
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:ПС05; 
2. Назва: Технології модифікованих будівельних розчинів; 
3. Тип: обов’язковий. 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

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: після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

сучасні технології виробництва основних видів сучасних модифікованих будівельних розчинів, що 
виготовляються за технологією сухих сумішей (СБС), сировинну базу, фізико-хімічні основи 
управління якістю цих матеріалів та нормативні вимоги до них; як проектувати раціональні склади і 
виробництво, розробляти технологічні лінії, виконувати технологічні розрахунки і підбирати 
обладнання та сировину для виготовлення модифікованих будівельних розчинів. 
10. Форми організації занять: лекційні заняття, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна 
робота, контрольні заходи; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Будівельне матеріалознавство; 
12. Зміст курсу: 
Тема 1. Нові технології будівельних розчинів і області їх застосування. 
Тема 2. Фізико-хімічні основи технології модифікованих будівельних розчинів із сухих сумішей. 
Тема 3. Особливості сировинної бази модифікованих будівельних розчинів. Мінеральні в’яжучі та 
заповнювачі. 
Тема 4. Наповнювачі, барвники, пігменти, відходи промисловості, хімічні добавки-модифікатори. 
Тема 5. Основи виробництва спеціальних будівельних розчинів модифікованих за технологією сухих 
сумішей. Заходи з техніки безпеки. 
Тема 6. Будівельні розчини для закріплення облицювальних матеріалів. 
Тема 7. Оздоблювальні (штукатурні) розчини, загальні поняття, класифікація, декоративні 
штукатурні розчини. 
Тема 8. Спеціальні штукатурні розчини, машинне нанесення штукатурних розчинних сумішей, 
мурувальні розчини. 
Тема 9. Розчини для влаштування підлог, загальна характеристика, різновиди. 
Тема 10. Особливості рецептури і технології виконання робіт з використанням розчинів для 
влаштування підлог. Техніка безпеки при виконанні робіт. 
Тема 11. Гідроізоляційні розчини, загальні вимоги, класифікація, особливості рецептури, властивості, 
приготування і застосування. 
Тема 12. Особливості і приклади практичного застосування модифікованих розчинів, загальні 
положення, ремонтно-оздоблювальні роботи, застосування при понижених температурах. Заходи з 
техніки безпеки. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Рунова Р.Ф., Носовський Ю.Л. Технологія модифікованих будівельних розчинів: Підручник.- 
Видавництво КНУБіА, 2007.–256 с. 
2. Захарченко П.В., Долгий Е.М., Галаган Ю.О., Гавриш О.М., Гулін Д.В., Старченко О.Ю. Сучасні 
композиційні будівельно-оздоблювальні матеріали: Підручник - Видавництво КНУБіА, 2005.–512 с. 
3. 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. 
4. Старченко О.Ю., Гулін Д.В. Комплектні системи сухого будівництва.- Видавництво ДФ "Кнауф-
Маркетинг", Україна, 2005.- 420 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 год. лекцій, 16 год. лабораторних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год. 
Методи: лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних 
засобів 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, контрольні заходи, захист лабораторних 
робіт. 
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                    Л.Й. Дворкін д.т.н., професор 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PS05; 
2. Title: Technologies of modified building solutions; 
3. Type: Required. 
4. Higher education level:  I (Bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is proposed: 4; 
6. Semester when studying discipline: 7; 
7. Number of established ECTS credits: 3; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Kovalik I.V. Ph.D., Art. lecturer 

in the technology of building materials and materials science 
9. Results of study: after studying the discipline the student should know: 
modern technologies for the production of the main types of modern modified construction solutions 

made using dry mix technology (SBS), raw material base, physical and chemical bases for quality control of 
these materials and regulatory requirements to them; how to design rational warehouses and production, to 
develop technological lines, to make technological calculations and to select equipment and raw materials 
for the production of modified building solutions. 

10. Forms of organizing classes:  lecture lessons, practical classes, laboratory classes, independent 
work, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Building Material Science; 
12. Course contents: 
Theme 1. New technologies of building solutions and their application. 
Theme 2. Physical and chemical bases of technology of modified building solutions from dry 

mixtures. 
Theme 3. Features of the raw material base of modified building solutions. Mineral binders and 

fillers. 
Topic 4. Fillers, dyes, pigments, industrial wastes, chemical additives, modifiers. 
Theme 5. Fundamentals of production of special building solutions modified by the technology of 

dry mixtures. Safety precautions. 
Theme 6. Building solutions for fastening of facing materials. 
Theme 7. Finishing (plaster) solutions, general concepts, classification, decorative plaster solutions. 
Theme 8. Special plaster solutions, machine application of plaster mortar mixtures, mortar solutions. 
Theme 9. Solutions for flooring, general characteristics, varieties. 
Topic 10. Features of the recipe and technology of work with the use of solutions for the installation 

of floors. Safety at work. 
Theme 11. Hydro-insulating solutions, general requirements, classification, features of the 

formulation, properties, preparation and application. 
Theme 12. Features and examples of practical application of modified solutions, general provisions, 

repair and finishing works, application at reduced temperatures. Safety precautions. 
13. Recommended educational editions: 1. Rusova RF, Nosovsky Yu.L. Technology of modified 

building solutions: Textbook. - Publisher of KNUBA, 2007.-256 p. 
2. Zakharchenko PV, Dolgy E.M., Galagan Yu.O., Gavrish O.M., Gulin D.V., Starchenko O.Yu. 

Modern composite building and decoration materials: Textbook - KNUBA Publishing House, 2005 -512 p. 
3. Dvorkin L.Yu., Dvorkin OL, Pushkareva KK, Kochevich MO, Mokort M.А. Use of technogenic 

products in construction. - NUVGP, Rivne, 2009. - 340 p. 
4. Starchenko O.Yu., Gulin D.V. Complex systems of dry construction. - Publishing house of DF 

"Knauf-Marketing", Ukraine, 2005. - 420 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 16 hours laboratory works, 58 hours. independent work. Together - 90 years. 
Methods: lectures, elements of problem lecture, individual tasks, use of multimedia 
15. Forms and assessment criteria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Current control (100 points): testing, surveys, control measures, protection of laboratory work. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
 
Head of the Department                                            Dvorkin L.I., Doct.techn.sc, professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


