
Силабус дисципліни Екологія у будівельному матеріалознавстві та 

будівництві (ОС магістр) 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 
Екологія будівельного матеріалознавства та 

будівництва, 

3 кредити (16 годин лекцій та 16 годин практичних 

занять) 

Загальна інформація про 

викладача 

Громова О.В. к.т.н., доцент, доцент кафедри 

«Архітектурне проектування, землеустрій та будівельні 

матеріали», 056 3731546, eleana2008@i.ua, 

eleanagromova@gmail.com 

Cеместр, в якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

2 семестр (для магістрів) 

Факультети/НМЦ, студентам 

яких пропонується вивчення 

дисципліни 

ПЦБ 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна  

Перелік компетентностей: 

1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми, пов’язані з організацією 

будівельного виробництва під час нового будівництва, 

реконструкції, капітального ремонту, технічного 

переоснащення будинків, будівель, їх комплексів або 

частин. 

2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

виникнення небезпек впродовж життєвого циклу 

будівельних матеріалів та об’єктів будівництва і 

врахування цих факторів при проектуванні, будівництві 

та експлуатації споруд. 

3. Вміння виявляти проблеми та приймати обґрунтовані 

рішення при проектуванні, будівництві та експлуатації 

інженерних споруд. 

4. Знання та розуміння професійної будівельної 

діяльності. 

5. Навички здійснення безпечної діяльності, вміння 

ідентифікувати небезпеку і оцінювати ризики в галузі 

будівництва та цивільної інженерії, зокрема під час 

нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, 

технічного переоснащення будинків, будівель, їх 

комплексів або частин. 

6. Прагнення до збереження навколишнього середовища 

та історичної забудови при проектуванні, будівництві та 

експлуатації споруд. 

7. Здатність володіти основними методами захисту 

виробничого персоналу і населення від можливих 

наслідків аварій, катастроф, стихійних лих. 

Результати навчання: 

вміти: 
1. Визначати основні етапи життєвого циклу будівельних 

матеріалів і об’єктів; 

2. Визначати екологічні небезпеки на кожному етапі 

життєвого циклу;  
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3. Визначати фізико-механічні властивості будівельних 

матеріалів в лабораторних умовах; 

4. Прогнозувати зміни фізико-механічних, хімічних 

властивостей будівельних матеріалів при експлуатації 

споруд; 

5. Оцінювати екологічність будівельних матеріалів і 

об’єктів  за їх життєвим циклом; 

6. Визначати рівень небезпек при різних формах будівельної 

діяльності людни за методиками оцінювання; 

7.  Розраховувати радіоактивність будівельних матеріалів і 

відносити їх до певного класу радіоактивності при 

застосування в будівництві; 

8. Застосовувати відходи виробництв різних галузей для 

виготовлення будівельних матеріалів та виробів з метою 

зменшення їх надходження у навколишнє середовище; 

9. Розраховувати ступінь небезпеки відходів 

промисловості при їх зберіганні, переробці і застосуванні 

в будівництві; 

10. Самостійно приймати рішення при виборі будівельних 

матеріалів в процесі проектування та будівництва з метою 

забезпечення принципів екологічної безпеки та сталого 

розвитку; 

11. Забезпечити дотримання заходів охорони праці та 

навколишнього середовища при застосуванні будівельних 

матеріалів і виробів на об’єктах будівництва відповідно 

до вимог нормативних документів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни 

Будівельне матеріалознавство, технологія будівельного 

виробництва, організація будівельного виробництва,  

реконструкція та ремонт будівель і споруд, безпека 

життєдіяльності 

Основні теми дисципліни Лекції 

Заліковий модуль ЗМ 1.1.  

1. Обгрунтування необхідності екологічного контролю 

будівельних матеріалів та об'єктів будівництва. Оцінка 

екологічної безпеки і зв'язок з якістю будівельних 

матеріалів. 

2. Життєвий цикл будівельних матеріалів і об’єктів 

будівництва. Види небезпек на кожному етапі життєвого 

циклу. 

3. Забруднення навколишнього середовища при 

виробництві будівельних матеріалів. 

4. Оцінка екологічної безпеки будівельних матеріалів і 

виробів на основі органічних речовин. 

