова: довговічність,хімічна стійкість,механізм руй-
нування,агресивне середовище,підвищення довговічності. 
 

Abstrac 
 

Durability is a complex property, quantified by the duration of the 
effective resistance of the material of the whole complex of 
influences during the operational period to the corresponding critical 
level. 
Ensuring durability of building materials and constructions is one of 
the main problems of increasing the efficiency of construction. The 
variety of the nomenclature of materials and the conditions of their 
operation in industrial buildings, transport facilities and other 
objects, including special construction, requires a detailed and in-
depth study of the chemical resistance of these materials under the 
influence of solid, gaseous or liquid aggressive media. Knowledge of 
the causes and mechanism of destruction of various materials during 
their exploitation in aggressive environments makes it possible to 
correctly and effectively implement protective measures and increase 
the durability of building structures and products. 
Key words: durability, chemical stability, mechanism of destruction, 
aggressive environment, increasing durability. 

 
1. Опис  навчальної дисципліни  

«Довговічність будівельних матеріалів» 
Таблиця 1.1 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна фор-
ма навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних 
ECТS – 5 

Спеціальність 192 
«Будівництво та 

цивільна інженерія» 
За вибором ВНЗ 

Модулів – 1 

За спеціалізацією: 
“Технологія 
будівельних 

конструкцій, виробів і 

Рік підготовки: 

5-й 6-й 

Семестр 
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 Змістових  
модулів – 3 

матеріалів” 9-й 11-й 

Лекції 

30 год. 15 год. 

Загальна кількість 
годин – 150 

Практичні Практичні 

30 год. 15 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
СРС – 4 

Рівень вищої освіти: 
магістр 

Самостійна робота 

90 год. 120 год. 

 

Вид контролю: залік 

Примітка: 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 33% до 67%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
знати: 

- фактори, які визначають довговічність будівельних матеріалів 
і виробів; 

- механізми корозії бетону, сталі, кам’яних; 
- принципи отримання матеріалів оптимальної структури і дов-

говічності; 
- методи та матеріали для підвищення довговічності будівель-

них матеріалів; 
вміти: 

- враховувати фактори довговічності при проектуванні складу 
будівельних матеріалів: 

- правильно вибирати параметри технологічних процесів вироб-
ництва будівельних матеріалів з урахуванням експлуатаційних 
умов; 

- обирати технологічні та конструктивні методи захисту будіве-
льних конструкцій від корозії та руйнівних впливів зовнішньо-
го середовища. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Довговічність будівельних матеріалів та методи її за-

безпечення 

Змістовий модуль 1. 

Фактори, які визначають довговічність будівельних матеріалів  

Тема 1. Корозія будівельних матеріалів 

Поняття довговічності матеріалу та конструкції, фактори, які їх 
визначають. Види корозії. Вплив структури матеріалу. Історичний на-
рис розвитку науки про корозію будівельних матеріалів. 

Тема 2. Характеристика агресивних середовищ 

Класифікація агресивних середовищ. Особливості твердих, рідких 
та газоподібних агресивних середовищ. Механізм їх впливу на будіве-
льні матеріали. 

Змістовий модуль 2. 

Довговічність бетону, кам’яних матеріалів та металевих виробів  

Тема 3. Фізико-хімічна корозія бетону 

Проникність бетону для агресивних середовищ. Різновиди корозії 
бетону, корозія першого, другого і третього виду (за В.М. Москвіним). 
Особливості біологічної та газової корозії бетону. Швидкість проті-
кання корозії. 

Тема 4. Морозостійкість бетону 

Робота бетону при низьких температурах та поперемінному замо-
рожуванні - відтаюванні. Механізм руйнування бетону та методи під-
вищення його морозостійкості. Методи забезпечення морозостійкості. 

Тема 5. Корозія природних і штучних  кам’яних матеріалів та 

кераміки 

Фактори, які визначають довговічність кам’яних матеріалів. Вплив 
хімічного та мінералогічного складу, структури. Методи захисту. Дов-
говічність керамічних матеріалів. 

Тема 6. Корозія металевих виробів і конструкцій 

Хімічна та електрохімічна корозія сталі. Пасивування сталі. Коро-
зія кольорових металів. Умови розвитку корозії арматури. Захисні 
властивості бетону щодо арматури. Специфіка корозії попередньо на-
пруженої арматури.  

Змістовий модуль 3. 

Методи та матеріали для захисту будівельних конструкцій від ко-

розії  

Тема 7. Конструктивні та технологічні методи забезпечення 

довговічності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Конструктивні заходи захисту будівельних матеріалів від корозії. 
Вплив технологічних факторів, зокрема складу бетону і параметрів 
технологічних процесів виробництва ЗБК на їх довговічність. Основні 
дефекти конструкцій, які виникають під час їх виготовлення та екс-
плуатації.  

