
 

Міністерство освіти і науки України 

 

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

 

 

 

 

 

Будівельно-технологічний інститут 

Кафедра хімії та екології 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 
 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І БУДІВЕЛЬ 

  

Освітній рівень другий (магістерський) 

Програма навчання Вибіркова  

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність  192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітня програма 

Промислове та цивільне будівництво 

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 

Адитивні технології 

Міське будівництво та господарство 

Обсяг дисципліни 4 кредити ECTS (120 академічних годин) 
Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та (або) 

групові завдання 
розрахунково-графічна робота 

Форми семестрового 

контролю 
залік 

 

Викладачі: 

Семенова Світлана Володимирівна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри хімії та екології, 

semenovablacksea@gmail.com ; 

Дмитренко Мар’яна Петрівна, старший викладач кафедри хімії та екології, 

maryana06@ukr.net. 

      

В процесі вивчення даної дисципліни студенти ОТРИМУЮСТЬ ЗДАТНІСТЬ 

ОЦІНЮВАТИ ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ БУДІВЕЛЬ ТА МАТЕРІАЛІВ ТА 

НАДАВАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ. 
Наприклад: Вміти  Визначити індекс токсичності і класу небезпеки промислових 

відходів і можливості їх використання в будівництві. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: 

- Хімія;  

- Екологія; 

- Фізика; 

- Будівельні матеріали. 

semenovablacksea@gmail.com%20
mailto:maryana06@ukr.net


Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів основних професійних 

компетентностей: 

- здатність робити оптимальний еколого-економічний вибір будівельних матеріалів;  

- здатність критично оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;  

- здатність застосовувати екологічні знання у практичних ситуаціях;  

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми захисту навколишнього 

середовища.  

Програмні результати навчання: 

знати: 

- екологічні та санітарно-гігієнічні характеристики сировини для    виробництва 

будівельних матеріалів;  

- вплив будівельних матеріалів під час їх зберігання та експлуатації на    довкілля та 

стан здоров’я людей; 

- основні системи сертифікації «зелених» будівель, де визначаються кількісні 

параметри екологічної та енергетичних складових зелених будівель;  

- інженерне обладнання енергозберігаючих та пасивних будинків та вмінню їх 

правильному використанню;  

- як досліджувати і враховувати екологічні вимоги до об’єктів проектування;  

- програмне забезпечення щодо оптимізації енергоефективних екологічних будівель. 

володіти: 

– методиками визначення еколого-гігієнічних оцінок якості будівельних матеріалів; 

– екологічними вимогами щодо формування екологічних та енергоефективних 

будівель (екологічна експертиза проектів, екологічна сертифікація матеріалів, 

теплова ізоляція будівель, енергетичний паспорт будівель). 

вміти: 

– оцінювати будівельні матеріали відносно їх безпеки довкіллю та здоров’ю людини;  

– ефективно використовувати екологічно безпечні будівельні конструкції та 

матеріали; 

– впроваджувати необхідні ефективні природоохоронні заходи та енергоефективні 

екологічні будівлі; 

- правильно використовувати положення чинних нормативних документів та 

враховувати екологічні вимоги при виконанні проєктів 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лабора

торні 

самос-

тійна 

Розділ 1.  Загальні положення дисципліни 

1.1 Оцінка екологічної безпеки і зв'язок з якістю 

будівельних матеріалів. Обгрунтування необхідності 

екологічного контролю будівельних матеріалів та 

об'єктів будівництва. 

2 2  6 

Розділ 2. Оцінка екологічної безпеки будматеріалів 

2.1 Методичні основи  оцінки будівельних матеріалів 2  2 2 

2.2 Санітарно-гігієнічні вимоги до будівельних матеріалів 2 2  4 

2.2 Оцінка екологічної безпеки будівельних матеріалів і 

виробів на основі органічних речовин. Біостійкість і 

пожежна безпека будівельних матеріалів. 

2 2 2 4 

2.3 Виробництво та проектування екологічно чистих  

будівельних матеріалів.  Основи екологічної та 

санітарно-гігіенічної оцінки матеріалів 

2 2  8 

2.4 Небезпечні фізичні впливи в будівництві. 

Характеристика джерел і нормування радіоактивного 
2 2 2 6 



випромінювання в будівництві. 

2.5 Забруднення навколишнього середовища при 

виробництві будівельних матеріалів. Життєвий цикл 

будівельних матеріалів і об’єктів будівництва. Види 

небезпек на кожному етапі життєвого циклу. 

2 2  6 

2.6 Напрямки і перспективи використання відходів різних 

галузей промисловості. Виробництво та проектування 

екологічно чистих будівельних матеріалів та об’єктів 

будівництва. 

