
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПВО1; 
2. Назва: «Технологія сучасних ресурсоекономних будівельних матеріалів» ; 
3. Тип: обов'язковий; 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9,10 семестр; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Степасюк Юрій 
Олександрович, к.т.н., асистент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни 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. 
 10. Форми організації занять: лекційні  заняття, самостійна робота, лабораторні заняття, практичні 
заняття, контрольні заходи, виконання курсової роботи; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: будівельне матеріалознаство, 
в'яжучі речовини, заповнювачі для бетонів, бетони та будівельні розчини, технологія бетонних та 
залізобетонних виробів. 
12. Зміст курсу: 

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

� Джерела втрат матеріалів та енергії у виробництві будівельних матеріалів. 
� Енерго- та ресурсозберігаючі  технології у виробництві будівельних матеріалів. 
� Проблема використання промислових відходів. Класифікація, властивості та 

вибір напрямку використання. 
– Ресурсо- та енергозберігаючі технології виробництва будівельних матеріалів з відходів 

металургії та паливно-енергетичної промисловості. 
� Загальна характеристика відходів металургії. В'яжучі речовини на основі 

металургійних  шлаків. 
� Заповнювачі і бетони на основі металургійних шлаків. Матеріали з шлакових 

розплавів і металургійних шламів. 
� Загальна характеристика відходів паливно-енергетичної промисловості. В'яжучі 

матеріали, будівельні розчини та бетони із застосуванням золошлакових 
відходів 

� Автоклавні, керамічні, склокристалічні, дорожно-будівельні та ізоляційні 
матеріали на основі зол та шлаків ТЕС. Використання горілих порід та відходів 
добування та збагачення вугілля 

– Ресурсо- та енергозберігаючі технології виробництва неорганічних будівельних 
матеріалів. 

� Ресурсо - та енергозбереження при виробництві природних кам'яних матеріалів. 
� Ресурсо - та енергозбереження при виробництві керамічних матеріалів, скла та 

виробів з мінеральних розплавів. 
� Ресурсо - та енергозбереження при виробництві мінеральних вяжучих речовин. 
� Ресурсо - та енергозбереження при виробництві бетонів та будівельних 

розчинів. 
� Ресурсо - та енергозбереження при виробництві збірних залізобетонних 

конструкцій та виробів. 
� Штучні безвипальні  матеріали та матеріали на безцементних в’яжучих. 

- Ресурсо- та енергозберігаючі технології при виробництві матеріалів та виробів на 
органічній основі. 

� Енергозбереження при виробництві матеріалів і виробів на основі органічних 
в’яжучих. 

� Ресурсозберігаючі технології при виробництві полімерних матеріалів та виробів. 
� Ресурсо - та енергозбереження при виробництві матеріалів та виробів із 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



деревини. 
- Ресурсо- та енергозберігаючі технології виробництва будівельних матеріалів з відходів 
переробки рослинної сировини. 

� Загальна характеристика відходів переробки деревини та іншої рослинної 
сировини. Матеріали на основі рослинних відходів без застосування в'яжучих 
речовин. 

� Матеріали на основі рослинних відходів із застосуванням мінеральних і 
органічних в'яжучих речовин 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
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. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

36 год. лекцій, 18 год. лабораторних робіт, 30 год. практичних занять, 126 год. самостійної роботи. 
Разом – 210 год. 
Методи:лекції, елементи проблемної лекції, вирішення проблемних завдань, індивідуальні завдання, 
використання мультимедійних засобів.  
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік в кінці 9 семестру, екзамен в кінці 10 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, розв’язання задач, виконання 
індивідуальних завдань. 

 
16. Мова викладання: українська. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PVO1; 
2. Title: "Technology of modern resource-saving building materials"; 
3. Type: obligatory; 
4. Higher education level: II (master's degree), 
5. Year of study, when the discipline is proposed: 5; 
6. Semester when studying discipline: 9,10 semester; 
7. Number of established ECTS credits: 6; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stepasyuk Yuriy 

Aleksandrovich, Ph.D., assistant professor of technology of building products and materials science 
9. Results of studies: after studying the discipline, the student must know: the principles and 

conditions for energy and resource conservation in the production of building materials, through the use of 
cost-effective technologies, equipment and raw materials, primarily - secondary waste from various 
industries. Be able to design the production, develop technological lines, perform technological calculations 
and choose equipment and raw materials for the production of building materials for resource and energy-
saving technologies. 

10. Forms of organizing classes:  lectures, independent work, laboratory classes, practical classes, 
control measures, course work; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: building material knowledge, 
astringent substances, fillers for concrete, concrete and building solutions, technology of concrete and 
reinforced concrete products. 

12. Course contents: 
• Sources of material and energy losses in the production of building materials. Resource and energy 

saving in production .. 
• Sources of material and energy losses in the production of building materials. 
• Energy and resource-saving technologies in the production of building materials. 
• The problem of using industrial waste. Classification, properties and choice of direction of use. 
• Resource and energy saving technologies for the production of building materials from waste 

metallurgy and fuel and energy industry. 
• General characteristics of metallurgical waste. Adhesives based on metallurgical slags. 
• Fillers and concrete based on metallurgical slags. Materials from slag melts and metallurgical slimes. 
• General characteristics of waste from the fuel and energy industry. Binding materials, mortars and 

concrete with ash-slag waste 
• Autoclave, ceramic, glass-crystalline, road-building and insulating materials based on solvent and slag 

TPPs. The use of burnt rocks and waste extraction and coal enrichment 
• Resource and energy saving technologies for the production of inorganic building materials. 
• Resource - and energy saving in the production of natural stone materials. 
• Resource and energy saving in the production of ceramic materials, glass and mineral melting 

products. 
• Resource - and energy saving in the production of mineral weavers. 
• Resource - and energy saving in the production of concrete and building solutions. 
• Resource and energy saving in the production of prefabricated reinforced concrete structures and 

products. 
• Artificial non-combustible materials and materials on non-cement binders. 
• Resource and energy saving technologies in the production of materials and products on an organic 

basis. 
• Energy saving in the production of materials and products based on organic binders. 
• Resource-saving technologies in the production of polymeric materials and products. 
• Resource - and energy saving in the production of materials and wood products. 
• Resource and energy saving technologies for the production of building materials from waste from the 

processing of plant raw materials. 
• General characteristics of waste wood processing and other plant raw materials. Materials based on 

vegetable waste without the use of astringent substances. 
• Materials based on vegetable waste with the use of mineral and organic binders. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Recommended educational editions: 
1. Dvorkin L.Yu., Dvorkin OL, Pushkarev KK, Kochevich MO, Mokort M.А. Use of technogenic 

products in construction. - NUVGP, Rivne, 2009. - 340 p. 
2. Dvorkin L.I., Pashkov I.A. Building materials from industrial waste. - K .: Higher school - 1989. - 

208 p. 
3. Dvorkin L.I., Dvorkin O.L. Building materials from industrial waste. - Rostov-on-Don: Phoenix - 

2007. - 369 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
36 years lectures, 18 hours. laboratory work, 30 h. practical lessons 126 hours. independent work. 

Together - 210 years. 
Methods: lectures, elements of problem lecture, solving problem problems, individual tasks, use of 

multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final control: the end of the 9th semester, the exam at the end of the semester. 
Current control (100 points): testing, questioning, solving tasks, performing individual tasks. 
 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
 
 
 
 
 
Head of the Department                                            Dvorkin L.I., Doct.techn.sc, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


