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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ВИДАМИ 

СУЧАСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ПРИКЛАДАМИ ЇХ 

ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ ВУЗЛІВ БУДІВЕЛЬ ТА 

СПОРУД, ОСНОВАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВИКОНАННЯ. 

Наприклад: вмінню обчислити термічний опір існуючої стінової конструкції та 

необхідну товщину теплоізоляції, для забезпечення нормативного термічного опору. 

Вибрати вид теплоізоляційного та інших матеріалів, запроектувати конструктивний 

вузол, призначити технологію робіт при його виконанні. 
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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З 

ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНИХ УНІКАЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ ТА ЗДОБУВАЮТЬ НАВИЧКИ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ В 

ПРОЄКТУВАННІ УНІКАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД. 

Наприклад: Вміння визначати великопролітну конструкцію покриття на 

круглому плані, що трансформується під час експлуатації. 

 
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Будівельне матеріалознавство, Архітектурні конструкції, 

Конструкції будівель і споруд, Будівельна механіка. 

 

1. Програмні результати навчання: 

 

РН 1. Знати і застосовувати в професійному спілкуванні основні поняття і 

терміни в сфері архітектури та містобудування. 

РН 2. Використовувати спеціалізовані комп’ютерні програми та інтернет-

портали для отримання інформації в архітектурно-містобудівних дослідженнях і в 

процесі проєктування. 

      РН5. Знати, розуміти та оцінювати характеристики сучасних будівельних 

матеріалів, виробів і технологій, враховувати їх особливості при розробці 

інноваційних проєктних рішень будівель і споруд, в проєктах благоустрою міських і 

ландшафтних територій, при реконструкції та реставрації пам’яток архітектури і 

містобудування. 

РН 7. Знати і враховувати можливість використання енергоефективних та інших 

інноваційних технологій в архітектурно-містобудівному проєктуванні. 

РН 11. Виявляти фактори і вимоги щодо формування інноваційного 

архітектурно-містобудівного середовища. 

РН 12. Визначати теоретичні та практичні підходи проєктування, реконструкції 

та реставрації архітектурно-містобудівних, архітектурно-середовищних і 

ландшафтних об’єктів із застосуванням інноваційних методів, міжнародного і 

вітчизняного досвіду. Використати методику системного визначення цінності і 

якості міського середовища. 

РН 14. Розробляти комплексні архітектурно-містобудівні проєкти нового 

будівництва і проєкти реконструкції та реставрації існуючих об’єктів. 

РН 17. Аналізувати, класифікувати інформацію для вирішення проєктної задачі; 

застосувати основні методи проєктування для ефективного вирішення творчої 

задачі; самостійно розробляти проєкти громадських, житлових, містобудівних 

об’єктів. 

 

Диференційовані результати навчання 

Студент повинен  



знати: 

з розділу сучасні будівельні матеріали  

- види сучасних будівельних матеріалів, приклади їх застосування; 

- приклади конструктивних рішень вузлів будівель та споруд; 

- основи технології пристрою вузлів будівель та споруд; 

 

з розділу сучасні будівельні конструкції 

- основні конструктивні рішення сучасних великопролітних будівель та споруд; 

- основні вимоги до розрахунку та конструювання сучасних залізобетонних, 

металевих, дерев’яних, пластмасових і комбінованих конструкцій; 

- особливості великопролітних конструкцій і фактори, що впливають на їх вибір 

в сучасних конструктивних системах; 

 

розуміти: 

з розділу сучасні будівельні матеріали 

- основні принципи "роботи" вузлів будівель та споруд при експлуатаційних 

впливах; 

 

з розділу сучасні будівельні конструкції 

- роботу сучасних будівельних конструкцій під дією зовнішнього 

навантаження; 

- роль розрахункових схем і внутрішніх зусиль в конструюванні сучасних 

будівельних конструкцій; 

-  роботу різних матеріалів під дією навантажень і діапазон їх використання в 

конструкціях; 

 

володіти: 

з розділу сучасні будівельні матеріали 

- знаннями про види сучасних будівельних матеріалів, їх властивостями та 

прикладами їх застосування; 

- навиками проектування вузлів споруд, вибору матеріалів для їх виконання, 

призначати технології виконання робіт; 

 

з розділу сучасні будівельні конструкції 

- навичками використання нормативної, довідкової та технічної літератури з 

проєктування сучасних будівельних конструкцій;  

