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В процесі вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з технологією 

виробництва гідроізоляційних матеріалів та здобувають навички приймати 

обґрунтовані рішення щодо вибору ефективних сировинних матеріалів і 

технологічного обладнання для виробництва гідроізоляційних матеріалів (виробів). 

 

Наприклад: Вміння аналізувати існуючі процеси виробництва гідроізоляційних 

матеріалів обумовлює здатність проектувати більш ефективні процеси виробництва 

гідроізоляційних матеріалів (виробів) з використанням комп’ютерних технологій. 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: органічна та фізична хімія, хімія 

силікатів, в’яжучі речовини та заповнювачі бетонів, технологія полімерних 

композиційних матеріалів. 
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Програмні результати навчання: 

 
ПРН 3.  Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним  

ПРН 4. Структурувати знання, готовність до вирішення складних і проблемних 

питань  

ПРН 5. Акцентовано формулювати думку в усній і письмовій формі державною та 

іноземною мовою  
ПРН 7. Організувати роботу колективу виконавців, приймати виконавські рішення, 
визначати порядок виконання робіт, бути готовим до лідерства. 
ПРН 8.  Організувати роботи щодо здійснення авторського нагляду при 

виробництві, монтажі, наладці, здачі в експлуатацію продукції та об'єктів 

виробництва  

ПРН 10. Вести розробку ескізних, технічних і робочих об'єктів з використанням 

засобів автоматичного проектування 

ПРН 11. Володіти методами організації безпечного ведення робіт, профілактики 

виробничого травматизму, професійних захворювань, запобігання екологічним 

порушень 

ПРН 13. Вести організацію налагодження, випробування і здачі в експлуатацію 

об'єктів, зразків нової та модернізованої продукції, що випускається підприємством  

ПРН 16. Застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові і технічні методи, а 

також комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань 

ПРН 18.  Вести організацію, вдосконалення і освоєння нових технологічних 

процесів виробничого процесу на підприємстві або ділянці, контроль за 

дотриманням технологічної дисципліни, обслуговуванням технологічного 

обладнання та машин  

ПРН 19.  Управляти  технологічним процесом насиченим сучасним, 

високоавтоматизованим обладнанням, а також придбання навиків поєднання 

різноманітних технологічних операцій і різних форм організації виробництва в 

єдиному виробничому процесі. 

 

а саме 

 

 

знати: 

 загальні відомості та властивості гідроізоляційних матеріалів відповідно 

до нормативних документів (ДБН, ДСТУ, тощо); 

 характеристику сировинних матеріалів (в’яжучих речовин, 

заповнювачів, наповнювачів, добавок та ін.), які використовують для виготовлення 

гідроізоляційних матеріалів; 

 принципи виробництва гідроізоляційних матеріалів на основі 

мінеральної або органічної сировини та раціональне застосування   їх в цивільному 

та промисловому будівництві. 



 

володіти: 

 експериментальними методами для оцінки якості матеріалу (виробу) в 

лабораторних умовах та в умовах виробництва; 

 навичками ефективного використання певного виду гідроізоляційних 

матеріалів (виробів) в сучасному будівництві 

 

вміти: 

 використовувати знання та практичні навички щодо техніко- 

економічного обґрунтування вибору найбільш ефективних сировинних матеріалів і 

технологічного обладнання при розробці технологічної лінії з виробництва 

гідроізоляційних матеріалів; 

 розробити та накреслити технологічну лінію з виробництва 

гідроізоляційного матеріалу чи виробу; 

 здійснювати компоновку технологічної лінії, відповідно до вимог 

безперервності та компактності, з найбільш ефективним використанням виробничої 

площі; 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/ 
п 

Назва тем 
Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 

самостійну 

роботу 

1.1 Класифікація гідроізоляційних, покрівельних і 
герметизуючих матеріалів. 

2 2 6 

1.2 Структура гідроізоляційних матеріалів, напрямки 

вдосконалювання їх розвитку та загальні принципи їх 
розробок 

 
2 

 
2 

 
6 

1.3 Фізико-хімічні основи одержання бітумних матеріалів 2  6 

1.4 Рулоні гідроізоляційні матеріали. 2 2 6 

1.5 Технологія отримання покрівельних матеріалів 2  6 

1.6 Герметизизуючі матеріали, виготовлені на основі 
полімерів 

2 2 8 

1.7 Поліетиленпекова гідроізоляційна плівка 2 2 8 

1.8 Технологія рідких гідроізоляційних матеріалів 2 2 6 

1.9 Лакофарбові водостійкі матеріали 2  6 

1.10 Визначення властивостей бітумних матеріалів 2 2 6 

1.11 Теоретичні аспекти створення надійної гідроізоляції 2 2 8 

1.12 Організація виробництва матеріалів на основі створення 
нових й удосконалення діючих технологічних ліній 

2 
 

8 

 Всього 24 16 80 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за навчальною 



дисципліною «Технологія гідроізоляційних матеріалів » складає 60 балів і може 

бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 
семестрі 

ЧАСТИНА 1 

Розрахунково-графічна робота 1 20 40 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 
тести), або 

2 20 20 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 20 40 

Разом  60 100 
 

 

Розрахунково-графічну роботу передбачено з розділу «Організація 

виробництва матеріалів на основі створення нових й удосконалення діючих 

технологічних ліній». В РГР вирішуються питання пов’язані з вивченням 

технологічної лінії з виробництва гідроізоляційних матеріалів. РГР включає в себе 

пояснюючу записку об’ємом 25-30 сторінок, написаних від руки чи оформлені в 

комп’ютерному варіанті. В графічній частині приводяться: технологічна лінія 

виробництва матеріалу, поздовжній і поперечний розрізи, специфікація 

технологічного обладнання. 

Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи 

представлені в методичних вказівках. 

 
Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані 

тести (20 тестових питань), наприклад 

1. Температурою розм'якшення бітуму умовно вважають температуру, при якій 

бітум 

а - переходить з твердого стану в пластичне, набуваючи рухливість, б- 

знаходиться в рідкому стані, в- знаходиться ще в твердому стані, г-переходить з 

твердого стану в рідке 

2. Руберойд виготовляють, просочуючи легкоплавким бітумом? 

а-пергамін, б-картон, в-полімерні волокна, г-азбестове полотнище, д- 

склотканина. 

 
Залік (Підсумковий (семестровий) 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. 
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