




ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» складена відпові-

дно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму 6.060101 «Будівництво» 
навчальним планом передбачені фахові спрямування промислове та цивільне будівництво, 
міське будівництво та господарство 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є композиційні будівельні матеріали підви-
щеної якості, що забезпечують стабільність характеристик, довговічність експлуатації та 
сприяють підвищенню культури виробництва. 

 
Міждисциплінарні зв’язки:  

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 
спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни безпосередньо 
спираються: 

Будівельне матеріалознавство Технологія будівельного виробництва 

Будівельні конструкції  Корозія і захист будівельних матеріалів та конс-
трукцій 

Виробнича база будівництва Реконструкція інженерних систем 

 Обстеження та реконструкція будівель 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 

ЗМ 1.1 Теорія і практика одержання композиційних будівельних матеріалів. 
ЗМ 1.2 Конструктивні особливості та класифікація композиційних матеріалів. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Композиційні будівельні матеріали»” є опа-
нування знаннями про сучасні високоефективні композиційні матеріали, їх переваги в поєд-
нанні з новими будівельними технологіями та кваліфікованим їх застосуванням у будівництві. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» є теоре-
тична та практична підготовка майбутніх фахівців з питань: орієнтації у особливостях сучасних 
композиційних матеріалах будівельної хімії; сприяння комплексному й оптимальному вико-
ристанню сировини й модифікаторів у розробці рецептів композиційних матеріалів; вибору 
технологічних прийомів ефективного використання композиційних матеріалів у будівельно-
му процесі; поширення нових композиційних матеріалів і технологій у будівництві з макси-
мальним підвищуванням їх рентабельності. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

– особливості структури та властивості сучасних композиційних матеріалів; 
– способи модифікування композиційних матеріалів з метою розширення сфер використання;  
– основні тенденції розвитку промисловості будівельних матеріалів; 

вміти: 

– поєднувати склад, властивості та структуру матеріалів із прогнозуванням поводження ви-
робів та конструкцій на їх основі;  
– розробляти склади композиційних матеріалів з використанням місцевої сировини; 



– застосовувати ефективні шляхи і засоби підвищення якості матеріалів. 

мати  компетентності:  

на базі отриманих знань ставити і вирішувати задачі по оволодінню основами проектування скла-
дів композиційних матеріалів та технологічними прийомами ефективного їх використання, поши-
рювати нові композиційні матеріали і технології у будівництві. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться __   72_  _ годин(и) ___2_____ кредитів ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Теорія і практика одержання композиційних будівельних матеріалів. 
Тема 1. Принципи одержання композиційних матеріалів.  

Мікро- та макроструктура будівельних матеріалів. Фазові рівноваги та діаграми стану. Проце-
си структуроутворення композиційних будівельних матеріалів. Технологічні процеси одер-
жання композиційних будівельних матеріалів. 

Тема 2. Характеристика і специфіка взаємодії матриці й армуючих елементів.  
Характеристики повітряних та гідравлічних в’яжучих, як основних компонентів композицій-
них будівельних матеріалів. Основні види армуючи компонентів, їх властивості та вимоги до 
них. Комбінація в системі заповнювачів та наповнювачів, що визначає структуру та щіль-
ність композиції. 

Тема 3. Проектування композиційних матеріалів з заданими властивостями. 
Класифікація добавок. Способи керування процесами структуроутворення на різних стадіях 
шляхом модифікування композиційних будівельних матеріалів. Комплекс технологічних вла-
стивостей модифікування композиційних матеріалів.  
Змістовий модуль 2. Конструктивні особливості та класифікація композиційних матеріалів. 

Тема 1. Фізико-механічні і технологічні властивості компонентів композиційних матеріалів. 
Основні властивості композиційних будівельних матеріалів (міцність, морозостійкість, 

водонепроникність, стійкість впливу температур, корозійна стійкість тощо). Екологічність та 
гігієнічність використання сухих будівельних сумішей. 

Тема 2. Класифікація композиційних матеріалів. 
Класифікація за призначенням (клейові, штукатурні, для улаштування підлог, гідроізоляцій-
ні, грунтувальні, герметичні тощо). Класифікація за видом в’яжучої речовини. 

Тема 3. Перспективи застосування композиційних матеріалів в сучасному будівництві. 
Принцип влаштування комплексних систем композиційних матеріалів з метою доцільного їх 
використання при виконанні будівельних та ремонтних робіт. Вимоги до вихідних матеріалів 
та послідовність технологічних операцій. Обгрунтування поширювання композиційних ма-
теріалів у будівництві з максимальним підвищенням їх рентабельності. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік 



5. Засоби діагностики успішності навчання тести за темами змістових модулів, захист практи-
чних робіт. 
 

АНОТАЦІЯ 
дисципліна «Композиційні будівельні матеріали»  

Мета: опанування знаннями про сучасні високоефективні композиційні матеріали, їх 
переваги в поєднанні з новими будівельними технологіями та кваліфікованим їх застосуванням 
у будівництві. 

Предмет: композиційні будівельні матеріали підвищеної якості, що забезпечують 
стабільність характеристик, довговічність експлуатації та сприяють підвищенню культури 
виробництва.  

Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1. Теорія і практика одержання композиційних будівельних матеріалів.  
ЗМ 2. Конструктивні особливості та класифікація композиційних матеріалів. 

 

ABSTRACT   
the course Composite building materials  

Purpose: to master knowledge of contemporary efficient composite materials, their advan-
tages in conjunction with novel construction processes and their qualified application to compre-
hensive solution of environmental problems. 

Subject: improved composite building materials ensuring stable characteristics, long service 
life and better production standards.  

Content modules (CM): 
CM 1. Theory and manufacturing practice of composite building materials.  
CM 2. Design features and classification of composite materials. 

 
АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Композиционные строительные материалы»  
Цель: овладение знаниями о современных высокоэффективных композиционных  ма-

териалах, их преимуществах в соединении с новыми строительными технологиями и квали-
фицированным их использованием  в строительстве. 

Предмет: композиционные строительные материалы повышенного качества, обеспе-
чивающие стабильные характеристики, долговечность эксплуатации и способствующие по-
вышению культуры производства. 

Содержательные модули (СМ): 
ЗМ 1. Теория и практика получения композиционных строительных материалов.  
ЗМ 2. Конструктивные особенности и классификация композиционных материалов. 
 
 

 