- навичками самостійного аналізу і оцінки проєктних рішень сучасних 

будівельних конструкцій; 

- методикою виконання розрахунків сучасних будівельних конструкцій з 

застосуванням пакетів прикладних програм; 

 

вміти: 

з розділу сучасні будівельні матеріали 

- розраховувати та проектувати конструктивні вузли будівель та споруд;  



- на основі запроектованих вузлів, призначати необхідні матеріали і технології 

виконання робіт; 

 

з розділу сучасні будівельні конструкції 

- орієнтуватися в типології сучасних конструктивних систем будівель та споруд; 

- підбирати технічно доцільні конструкції, що відповідають вимогам 

економічності, надійності і довговічності; 

- застосовувати сучасні будівельні конструкції в проєктуванні унікальних 

будівель та споруд. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лаборат

орні 

самост

ійна 

Розділ 1. Сучасні будівельні матеріали 

1.1 Гідроізоляційні матеріали: види, їх властивості, 

конструктивні рішення вузлів, основи технології їх 

виконання. 

1 1 

 

4 

1.2 Проектування та зведення будинків та споруд з 

атоклавного газобетону: його властивості, види виробів, 

конструктивні рішення вузлів, основи технології їх 

виконання. 

1 1  4 

1.3 Будівельні розчини: види, властивості, конструктивні 

рішення вузлів, основи технології їх виконання. 

1 1  4 

1.4 Проектування та зведенняя енергоеффективних 

огороджувальних конструкцій: види застосовуваних 

матеріалів, їх властивості, конструктивні рішення вузлів, 

основи технології їх виконання. 

1 1  4 

1.5 Проектування та зведення підлог: види застосовуваних 

матеріалів, їх властивості, конструктивні рішення вузлів, 

основи технології їх виконання. 

1 1  4 

1.6 Проектування та зведення дахів: види дахів та 

застосовуваних матеріалів, їх властивості, конструктивні 

рішення вузлів, основи технології їх виконання. 

1 1  4 

1.7 Проектування звукоізоляції споруд: види застосовуваних 

матеріалів, їх властивості, конструктивні рішення вузлів, 

основи технології їх виконання. 

2 2  5 

 Всього 8 8    29 

Розділ 2. Сучасні будівельні конструкції 

2.1 Варіантне проєктування сучасних будівельних конструкцій. 

Застосування ЕОМ для визначення необхідного 

великопролітного покриття 

1 1  4 

2.2 Сучасні купольні покриття. Оболонки покриття додатної 

Гауссової кривизни 

1 1  4 

2.3 Складені оболонки покриття. Сітчасті оболонки 1 1  4 



2.4 Сучасні конструкції великопролітних покриттів з синтетичних 

тканин 

1 1  4 

2.5 Просторова трансформація конструктивних елементів 

оболонок покриттів 

1 1  4 

2.6 Висячі покриття. Вантові покриття 1 1  4 

2.7 Сучасні будівельні конструкції з застосуванням принципів 

біоніки 

1 1  5 

2.8 Сучасні будівельні конструкції в реконструкції будівель і 

споруд 

1 1  4 

 Разом 8 8  29 

 Всього 16 16  58 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за 

навчальною дисципліною «Сучасні будівельні матеріали та конструкції» складає 60 

балів та 100 балів відповідно і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімаль

на 

кількість 

балів 

Максималь

на 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість 

у семестрі 

Реферат 1 10 15 

Виконання розрахунково-графічної роботи  20 35 

Поточний контроль знань (контроль роботи на 

практичних заняттях, стандартизовані тести)  
2 6 

10 

Підсумковий (семестровий) контроль знань: іспит 1 24 40 

Разом   60 100 

 

Реферат передбачено за темами які розглядаються в лекційному курсі. Робота 

складається з трьох частин: графічної (конструктивне рішення проектованого вузла), 

розрахункової (витрата матеріалів і їх вартість на один метр квадратний 

запроектованого вузла), з урахуванням витрат на виконання робіт та технології 

виконання робіт і виконується у вигляді пояснювальної записки, що включає 

графічну частину (формат А-4). 
 

Розрахунково-графічну роботу передбачено з теми «Сучасні конструкції 

великопролітних покрить будівель та споруд». В цій роботі розглядаються 

великопролітні будівлі та споруди для яких необхідно виконати розрахунок і 

конструювання великопролітного покриття. 

