
Розробник – Масляк І.М. 

Програмові вимоги з будівельного матеріалознавства 

Тема 1. Взаємозв’язок  архітектури і будівельних матеріалів. 

 Значення курсу «Архітектурне матеріалознавство». Основні терміни та 

визначення. Роль матеріалів в архітектурі. Вимоги до архітектурних матеріалів і 

виробів.  

Тема 2. Властивості архітектурних матеріалів та оцінка їхньої якості. 

 Функційні властивості архітектури матеріалів. Сучасні уявлення про 

формування структури та її роль в отриманні будівельних композиційних 

матеріалів із заданими властивостями. Будова та склад будівельних матеріалів. 

Фізичні властивості матеріалів. Механічні властивості матеріалів. Хімічні й 

технологічні властивості матеріалів. Естетичні властивості. 

Тема 3. Стандартизація і класифікація будівельних матеріалів. 

Класифікація архітектурних матеріалів і виробів. Стандартизація, 

уніфікація і типізація архітектурних матеріалів і виробів. 

Тема 4. Матеріали і вироби з природного каменю. 

Гірські породи й мінерали. Магматичні гірські  породи. Осадові гірські 

породи. Метаморфічні  гірські породи. Природні кам’яні матеріали. 

Видобування та методи обробки кам’яних матеріалів. Класифікація та 

характеристика матеріалів і виробів із природного каменю. Проблеми 

довговічності та захист кам’яних матеріалів від корозії. Техногенні відходи.  

Тема 5. Матеріали і вироби з деревини. 

Лісові матеріали,  загальні відомості. Будова і склад деревини. Загальні 

властивості деревини. Деревні породи. Захист деревини від гниття, ураження 

комахами і загоряння. Матеріали й вироби з деревини. 

Тема 6. Керамічні матеріали та вироби.    

Загальні відомості. Сировина для виробництва керамічних матеріалів. 

Загальна схема технології виробництва керамічних матеріалів. Матеріали для 

декорування. Особливості технології виготовлення керамічних виробів. Стінові 

керамічні матеріали. Вироби для облицювання фасадів. Плитки для 

внутрішнього облицювання. Плитки для підлог.  Вироби для покрівлі й 

перекриттів. Санітарно-технічна кераміка та  вироби спеціального призначення. 

Використання техногенної сировини для виробництва керамічних матеріалів. 

Довговічність кераміки та способи її підвищення. Визначення технічних 

характеристик керамічних матеріалів.    



Тема 7. Метали й металічні конструкції, застосовані в будівництві.   

Загальні відомості. Класифікація металів. Основи технології  чорних металів. 

Виробництво чавуну. Кристалізація та фазовий склад залізовуглецевих сплавів. 

Класифікація вуглецевих сталей. Модифікування структури та властивостей 

сталі.  Виробництво сталі та її застосування у будівництві. Кольорові метали і 

сплави. Проблеми довговічності та захист металевих виробів від корозії. 

Визначення технічних характеристик металів. 

Тема 8. Скло і матеріали на основі мінеральних розплавів. 

Загальні відомості. Основи виробництва скла. Властивості скла і скловиробів. 

Різновид  скляних виробів.  Сітали, шлакосітали і сіталопласти. Матеріали та 

вироби із шлакових розплавів. Матеріали та вироби із кам’яного литва. 

Використання відходів у виробництві плавлених силікатних виробів. 

Визначення технічних характеристик скляних виробів. 

Тема 9. Матеріали й вироби на основі мінеральних в’яжучих речовин. 

Матеріали  й вироби на основі портландцементу. Залізобетон.  

Азбестоцементні вироби та конструкції.  Матеріали й вироби на основі 

вапняних в’яжучих речовин. Матеріали й вироби на основі гіпсових в’яжучих 

речовин. Матеріали та вироби на основі розчинного скла. Матеріали на основі 

фосфатних в’яжучих речовин. 

Тема 10. Матеріали і вироби на основі полімерів. 

Класифікація полімерних речовин. Фізико-хімічні особливості направленого 

синтезу полімерних речовин та матеріалів з потрібними властивостями. 

Загальна характеристика полімерних речовин. Склад пластмас. Властивості 

пластмас. Технологія виробництва пластмас. Застосування   полімерних 

матеріалів і виробів. Конструкційні полімерні матеріали. Опоряджувальні 

полімерні матеріали. Полімерні матеріали для покриттів підлог. 

Теплоізоляційні полімерні матеріали. Екотехнологія вторинного використання 

пластмас. Визначення технічних характеристик полімерних матеріалів. 
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