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Викладачі: 

Довгань Олександра Дмитрівна, к.т.н., доцент кафедри процесів та апаратів в 

технології будівельних матеріалів, aleks.dovhan@gmail.com – проводить лекційні 

заняття, поточний та підсумковий (семестровий) контроль з технології 

оздоблювальних матеріалів (І-й семестр, курс М-І); 

Острижнюк Максим Володимирович, асистент кафедри процесів та апаратів в 

технології будівельних матеріалів, lightlyman@ukr.net – проводить практичні 

заняття, консультування й прийом курсового проекту з технології оздоблювальних 

матеріалів (І-й семестр, курс М-І); 

Бачинський В’ячеслав Васильович, к.т.н., с.н.с., доцент кафедри процесів та 

апаратів в технології будівельних матеріалів, slawa_dk@ukr.net – проводить лекційні 

та практичні заняття, поточний і підсумковий контроль технології гідроізоляційних 

матеріалів (І-й семестр, курс М-І).   

 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти знайомляться з сучасними 

технологічними лініями виготовлення оздоблювальних і гідроізоляційних матеріалів 
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(виробів) та здобувають навички приймати обґрунтовані рішення щодо вибору 

ефективних сировинних матеріалів і технологічного обладнання для їх 

виробництва.  

Наприклад. Вміння аналізувати існуючі процеси виробництва та проектувати 

більш ефективні процеси виробництва оздоблювальних і 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; 

- Теплотехнічне обладнання будівельної індустрії; 

- Механічне обладнання будівельної індустрії. 
 

Програмні результати навчання: 

знати:  
- загальні відомості та властивості декоративно-оздоблювальних і 

гідроізоляційних матеріалів відповідно до нормативних документів (ДБН, 

ДСТУ, тощо); 

- характеристику сировинних матеріалів (в’яжучих речовин, заповнювачів, 

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

оздоблювальних і гідроізоляційних матеріалів; 

- принципи виробництва оздоблювальних і гідроізоляційних матеріалів на 

основі мінеральної або органічної сировини та раціональне застосування  їх в 

цивільному та промисловому будівництві; 
 

володіти: 

- методами визначення фізико-механічних та експлуатаційних характеристик 

оздоблювальних і гідроізоляційних матеріалів та виробів; 

- методикою розрахунку продуктивності технологічних переділів виробничої 

лінії підприємства з виготовлення оздоблювального і гідроізоляційного 

матеріалу (виробу); 

- методикою розрахунку кількості технологічного обладнання для забезпечення 

продуктивності на кожному етапі виробничої лінії з виготовлення 

оздоблювального і гідроізоляційного матеріалу (виробу); 
 

вміти: 

- використовувати знання та практичні навички щодо техніко-економічного 

обґрунтування вибору найбільш ефективних сировинних матеріалів і 

технологічного обладнання при розробці технологічної лінії з виробництва 

оздоблювальних і гідроізоляційних матеріалів; 

- розробити та накреслити технологічну лінію з виробництва оздоблювального і 

гідроізоляційного матеріалу чи виробу; 



- здійснювати компоновку технологічної лінії, відповідно до вимог 

безперервності та компактності, з найбільш ефективним використанням 

виробничої площі; 

- описати шляхи ефективного використання певного виду оздоблювальних і 

гідроізоляційних матеріалів (виробів) в сучасному будівництві. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин на 

лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

самостійну 

роботу 

 Частина І. Оздоблювальні матеріали    

1.1 Загальні відомості і основи класифікації 

оздоблювальних матеріалів. Мета і задачі курсу 2 - 4 

1.2 Склад та властивості оздоблювальних матеріалів та 

виробів  
2 - 8 

1.3 Загальні відомості, властивості та область 

використання кам’яних природних матеріалів і 

виробів в оздоблювальних роботах. Технологічний 

процес отримання оздоблювальних виробів із 

природного каменю (плитка та ін.) 