Заліковий модуль ЗМ 1.2  

5. Біостійкість і пожежна безпека будівельних матеріалів. 

6. Небезпечні фізичні впливи в будівництві. 

Характеристика джерел і нормування радіоактивного 

випромінювання в будівництві. 

7. Напрямки і перспективи використання відходів різних 

галузей промисловості. 

8. Виробництво та проектування екологічно чистих 



будівельних матеріалів та об’єктів будівництва. 

Практичні роботи 

1. Методичні основи екологічної оцінки будівельних 

матеріалів за їх «життєвим циклом» (жц). 

2. Методика «екологічних переваг» при виборі 

будівельних матеріалів. 

3. Складання екологічного паспорту промислового 

підприємства. Оцінка впливу викидів виробництва 

будівельних матеріалів на навколишнє середовище. 

4. Оцінка екологічної безпеки будівельних матеріалів і 

виробів на основі органічних речовин. 

5. Розрахунок радіаційних параметрів іонізуючих 

випромінювань, якими супроводжується розпад 

радіонуклідів. Розрахунок вмісту домінуючих 

радіонуклідів матеріалів. 

6. Розрахунок радіаційних параметрів будівельних 

матеріалів та виробів. 

7. Визначення зовнішньорічної дози опромінення в 

приміщенні будівлі. Визначення швидкості ексхоляції 

радону з ґрунту у приміщення будівлі. 

8. Визначення індексу токсичності і класу небезпеки 

промислових відходів і можливості їх використання в 

будівництві. 

Мова викладання Українська 

Список основної та додаткової 

літератури 

Основна: 

1. Будівельні матеріали та вироби [Текст] / О. М. 

Лівінський, О. М. Пшінько, М. В. Са-вицький та ін. – Д.: 

Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. 

Лазаряна, Акцент ПП, 2014. – 658 с. 

2. Будівельне матеріалознавство на транспорті: 

підручник [Текст] / О. М. Пшінько, А. В. Краснюк, В. В. 

Пунагін, О. В Громова. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-

ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. –  624 с. 

3. Матеріали і технології в сучасному будівництві : 

Підручник для вузів / Є.К. Карапу-зов, В.Г. Соха, Т.Є. 

Остапченко. - К. : Вища освіта, 2006. - 416 с. 

4. Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) : 

підручник / К. К. Пушкарьова, М. О. Кочевих, О. А. 

Гончар, О. П. Бондаренко; за ред. К. К. Пушкарьової. – К. 

: Ліра-К, 2012. – 592 с. 

5. Дворкін, Л. Й. Проектування складів бетонів: 

монографія / Л. Й. Дворкін, О. Л. Дво-ркін ; Нац. ун-т 

водного госп-ва та природокористування. – Рівне : 

[НУВГП], 2015. – 354 с. 

Додаткова: 

6. Відновлення експлуатаційної придатності бетонних, 

залізобетонних і кам`яних конструкцій : навч. посібник / 

О. М. Пшінько, М. В. Савицький, А. М. Зінкевич. – 

Дніпро: Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. 

В.Лазаряна, 2018. – 220 с.  

7. Вісник / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. 

В. Лазаряна, ; ред. О. М. Пшінько. - Дніпропетровськ : 



 

Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. iм. акад. В. 

Лаза-ряна. Вип. 33. - 2010. - 310 с. 

8. Вісник / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. - 

Дніпропетровськ : ПДАБА,    № 9 : Збірник наукових 

праць / гол. ред. В. І. Большаков. - 2008. - 68 с. 

9. Технологія модифікованих будівельних розчинів : 

підручник для вузів / Р. Ф. Ру-нова, Ю. Л. Носовський. - 

К. : Вид-во КНУБіА, 2007. - 256 с. 

10. Інструкція щодо використання хімічних добавок до 

бетонів та розчинів загально-будівельного та 

транспортного призначення. ЦБМЕС-0004 : Затв. наказ. 

Укрзалізниці від 13.06.2006 р. №216-Ц / М-во транспорту 

та зв'язку України, Держадміністрація залізничного 

транспорту України, Головне управління будівельно-

монтажних робіт і цивільних споруд. - К., 2006. - 78 с. 

 


