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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 
3 

Галузь знань 
02 – «Культура і 

мистецтво»  

нормативна 
 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 
022 

«Дизайн» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 3-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 
завдання _______ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

5-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 
навчання: 

аудиторних –  
самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 
 

14 год. - 

Практичні 

16 год. - 

Самостійна робота 

45 год. - 

Індивідуальні завдання:  

15 год. - 

Вид контролю: 
залік 

 

 
 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 
для денної форми навчання – 30 / 60. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета – формування у студентів навичок раціонального вибору та творчого 

використання сучасних будівельних матеріалів в архітектурно-дизайнерському 
проектуванні. 

Завдання – підготовка студентів до творчого підходу в проектуванні в 

сучасних умовах, із розумінням використовувати формотворчий потенціал 
новітніх опоряджувальних матеріалів, виробів і конструкцій та грамотного 

застосовування їх у дизайн-проектах архітектурного середовища.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати:  
– знати класифікацію будівельних матеріалів;  

– знати властивості будівельних матеріалів; 
– знати архітектурно-будівельні вимоги до матеріалів при проекту- 

ванні і будівництві об’єктів інтер’єру і ландшафтного дизайну; 
– знати будівельні матеріали та вироби з них; 

– знати можливість отримання з будівельних матеріалів оптималь- 
ного технічного, економічного й естетичного ефекту в дизайні 

вміти: 

 – вміти володіти навичками та методами практичного застосування 
в проектній і виробничій діяльності будівельних матеріалів, що відпо- 

відають вимогам і завданням конкретного об’єкту; 
– вміти самостійно працювати з навчальною та науко-технічною 

літературою; 
– вміти аналізувати та давати оцінку існуючим елементам інтер’єру 

та ландшафтним спорудам з точки зору доцільності застосування того 
чи іншого будівельного матеріалу або виробу з нього. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Загальні відомості, будова, склад та властивості будівельних 

матеріалів і виробів. 
 

Тема 1. Задачі курсу. Загальні відомості.  

Класифікація будівельних матеріалів по призначенню, походженню і 
технологічному признаку. Функціонально-естетичні, будівельні вимого до 

матеріалів і продукції. 
Тема 2. Властивості будівельних матеріалів. 

Фізичні властивості матеріалів. Механічні властивості матеріалів. Хімічні і 

технологічні властивості матеріалів.  
Тема 3. Природні та керамічні матеріали. 

Гірські породи і мінерали. Лісові матеріали. 



  

Загальні відомості про керамічні матеріали і вироби. Сировина для 

виробництва. Стінові керамічні матеріали. Загальна схема технології 
виробництва. 

Тема 4. Скло і матеріали на основі мінеральних розплавів. Метали. 
Загальні відомості та основи виробництва скла. Властивості скла і різновид 

скляних виробів. Сітали, шлакосітали й сіталопласти. 

Метали. Загальні відомості. Класифікація металів. 
Тема 5. Неорганічні в’яжучі речовини.   

Загальні відомості. Повітряні, гідравлічні в’яжучі та автоклавного твердіння. 
Штучні матеріали й вироби на основі мінеральних в’яжучих: вироби бетонні, 

залізобетонні, азбестоцементні, на основі вапняних та гіпсових в’яжучих. 
Заповнювачі для розчинів і бетонів. 

Тема 6. Будівельні розчини й сухі будівельні суміші. 
Загальні відомості. Матеріали для виготовлення розчинних сумішей. Види 

будівельних розчинів. Сухі будівельні суміші, їх класифікація, характеристика 
різного призначення. 

Тема 7. Бітумні й дьогтьові в’яжучі речовини, матеріали на їх основі. 
Загальні відомості, властивості, застосування.  

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього 

 

у тому числі 

лк пз інд ср л п ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості, будова, склад та властивості 

будівельних матеріалів і виробів.  
 

Тема 1. Задачі курсу. Загальні 
відомості. 

5 2  - 3 - - - - 

Тема 2. Властивості 

будівельних матеріалів.  

5 2  - 3 - - - - 

Тема 3. Природні та 

керамічні матеріали.  

35 2 12 - 21 - - - - 

Тема 4. Скло і матеріали на 
основі мінеральних 

розплавів. Метали.  

13 2 3 - 8 - - - - 

Тема 5. Неорганічні в’яжучі 
речовини.   

5 2  - 3 - - - - 

Тема 6. Будівельні розчини й 
сухі будівельні суміші.  

5 2  - 3 - - - - 



  

Тема 7. Бітумні й дьогтьові 
в’яжучі речовини, матеріали 

на їх основі. Лакофарбові 
матеріали. 

7 2 1 - 4 - - - - 

Разом за змістовим модулем 

1 

75 14 16 - 45 - - - - 

Графічні роботи 15 - - - 15 - - - - 

Семестровий контроль (залік)  - - - - - - - - 

Усього годин (семестр) 90 14 16  60 - - - - 

 

 5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1. Магматичні, осадкові, метаморфічні гірські породи. 