Тема 8. Матеріали для захисту від корозії 

Спеціальні в’яжучі, розчини та бетони для корозійного захисту 
будівельних конструкцій. Органічні корозійностійкі матеріали – біту-
мні та полімерні. Захист металевих конструкцій. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Таблиця 4.1 

Назва тем 
змістових модулів 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усьо-
го 

у тому числі Усьо
го 

у тому числі 

л пр ср. л пр ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Фактори, які визначають довговічність буді-
вельних матеріалів 

Тема 1. Поняття довго-
вічності матеріалу та 
конструкції, фактори, які 
їх визначають. Види ко-
розії. Вплив структури 
матеріалу. Історичний 
нарис розвитку науки 
про корозію будівельних 
матеріалів. 

12 2 2 10 12 1 1 10 

Тема 2. Класифікація 
агресивних середовищ. 
Особливості твердих, 
рідких та газоподібних 
агресивних середовищ. 
Механізм їх впливу на 
будівельні матеріали. 

12 4 4 10 12 1 1 10 

Разом – зм. модуль 1 24 6 6 20 24 2 2 20 

Змістовий модуль 2. Довговічність бетону, кам’яних матеріалів та 
металевих виробів  
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Тема 3. Проникність бе-
тону для агресивних се-
редовищ. Різновиди ко-
розії бетону, корозія 
першого, другого і тре-
тього виду (за В.М. Мо-
сквіним). Особливості 
біологічної та газової 
корозії бетону. Швид-
кість протікання корозії. 

14 4 6 12 24 2 2 20 

Тема 4. Робота бетону при 
низьких температурах та 
поперемінному заморожу-
ванні - відтаюванні. Меха-
нізм руйнування бетону та 
методи підвищення його 
морозостійкості. Методи 
забезпечення морозостій-
кості. 

12 4 4 12 23 1 2 20 

Тема 5. Фактори, які 
визначають довговічність 
кам’яних матеріалів. 
Вплив хімічного та міне-
ралогічного складу, струк-
тури. Методи захисту. До-
вговічність керамічних 
матеріалів. 

10 4 2 12 24 2 2 20 

Тема 6. Хімічна та елек-
трохімічна корозія сталі. 
Пасивування сталі. Ко-
розія кольорових мета-
лів. Умови розвитку ко-
розії арматури. Захисні 
властивості бетону щодо 
арматури. Специфіка 
корозії попередньо на-
пруженої арматури.  

10 4 4 12 24 2 2 20 

Разом – зм. модуль 2 50 16 16 48 95 7 8 
 

80 
 

Змістовий модуль 3.  Методи та матеріали для захисту будівельних 
конструкцій від корозії  
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Тема 7. Конструктивні 
заходи захисту будівель-
них матеріалів від корозії. 
Вплив технологічних фак-
торів, зокрема складу бе-
тону і параметрів техноло-
гічних процесів виробниц-
тва ЗБК на їх довговіч-
ність. Основні дефекти 
конструкцій, які виника-
ють під час їх виготовлен-
ня та експлуатації.  

16 4 6 12 15 3 2 10 

Тема 8. Спеціальні 
в’яжучі, розчини та бе-
тони для корозійного 
захисту будівельних 
конструкцій. Органічні 
корозійностійкі матеріа-
ли – бітумні та полімер-
ні. Захист металевих 
конструкцій. 

10 4 2 10 16 3 3 10 

Разом – зм. модуль 3 26 8 8 22 31 6 5 20 

Усього годин: 150 16 30 90 150 15 15 120 

 
5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Статистичний розрахунок параметрів  
надійності залізобетонних конструкцій 

2 

2. Водонепроникність бетону 4 
3. Швидкість протікання корозії бетону 4 
4. Вплив мінералогічного складу цементу  

на довговічність бетону 
4 

5. Проектування складу і визначення властивостей бе-
тону підвищеної корозійної стійкості 

4 

6. Морозостійкість бетону 4 
7. Розрахунково-експериментальний метод проек-

тування складу гідротехнічного бетону 
4 

8. Метод математичних моделей 4 
 Всього: 30 
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6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи: 
30 годин – підготовка до аудиторних занять; 
30 годин – підготовка до контрольних заходів; 
30 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час аудитор-
них занять. 