4 4 12 

1.4 Керамічні матеріали та вироби 4 6 18 

1.5 Матеріали і вироби на основі мінеральних в’яжучих 

речовин 
6 6 18 

1.6 Матеріали і вироби на основі органічних в’яжучих 

речовин 
2 2 8 

 Разом (частина І) 20 18 68 

 Частина ІІ. Гідроізоляційні матеріали    

2.1 Основні типи гідроізоляційних покритий 1 1 4 

2.2 Класифікація гідроізоляційних матеріалів 1 - 4 

2.3 Функціональні та будівельно-експлуатаційні 

властивості  гідроізоляційних матеріалів.  1 1 4 

2.4 Теоретичні аспекти створення надійної гідроізоляції 1 - 4 

2.5 Фізико-хімічні основи одержання бітумних 

матеріалів 
1 2 4 

2.6 Рулонні гідроізоляційні матеріали 2 2 4 

2.7 Покрівельні гідроізоляційні матеріали 1 2 4 

2.8 Герметизуючі матеріали, виготовлені на основі 

полімерів 
1 - 4 

2.9 Рідкі гідроізоляційні матеріали 1 2 4 

2.10 Поліетиленова гідроізоляційна плівка 1 2 4 

2.11 Організація виробництва  матеріалів на основі 

створення нових й удосконалення діючих 

технологічних ліній 

1 - 2 

2.12 Визначення властивостей бітумних матеріалів 2 2 4 

 Разом (частина ІІ) 14 14 46 

 Всього 34 32 114 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

за навчальною дисципліною  

«Технологія оздоблювальних і гідроізоляційних матеріалів»  

(І-й семестр, курс М-І) 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» складає 60 балів і 

може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 
 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Практичні роботи (виконання та захист) 8 10 16 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести) [30], або усне опитування 2 
36 60 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Відвідування лекційних та практичних занять 24 14 24 

Разом  60 100 

Два рази за семестр проводиться поточний контроль знань – стандартизовані 

тести (по 25 тестових питань), наприклад: 

1. Як умовно розділяють оздоблювальні матеріали за призначенням? 
а) для внутрішньої обробки; матеріали для зовнішньої обробки; матеріали та вироби для 

покриття підлоги; 

б) за хімічною природою матеріалу; за технологічною ознакою; 

в)  власне-оздоблювальні; конструкційно-оздоблювальні; спеціальні оздоблювальні. 

 

2. На які групи класифікують оздоблювальні матеріали за технологічною ознакою? 

а) виготовляють механічною обробкою природної сировини; виготовляють на основі 

неорганічних в’яжучих речовин; виготовляють технологічною переробкою органічних в’яжучих 

речовин; 

б) виготовляють механічною обробкою природної сировини; отримують випаленням 

мінеральної сировини; виготовляють на основі неорганічних в'яжучих речовин; отримують в 

результаті хімічної переробки органічної сировини; виготовляють технологічною переробкою 

органічних в’яжучих речовин; 

в)  отримують випаленням мінеральної сировини; виготовляють на основі неорганічних 

в'яжучих речовин; виготовляють технологічною переробкою органічних в’яжучих речовин. 

Підсумковий (семестровий) контроль знань проводиться для студентів, що не 

змогли з будь яких причин набрати мінімальну кількість балів та/або для студентів, 

які бажають збільшити вже набрану кількість балів. Підсумковий (семестровий) 

контроль знань здійснюється у вигляді здачі усного іспиту викладачеві. 

Перелік питань до підсумкового (семестрового) контролю знань – іспиту: 

1. Визначення та класифікація оздоблювальних матеріалів. 

2. Функціональні та будівельно-експлуатаційні властивості власне 

оздоблювальних матеріалів. 



3. Властивості конструкційно-оздоблювальних матеріалів та функціональні 

властивості спеціальних оздоблювальних матеріалів. 