Природні кам’яні матеріали. Техногенні відходи. 

4 - 

2. Лісові матеріали. Будова і склад деревини. Загальні 
властивості деревини. Деревні породи. Вади деревини. 

Захист деревини. Матеріали і вироби із деревини. 

4 - 

3. Керамічні вироби. Вироби для внутрішнього та 
зовнішнього облицювання. Керамічні вироби для 

покрівлі. Санітарно-технічна кераміка. 

4 - 

4. Метали і металічні конструкції, застосування в 
будівництві. Основи технології чорних металів, 

виробництво сталі та її застосування. Кольорові метали 
і сплави. 

3 - 

5. Лакофарбові матеріали. Загальні відомості. Основні 

компоненти. Види. 

1 - 

 Усього 16 - 

                               

6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1. Вивчення матеріалів з тематики курсу лекцій  21 - 

2. Підготовка до практичних занять  24 - 

 Усього забезпечення аудиторних занять 45  

 Забезпечення виконання індивідуальних завдань 

(графічна робота) 

15  

3. Забезпечення семестрового контролю  - 

 Разом  60 - 



7. Методи навчання 

 
 У процесі освоєння дисципліни використовуються з’ясувально-
ілюстративний і дослідницький методи з такими формами роботи, як лекція, 

практичні заняття, робота з літературою в бібліотеках та Інтернеті.   
 За джерелом інформації – словесні, наочні та практичні;  

 за рівнем включення у пізнавальну самостійну діяльність – пояснювально-

ілюстративний і дослідницький;  

 за компонентами навчальної діяльності – організація, стимулювання, контроль  

і оцінка знань студента.     

 
 

 
8. Методи контролю      

                                                                   
 Оцінюється навчальна діяльність студента за наступними  напрямами:  

 робота на лекції (контроль відвідування, ведення конспекту лекцій);  

 поточний і підсумковий контроль знань: опитування, тестування; 

 робота на практичних заняттях: контроль відвідування, підготовка до 

заняття,  виконання і захист практичних занять;  
 Студент допускається до модульних контрольних робіт за умови повного 

виконання навчальної програми відповідного змістового модуля – виконання й 
захисту практичних занять, опрацювання усіх тем лекційного курсу.  

 Студент, який не має пропусків лекційних занять і оформив конспект лекцій 
за програмою дисципліни (із самостійними питаннями) отримує 10 балів. 

Пропущені лекційні заняття студент опрацьовує самостійно, з виконанням і 
захистом рефератів за темою пропущених занять (кількість рефератів відповідає 

кількості пропусків занять). Студент, який відпрацював пропущені лекції отримує 
50 % від загальної кількості балів за відвідування  і конспект лекцій.  

 Якщо студент за результатами поточного та підсумкового контролю набрав 
менше ніж 60 балів, він зобов’язаний доопрацювати навчальний план. 

Якщо студент пропустив більше 50 % усіх занять, то він не може отримати за 
семестр у цілому більше 60 балів.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

Денна форма навчання 

 

 

Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, Т7 – теми змістового модуля. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

 
 

 
 

 
 

Вид контролю 

Змістовий модуль №1 

Р
аз

о
м

 

Т1 Т2 Т3 
Т4 

 

Т5 

 

Т6 

 

Т7 

 
Разом 

Контроль 

відвідування та 

роботи на лекції  

1,4 1,45 1,45 1,45 1,45 1,4 1,4 10 10 

Контроль 

виконання 

практичних 

завдань  

  6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30 30 

Поточний 
контроль,  

у тому числі: 

  

реферат 15 15 

індивідуальне 

завдання (РГ) 

45 

 

45 

Усього 100 100 



  

10. Рекомендована література 

 
Базова 

 

1. Пушкарьова К.К., Кочевих И.О., Гончар О.А.. Бондаренко О.П. 
Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів): Підручник/ За редакцією 

д.т.н.. проф. К.К.Пушкарьової.-К.: Видавництво Ліра – К, 2012.- 592с. 
2. Дворкін Л.Й., Лаповська С.Д. Будівельне матеріалознавство. Підручник. – 

Рівне: НУВГП, 2016. – 448с. 
3. Захарченко П.В., Долгий Е.М. Сучасні композиційні будівельно-

оздоблювальні матеріали. – К: КНУБА, 2005. – 512с. 
 

Допоміжна  
 

1. Матеріалознавство : підручник / С. С. Дяченко, І. В. Дощечкіна, А.О.Мовлян, 

E. I. Плешаков; за ред. проф. С. С. Дяченко. – Харків : ХНАДУ. 
2.Байер В.Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов, дизайнеров: 

   учеб. пособие. – М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005. 
 

 
 