2 2 2 8 

Розділ 3. Оцінка екологічної безпеки будівель та споруд 

3.1 Принципи екологічного формування архітектурних 

об’єктів. Засоби екологізації. 
2   8 

3.2 Моделі екобудівель та екокомплексів залежно від 

функцій. Основні напрями екологічного будівництва. 
2   8 

3.3 Основні види оцінки екологічності споруд - зелена 

сертифікація 
2   8 

3.4 Раціональні конструктивно - планувальні рішення для 

поліпшення екологічних параметрів будівлі.  Вимоги до 

енергоефективності архітектурних об’єктів 

2 2  8 

 Всього 24 16 8 72 

 

      Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» з навчальної дисципліни 

«Екологічна безпека будівельних матеріалів і будівель» складає 60 балів і може бути 

досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість балів Вид контролю 
Кількість у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 16 24 

Практичні роботи та лабораторні роботи  

(виконання та захист) 
8 24 

36 

Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 20 40 

Всього  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи, яка  

складається з 4 задач. Розроблено 30 варіантів завдань. При розв’язанні задач обов’язковим 

є представлення висновків щодо результатів розрахунків.  

   Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 

з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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Основна література 

1. Будівельні матеріали та вироби [Текст] / О. М. Лівінський, О. М. Пшінько, М. В. Савицький та 

ін. Д.: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, Акцент ПП, 2014. 658 с.  

2. Матеріали і технології в сучасному будівництві : Підручник для вузів / Є.К. Карапузов, В.Г. 

Соха, Т.Є. Остапченко. К. : Вища освіта, 2006. 416 с.  

3. Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) : підручник / К. К. Пушкарьова, М. О. 

Кочевих, О. А. Гончар, О. П. Бондаренко; за ред. К. К. Пушкарьової. К. : Ліра-К, 2012. 592 с.  

4. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173.  

2. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. К.: Мінбуд 

України, 2002.  80 с.  



3. ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель та споруд. Теплова ізоляція будівель. К.: Міністерство 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. 44 с.  

4. Стабільне місто. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Стабільне_місто/ 

5. Сталий розвиток. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Сталий_розвиток/. 

6. Юрчишин Г. М., Полутренко У. Б. Архітектурна екологія: конспект лекцій. Івано-Франківськ : 

ІФНТУНГ. 2014. 106 с.  

7. Білявський Г.О. Основи Екології. Навчальний посібник. К.:Либідь, 2006. 408 c.  

8. Зінов'єва О.С., Рябець Ю.С.. Екологічні проблеми формування архітектурного середовища: 

конспект лекцій. К.: КНУБА, 2013. 32 с.  

9. Казанцев П.А. Основы экологической архитектуры и дизайна. Экспериментальный лекционный 

и практический курс для студентов специальностей Архитектура и дизайн архитектурной среды: 

альбом проектов: учебное пособие. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008.  118с.  

10. Маслов Н.В. Градостроительная экология. М.: Архитектура. 2002. 443 с.  

11. Дьяченко О. С. Экодом. Энергосберегающие технологии в строительстве. // Вісник 

Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Днепропетровск: ПГАСА. 2011.  

№ 5.  С. 55 - 60.  

12. ДСанПіН 8.2.1-181-2012 Державні санітарні норми та правила. Полімерні та полімервмісні 

матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. 

Гігієнічні вимоги. 

13. Сучасні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення доступного житла та 

об’єктів інфраструктури (монографія) / Пушкарьова К.К., Бамбура А.М., Дворкін Л.Й., Градобоєв 

О.В. та ін. / Вік-Принт. 2015. 280 с.  

14.Крисюк Э.М. Радиационный фон помещений. М.: Энергоатомиздат, 1989. 120с. 

15. В.С. Дорофеєв,  В.І. Жудіна,  В.О. Колесников.  Будівельні  матеріали  та      проблеми охорони 

навколишнього середовища. Учбовий посібник, К., ІСДО,      1996. 

16. В.И. Жудина.   Биопозитивное   строительство.   Учебное  пособие  для       самостоятельной 

работы студентов. ОГАСА, Одесса, 2003. 

17. В.И. Жудина.  Методические указания по изучению раздела  «Радиационная  

экология». ОГАСА, Одесса, 1993. 

18. О.І. Медведєва,  В.І. Жудіна,  С.В. Красильникова,  М.Н. Степанов,  М.І. Стоянов,  В.Г. Топуз, 

В.М. Шаригін. Практикум з охорони навколишнього середовища. Навчальний посібник. К., ІСДО, 

1994. 

 

Додаткова література 

19. Попов, Л.Н. Лабораторные испытания строительных материалов и изделий. Учебное пособие 

[Текст] / Л.Н. Попов.– М.: Высшая школа, 1984. – 168 с.  

20. Попов, К.Н. Оценка качества строительных материалов: учебное пособие [Текст] / К.Н. Попов, 

М.Б. Каддо, О.В.Кульков. – М.: Издательство АСВ, 1999. – 240 с.  

 