4. Природні кам’яні матеріали та вироби: загальні відомості, властивості та 

область використання оздоблювальних виробів із природного каменю; 

технологічний процес отримання оздоблювальних виробів із природного 

каменю (плитка та ін.). 

5. Керамічні матеріали та вироби: загальні відомості, номенклатура 

оздоблювальних керамічних виробів; сировинні матеріали для виробництва 

оздоблювальних керамічних виробів; методи виробництва оздоблювальних 

керамічних виробів. 

6. Оздоблювальна керамічна цегла: сировинні матеріали для виробництва 

лицьової керамічної цегли; технологічна лінія виробництва лицьової 

керамічної цегли пластичним методом; експлуатаційні властивості лицьової 

керамічної цегли. 

7. Керамічні плитки для підлоги: сировинні матеріали для виробництва 

керамічної плитки для підлоги; технологічна лінія виробництва керамічної 

плитки для підлоги напівсухим методом; експлуатаційні властивості 

керамічної плитки для підлоги. 

8. Листи гіпсокартонні: сировинні матеріли для виробництва гіпсокартонних 

листів; технологія виробництва гіпсокартонних листів конвеєрним методом; 

технічні вимоги, основні параметри та розміри гіпсокартонних листів. 

9. Плити для перегородок і внутрішнього оздоблення стін (плита пазова та 

пазогребнева): сировинні матеріли для їх виробництва; технологія 

виробництва плит; технічні вимоги, основні параметри та розміри плит. 

10. Декоративні розчини: вапняно-піщані, теразитові та кам’яні штукатурні 

розчини (сировина, технологія приготування та нанесення, властивості, 

особливості використання). 

11. Сухі будівельні суміші: склад, властивості та особливості використання.  

12. Плити цементно-стружкові: сировинні матеріли для їх виробництва; 

технологія виробництва плит; технічні вимоги, основні параметри та розміри 

плит. 

 

Мінімальний рівень оцінювання курсового проекту складає 60 балів і може 

бути досягнений наступними засобами оцінювання: 
 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Розробка курсового проекту (пояснюючої записки та 

креслення формату А1) 1 50 70 

Захист курсового проекту  10 30 

Разом  60 100 

Перелік тематик курсового проекту, визначених відповідно до тематичного 

плану навчальної дисципліни, пов'язані із вирішенням конкретних практичних 

фахових завдань: 



1. Цех з виробництва оздоблювальних плит із природного каменю (граніту, 

базальту, лабродориту, мармуру) способом пиляння. 

2. Цех з виробництва плит декоративних на основі природного каменю та 

неорганічних в'яжучих або синтетичних зв'язуючих. 

3. Цех з виробництва оздоблювальної керамічних виробів (цегли чи каменю 

способом напівсухого пресування або пластичного формування; плитки для 

зовнішнього або внутрішнього облицювання стін, для покриття підлоги, що 

формують методом екструзії чи методом напівсухого пресування). 

4. Цех з виробництва оздоблювальних матеріалів чи виробів на основі 

мінеральних в'яжучих речовин (гіпсокартонні плити; гіпсові плити для перегородок 

та внурішнього облицювання стін; суміші будівельні сухі модифіковані; плити 

цементностружкові). 

При розробці курсового проекту студент повинен користуватися, окрім 

навчально-методичних матеріалів, діючими нормативними матеріалами: 

будівельними нормами і правилами, нормами технологічного проектування, 

державними стандартами, технічними умовами, використовуючи при цьому сучасні 

інформаційні засоби та комп'ютерні технології. Курсовий проект складається з 

пояснювальної записки та графічної частини (формат листа А-1). Детальний склад 

курсового проекту визначено в методичних вказівках [29]. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

за навчальною дисципліною  

«Технологія оздоблювальних і гідроізоляційних матеріалів»  

(І-й семестр, курс М-І) 

 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» 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 20 40 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести) 
2 

40 60 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 

 

Два рази за семестр проводиться поточний 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 рідкий. 

2. Руберойд виготовляють, просочуючи легкоплавким бітумом? 

