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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 та 

практичні заняття, консультування і прийом курсової роботи, поточний та 

підсумковий (семестровий) контроль.   

 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти знайомляться з різновидами 

та технологією виготовлення сухих будівельних сумішей (СБС), здобуваючи при 

цьому навички приймати обґрунтовані рішення щодо вибору ефективних 

сировинних матеріалів і проектування ресурсозберігаючих (енергозберігаючих) 

технологій їх виробництва.  

Наприклад. Здатність вирішувати техніко-екологічні задачі за рахунок  

використання промислових відходів різних підприємств у виробництві сухих 

будівельних сумішей. 
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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; 

- Бетони і будівельні розчини; 

- Механічне обладнання будівельної індустрії 
 

Програмні результати навчання: 

знати:  
- загальні відомості, класифікацію та властивості сухих будівельних сумішей 

відповідно до нормативних документів (ДСТУ, тощо); 

- характеристику компонентів (в’яжучих речовин, заповнювачів і наповнювачів, 

хімічних добавок, відходів різних виробництв), що використовують для 

виготовлення сухих будівельних сумішей; 

- технологію виготовлення сухих будівельних сумішей та раціональне 

застосування  їх в цивільному та промисловому будівництві; 
 

володіти: 

- методикою досліджень сухих будівельних сумішей на основі цементного  та 

гіпсового в’яжучих; 

- методикою розрахунку продуктивності технологічних переділів виробничої 

лінії з виробництва сухих будівельних сумішей; 

- методикою розрахунку кількості механічного обладнання для забезпечення 

продуктивності на кожному етапі виробничої лінії з виготовлення сухих 

будівельних сумішей; 
 

вміти: 

- використовувати знання та практичні навички щодо техніко-економічного 

обґрунтування вибору найбільш ефективних сировинних матеріалів і 

технологічного обладнання при проектуванні технологічної лінії з 

виробництва сухих будівельних сумішей; 

- розробити та накреслити технологічну лінію з виробництва сухих будівельних 

сумішей; 

- здійснювати компоновку технологічної лінії, відповідно до вимог 

безперервності та компактності, з найбільш ефективним використанням 

виробничої площі. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин на 

лекційні 

заняття 

практичні 

заняття 

самостійну 

роботу 

1.1 Тема 1. Основні поняття. Класифікація сухих 

будівельних сумішей 4 2 10 

1.2 Тема 2. Нормативна база по сухим будівельним 

сумішам. Методи випробовування 
2 4 10 



1.3 Тема 3. Матеріали для виготовлення сухих 

будівельних сумішей 4 - 10 

1.4 Тема 4. Проектування складів 4 4 10 

1.5 Тема 5. Виробництво сухих будівельних сумішей 4 4 10 

1.6 Тема 6. Вітчизняний і зарубіжний досвід 

виробництва і використання сухих будівельних 

сумішей 

2 - 8 

1.7 Тема 7. Основи технології виробництва робіт з 

використанням сухих будівельних сумішей  
4 - 8 

 Всього 24 14 66 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

за навчальною дисципліною  

«Технологія сухих будівельних сумішей»  

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 

Практичні роботи (виконання та захист) 6 10 20 

Розрахунково-графічна робота (виконання та захист) 1 20 40 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або усне опитування 2 30 40 

Разом  60 100 

Два рази за семестр проводиться поточний контроль знань – стандартизовані 

тести (по 20 тестових питань), наприклад: 

1. На які класи, за умовами застосування, поділяють сухі будівельні суміші? 
а) для зовнішніх та внутрішніх робіт у вологих приміщеннях; для внутрішніх 

робіт у сухих приміщеннях; 

б) цементні, гіпсові, вапняні, полімерні чи складні; 

в)  для зовнішніх та внутрішніх робіт у вологих і сухих приміщеннях; для 

внутрішніх робіт у вологих приміщеннях. 

 

2. На які види, за основною в'яжучою речовиною, класифікують сухі 

будівельні суміші (дайте повну відповідь): 

а) цементні, гіпсові, вапняні, полімерні, складні; 

б) цементні, гіпсові, цементно-вапняні; 

в) цементні, гіпсові, полімерні. 



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. 

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

1. Визначення та класифікація сухих будівельних сумішей. 

2. Назвіть групи сухих будівельних сумішей та відповідно рекомендовані умови 

їх застосування [9, Додаток 1], 

3. Переваги сухих будівельних сумішей перед традиційними сумішами. 

4. Вихідні сировинні матеріали і добавки для виготовлення сухих будівельних 

сумішей. 

5. Які вимоги пред’являються до сумішей для мурування, розчинових сумішей та 

розчинів на їх основі [9, Таблиця 2]. 

6. Які вимоги пред’являються до сумішей для влаштування елементів підлоги, 

розчинових сумішей та розчинів на їх основі [9, Таблиця 3]. 

7. Які вимоги пред’являються до сумішей для ремонту бетонних розчинових 

поверхонь, розчинових сумішей та розчинів на їх основі [9, Таблиця 4]. 

8. Які вимоги пред’являються до сумішей для закріплення матеріалів, 

розчинових сумішей та розчинів на їх основі [9, Таблиця 5]. 

9. Які вимоги пред’являються до сумішей для заповнення швів, розчинових 

сумішей та розчинів на їх основі [9, Таблиця 6]. 

10. Які вимоги пред’являються до сумішей для штукатурення, розчинових 

сумішей та розчинів на їх основі [9, Таблиця 7]. 

11. Які вимоги пред’являються до сумішей для шпаклювання, розчинових 

сумішей та розчинів на їх основі [9, Таблиця 8]. 

12. Які вимоги пред’являються до сумішей для анкерування та монтажу, 

розчинових сумішей та розчинів на їх основі [9, Таблиця 9]. 

13. Які вимоги пред’являються до сумішей для улаштування гідроізоляції, 

розчинових сумішей та розчинів на їх основі [9, Таблиця 11]. 

14. Особливості технологій виготовлення сухих будівельних сумішей. 

15. Вітчизняний досвід виготовлення та застосування сухих будівельних 

сумішей. 

16. Зарубіжний досвід виготовлення та застосування сухих будівельних сумішей 
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