Студенту потрібно: визначити габаритно-конструктивні параметри покриття; 

прийняти умови на контурі великопролітного покриття; виконати конструювання 



опорного вузла; виконати специфікацію п’яти найбільш важливих елементів 

покриття згідно нормативних документів.  

Робота складається з двох частин: розрахункової та графічної і виконується у 

вигляді альбому, що включає графічну частину (формат А-3). 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи [1,2].  

Проводиться експрес контроль знань з розділу «Сучасні будівельні конструкції» 

– стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 

 
1.  Приведіть у відповідність: 

Конструкційний матеріал Найбільша міцність на розтяг 

1. Вуглецеве волокно 

2. Скловолокно 

3. Високоміцна сталь 

4. Надміцний сплав системи AL-ZN-MG-CU  

А.  645 МПа 

Б.  3500 МПа 

В.  5900 МПа 

Г.  2000 МПа 

2. В системі ...... всі вузли ярусу лежать в одній горизонтальній площині, що дозволяє при розбивці куполу 

проектувати однаковими відстані між кільцями або довжину кільцевих елементів в одному ярусі. 

А - Чівітта; Б - Фуллера; В - Туполєва; Г - Чебишева. 

 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді іспиту по темам 

навчальної дисципліни.  

 

Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни 

до розділу «Сучасні будівельні матеріали» 

1. Основні джерела зволоження будівель. 

2. Руйнівний вплив води на будівельні конструкцій. 

3. Призначення гідроізоляційних матеріалів. 

4. Вузли будівлі в яких необхідно застосування гідроізоляції. 

5. Вимоги до гідроізоляційних матеріалів. 

6. Види гідроізоляційних матеріалів. 

7. Добавки для підвищення водонепроникності бетонів. 

8. Фарбувальна гідроізоляція. 

9. Рулонна гідроізоляція. 

10. Профіль з пінистої гуми для пристрою водонепроникних робочих швів. 

11. Обмазувальна гідроізоляція. 

12. Рулонна гідроізоляція. 

13. Гідроізоляція просочувальна. 

14. Ін'єкційна (відсічна) гідроізоляція. 

15. «Гідропломби». 

16. Гідрофобізатори для фасаду. 

17. Профіль з пінистої гуми для пристрою водонепроникних робочих швів. 

18. Гідроізоляція вузлів будівель: конструктивні рішення. 

19. Види пористих бетонів. 

20. Особливості технології та констуктівних рішень: спирання стіни з 

автоклавного газобетону на фундамент. 



21. Особливості технології та констуктівних рішень: спирання перекриття на 

стіну з автоклавного газобетону. 

22. Особливості технології та констуктівних рішень: спирання стіни з 

автоклавного газобетону на монолітне перекриття. 

23. Особливості технології та констуктівних рішень: декоративно-захисні 

системи для стін з автоклавного газобетону. 

24. Види розчинів. 

25. Розчини для улаштування кладок. 

26. Штукатурні розчини. 

27. Машинне нанесення фасадних та інтер'єрних штукатурних сумішей. 

28. Декоративні полімерцементні розчини. 

29. Декоративні акрилові оздоблювальні розчини. 

30. Декоративні силіконові оздоблювальні розчини. 

31. Розчини для ремонту і відновлення несучої здатності конструкцій. 

32. Теплоізоляційні розчини. 

33. Клейові суміші для облицювання керамічною плиткою і плиткою з гірських 

порід. 

34. Сануючі штукатурки. 

35. Стяжки з розчинів для влаштування підлоги. 

36. Самонівелюючі суміші для підлог. 

37. Необхідність додаткового утеплення будівель і споруд. 

38. Вибір місця розташування теплоізоляції. 

39. Системи утеплення з товстошаровою штукатуркою. 

40. Мінераловатні системи скріпленої (з тонкошарової штукатуркою) 

теплоізоляції при утеплення фасадів. 

41. Пінополістирольні системи скріпленої (з тонкошарової штукатуркою) 

теплоізоляції при утеплення фасадів. 

42. Вентильовані фасадні системи. 

43. Система утеплення з облицюванням цеглою. 

44. Особливості застосування матеріалів, конструктивних рішень і систем при 

проектуванні та зведенні будівлі типу «пасивний», «нульовий» і «активний дім». 

45. Фасадні фарбувальні системи-загальні відомості. 

46. Фасадні фарбувальні системи -на основі силікатних фарб. 