а – пергамін; б – картон; в – полімерні волокна; г – азбестове полотнище; д – 

склотканину. 

Підсумковий (семестровий) контроль знань проводиться для студентів, що не 

змогли з будь яких причин набрати мінімальну кількість балів та/або для студентів, 

які бажають збільшити вже набрану кількість балів. Підсумковий (семестровий) 

контроль знань здійснюється у вигляді здачі заліку викладачеві. 

Перелік питань до підсумкового (семестрового) контролю знань – заліку: 

1. Основні типи гідроізоляційних покриттів. Теоретичні аспекти створення 

надійної гідроізоляції.  

2. Класифікація гідроізоляційних, покрівельних і герметизуючих матеріалів. 

3. Застосування силіконових герметиків. Які  основні вимоги пред'являють до 

герметиків? 

4. Технологічний процес виготовлення бітумних паст. 

5. З чого отримують гідроізол? 

6. Сутність антифільтраційної і антикорозійної гідроізоляції. 

7. Як утворюються сирі дьогті? 

8. Які недоліки акрилових та силіконових герметиків. 

9.  Способи гідроізоляції, що застосовуються при будівництві споруд. 

10.  Фізико-хімічні основи одержання бітумних матеріалів. 

11.  Переваги поліуретанових герметиків. 

12.  Рулоні гідроізоляційні матеріали. 

13.  З яких компонентів  виготовляють бризол. 

14.  Загальні принципи застосування гідроізоляційних матеріалів. Види бітумів. 

15.  Що таке ондулін, пеки. Технологічна лінія виробництва ондуліну.  

16.  Технологічний процес виготовлення гудрону. 

17.  Застосування світлопрозорих листових покрівельних матеріалів 

18.  Герметизуючі матеріали, виготовлені на основі полімерів. Бітумні пасти 

19.  Гідроізоляційний матеріал на основі поліізобутилену. Склад складних 

асфальтових лаків 

20.  Покрівельні гідроізоляційні матеріали. Функціональні та будівельно-

експлуатаційні властивості  гідроізоляційних матеріалів. Технологія 

отримання покрівельних матеріалів. 

21.  Безосновні та основні рулонні матеріали. Бризол. Фольгоізол. Склоізол. 

22.  Лакофарбові водостійкі матеріали. 

23.  Визначення властивостей рідких бітумних матеріалів. 

24.  Що входить до складу складних асфальтових лаків. 



25.  Технологічні схеми виробництва основних гідроізоляційних матеріалів. 

Методи механічної гідроізоляції. 

26.  Опишіть технологічний процес отримання паст. 

27.  Порядок отримання та визначення властивостей гідроізоляційних матеріалів. 

28.  Поліетиленова гідроізоляційна плівка. Полівінилхлоридна плівка й 

полівінилхлоридний пластикат. 

29.  Технологія отримання рідких гідроізоляційних матеріалів. Вулканізуючі 

пасти.  

30.  Напрямки вдосконалювання асортиментів гідроізоляційних матеріалів і 

загальні принципи їх розробок. Поліамідна плівка ПК-4 

31.  Особливості технології рідких, пластичних-грузлих, твердих і пружних-

грузлих гідроізоляційних матеріалів і герметиків 

32.  Визначення глибини проникнення голки. Визначення температури 

розм'якшення. Гідроізоляційні матеріали на основі сухих сумішей. 

33.  Склад, структура, властивості бітумних матеріалів. Дьогті. 

34.  Технологія отримання лакофарбових покрить. Структура покриття. 

Плівкоутворювачі. Пігменти. 

35.  Силіконові матеріали. Акрилові герметики. 

36.  Бітумні матеріали. Визначення розтяжності. Визначення температури 

крихкості. 

Розрахунково-графічну роботу передбачено з розділу «Організація 

виробництва  матеріалів на основі створення нових й удосконалення діючих 

технологічних ліній». В роботі 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 [34]. 
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