 
6.1. Завдання для самостійної  роботи 

Таблиця 6.1 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 2 3 

1. Історичний нарис розвитку науки про корозію 
будівельних матеріалів 8 

2. Біологічна корозія цементного каменю 8 

3. Методи визначення і підвищення водонепрони-
кності бетону 8 

4. Корозія штучних кам'яних матеріалів 8 

5. Технологічні дефекти будівельних конструкцій і 
їх вплив на довговічність 8 

 Разом 30 
6.2 Оформлення звіту про самостійну роботу 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни “Довговіч-
ність будівельних матеріалів” є складання письмового звіту за темами 
вказаними у п.6.1. 
Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,5 сторінки на 1 год. 
самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну частину, ви-
сновки, список використаної літератури та додатки. 
Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 х 297) з 
одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 25 мм, праве — 10 мм. 
Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується українсь-
кою мовою. 
Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно 
обумовлені студентом і викладачем. 

   
7. Методи навчання 

 
1. Лекційний курс проводиться із застосуванням мультимедійних 
презентацій, ТЗН (кодоскоп), демонстрацією плакатів, макетів, прила-
дів. 
2. Практичні заняття проводяться у спеціально оснащеній лабораторії 
з використанням лабораторних та натурних зразків.  
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3. Методи активного навчання (МАН) включають розгляд та аналіз 
проблемних ситуацій на основі досвіду обстеження і випробування 
натурних споруд.  
4. Консультації. 
5. Самостійна робота студентів. 

8. Методи контролю 
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни прово-
диться у письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем 
включають тестові питання (20 тестів, одна правильна відповідь з чо-
тирьох запропонованих). 
Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки конспек-
тів і результатів самостійної роботи. 
Підсумковий контроль знань відбувається у формі заліку 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

 
9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Таблиця  
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий 
модуль №1 

Змістовий модуль № 2 Змістовий 
модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 12 12 14 12 12 12 16 14 
24 50 26  

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 
 

Таблиця  
Шкала оцінювання  

Сума балів за всі види на-
вчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
 

для заліку 
90 – 100  

 
зараховано 

82-89 
74-81 
64-73 
60-63 

35-59 не зараховано з можливістю повто-
рного складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим по-
вторним вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1. Методичні вказівки до виконання до практичних занять та 
виконання контрольної роботи з дисципліни «Довговіч-
ність будівельних матеріалів» для студентів спеціальності 
“Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” 
усіх форм навчання(2014р.,шифр 03-08-8). 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. Основи бетонознавства.- Київ, "Осно-
ва", 2007.- 616 с. 

2. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. Бетони і будівельні розчини. .- Київ, 
"Основа", 2008.- 448 с. 

3.    Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. Проектування складів бетонів.- Рівне,          
НУВГП.2015-353 с. 

4.    Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. 
Навч. посібник/. – К.: Кондор, 2006. – 206 с. 

5.    Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: на-
вч.   посібник /. – К.: Академвидав, 2004.– 208 с.  

6.    Дворкін Л.Й., Скрипник І.Г. Фізико-хімічні та фізичні методи до-
сліджень будівельних матеріалів. Навч. посібник / – Рівне.: НУВГП, 
2008. – 153 с. 

Допоміжна 

 

1. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Стру-
ктура і правила оформлення. – К.: Держфонд України, 1995 
2. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Гарніцький Ю.В. Основні задачі 

комп’ютерного бетонознавства. Навч. посібник / – Рівне.: РДТУ, 1998. 
– 91 с. 

3. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 
2002. – 480 с. 

4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-
дослідної діяльності: Підручник. – 3-є вид. – К.: Знання-Прес, 2003. – 
295 с. 

5. Вознесенский В.А., Ляшенко Т.В., Огарков Б.Л. Численные методы 
решения строительно-технологических задач на ЭВМ – Киев, 1989 - 
328 с. 

6. Рохваргер А.Е., Шевяков А.Ю. Математическое планирование научно-
технических исследований. М., 1975 - 220 с. 
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Електронний репозиторій НУВГП 

1. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. Проектування складів бетонів: Моног-
рафія.- Рівне,          НУВГП.2015-353 с.[Електронний ресурс].- Ре-
жим доступу:http://ep3.nuwm.edu.ua/3150/. 

2. Дворкін Л.Й., Скрипник І.Г. Фізико-хімічні та фізичні методи досл-
джень будівельних матеріалів. Навч. посібник / – Рівне.: НУВГП, 
2008. – 153 с. [Електронний ресурс].- Режим 
доступу:http://ep3.nuwm.edu.ua/1800/. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 
1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси      Новака, 

75)/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http//www.nbuv.gov.ua/ 

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 
Київська, 44) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://cbs. rv.ua/ 

 

 
  

 
 
Розробник: 
Зав.каф. ТБВіМ, д.т.н., проф.    Л.Й.Дворкін 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