47. Фасадні фарбувальні системи - на основі акрилових фарб. 

48. Фасадні фарбувальні системи - на основі силіконових фарб. 

49. Полімерцементні штукатурки і шпаклівки для фасаду. 

50. Інтер'єрні фарбувальні системи. 

51. Пристрій не утеплених скатних покрівель. 

52. Пристрій утеплених скатних покрівель. 

53. Пристрій плоских покрівель. 

54. Пристрій покрівель: баластовий метод пристрою. 

55. Пристрій покрівель, що експлуатуються. 

56. Пристрій підлоги над цокольним поверхом. 

57. Пристрій підлоги на міжповерховому перекритті. 

58. Пристрій підлоги на грунтах. 



59. Пристрій підлоги над підвальним перекриттям. 

60. Герметизуючі матеріали: види і конструктивне рішення при їх застосуванні. 

61. Звукоізоляція міжкімнатних та внутрішньокімнатних перегородок. 

62. Застосування полістиролбетону. 

63. Внутрішні перегородки з гіпсових пазогребневих плит. 

64. Внутрішні перегородки з ніздрюватого бетону. 

65. Внутрішні перегородки з гіпсокартонних листів. 

66. Гідро-теплоізоляція фундаментів. 

 

Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни 

до розділу «Сучасні будівельні конструкції» 

1. Системний підхід в класифікації великопролітних покрить 

2. Доцільність застосування варіантного проектування великопролітних покрить 

будівель і споруд 

3. Техніко - економічні показники покрить залізобетонними оболонками двоякої 

кривизни 

4. Розрахункова схема оболонки додатної кривизни. Визначення внутрішніх 

зусиль 

5. Розрахунок ОДК наближеними методами. Армування оболонки додатної 

кривизни 

6. Сучасні конструктивні рішення залізобетонних куполів 

7. Сучасні конструктивні рішення металевих куполів 

8. Сучасні конструктивні рішення куполів з клеєної деревини 

9. Зведення куполів з використанням пневматичної опалубки 

10.Розрахунок куполів наближеними методами. Армування куполів 

11.Великопролітні покриття з сітчастих оболонок на прямокутному плані 

12.Великопролітні покриття з сітчастих оболонок на круглому плані 

13.Великопролітні покриття з сітчастих оболонок на плані складної форми 

14.Сітчасті оболонки з клеєної деревини 

15.Вузли і деталі сітчастих оболонок з різних матеріалів 

16.Просторова трансформація покриття з використанням внутрішніх опор 

17.Просторова трансформація покриття з використанням зовнішніх опор 

18.Трансформація конструктивних елементів навколо вертикальної вісі 

19.Використання в трансформації «розумних» конструктивних елементів 

20.Просторова трансформація під час зведення покриття 

21.Просторова трансформація під час реконструкції 

22.Ревіталізація будівель та споруд з використанням великопролітних 

конструкцій 

23.Висячі покриття з оперті на зовнішній замкнутий контур на прямокутному 

плані 

24.Висячі покриття з оперті на зовнішній замкнутий контур на круглому плані 

25.Висячі покриття з зовнішньою опорою 

26.Сучасні способи влаштування несучого кабелю 

27.Закріплення несучого кабелю на опорній частині пілону 

28.Закріплення підвісок на несучому кабелі 



29.Вантові покриття в великопролітних системах на прямокутному плані 

30.Вантові покриття в великопролітних системах на складному плані 

31.Вантові покриття з зовнішньою опорою 

32.Вузли закріплення вант до пілонів 

33.Конструктивні елементи складеної оболонки на багатокутному плані 

34.Рекомендовані типи і прольоти складених оболонок з жорсткими елементами 

різної форми 

35.Складені купольно-складчасті оболонки покриття 

36.Конструктивні схеми складених полігональних оболонок з різною формою 

плану 

37.Складені висячі оболонки 

38.Складені комбіновані оболонки 

39.Промислові будівлі «нового покоління» з використанням великопролітних 

покрить 

40.Класифікація конструктивних елементів де застосовані біонічні принципи 

41.Об’єкти кінематичної архітектури побудовані за біонічними принципами 

42.Тентові покриття споруд з трансформацією 

43.Фізико-механічні властивості покрівельних синтетичних тканин 

44.Самонапружені конструкції – тенсегріті 

45.Пневматичні просторові покриття 
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