
Віртуальна виставка «Наука – будівництву» 

       

Будівельна наука – це набір наукових знань та досвіду, 

зосереджених на аналізі та контролі фізичних, хімічних та біологічних 

явищ, що стосуються будівництва та архітектури. Традиційно вона 

включає детальний аналіз будівельних матеріалів і огороджувальних 

конструкцій, пожежної безпеки, звукоізоляції, інсоляції, а також 

механізмів руху тепла і вологи. Практичні цілі будівельної науки — 

надати передбачувані рішення для оптимізації ефективності будівель та 

розуміння та запобігання помилкам у будівництві. 

Будівництво – це одна з найважливіших галузей народного 

господарства. Діяльність людей, що спрямована на отримання нових 

рішень, знань в природі та суспільстві, є творчою. Особливо високий 

ступінь творчості притаманний інженерній праці. Кожне відкриття має 

змогу проявити себе у виробництві та стати основою винахідницької 

діяльності в будь якій галузі економіки держави. Це є свідченням того, 

як важливо інженеру не замикатись у рамках спеціальної галузевої 

інформації, слід прагнути оволодіти якнайбільшим колом знань.  

Пропонуємо вам переглянути віртуальну виставку «Наука – 

будівництву», яку підготували працівники абонементу№1 бібліотеки 

ЦНТУ. 

 



 

38.112я7 

Б16 

Баженов, В. А.  
 Будівельна механіка : Розрахункові 

вправи. Задачі. Комп'ютерне тестування 

[Текст] : навч. посіб. / В. А. Баженов, Г. 

М. Іванченко, О. В. Шишов. - 2-ге вид., 

випр. і доп. - К. : Каравела, 2007. - 368 с. 

+ 1 CD-ROM. - ISBN 966-8019-60-1 

 

У навчальному посібнику розглядаються приклади розрахунків 

стержневих систем на міцність, жорсткість та стійкість. Наведено 

розв’язання великої кількості характерних задач з основ теорії споруд 

та будівельної механіки. Кожній темі передують короткі теоретичні 

відомості. Розв’язки супроводжуються докладними поясненнями та 

коментаріями. До посібника додається оригінальна програма для 

комп’ютерного тестування рівня знань.  

Посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних 

закладів. Може бути корисним для викладачів, аспірантів та інженерів.  

 

 

                                  

 

 



38.6-5я7 

Б90 

 Будівельна техніка [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Баладінський, 

О. М. Лівінський, Л. А. Хмара та ін. - К. : Либідь, 2001. - 368 с. - 

ISBN 966-06-0067-4 

 

 

Земляні роботи належать до найголовніших і найпоширеніших у 

сучасному будівельному виробництві. Наведено опис будівельних 

машин, засобів малої механізації й ручних машин, які виготовляються 

підприємствами будівельного машинобудування, ремонтно-механічними 

заводами, іншими відомчими підприємствами в Україні та інших 

країнах. Висвітлено питання концентрації засобів механізації в 

дільницях і управліннях механізації, організації технічного 

обслуговування та ремонту будівельної техніки. Показано нові 

прогресивні, прості й надійні конструкції машин, обладнання, робочих 

органів, інструментів, що випускаються малими серіями, не мають 

світових аналогів і можуть виготовлятися на місцях.  

Для студентів інженерно-будівельних спеціальностей вищих 

навчальних закладів.  

 

                  



 

38.6-5я7 

Б90 

 Будівельна техніка [Текст] : навч. 

посіб. / В. Л. Баладінський, О. М. 

Лівінський, Л. А. Хмара та ін. - К. : Либідь, 

2001. - 368 с. - ISBN 966-06-0067-4 

Викладено основи будівельного 

матеріалознавства, розглянуто 

принципіальні питання технології 

виробництва, структури, властивостей та галузей застосування  

найважливіших будівельних матеріалів. Подано також відомості про 

найновіші види матеріалів – шлаколужні в’яжучі і бетони на їхній 

основі, композити тощо. Особливу увагу приділено ефективним 

матеріалам і технологіям , питанням економії паливно-енергетичних 

ресурсів, зниження матеріальних і трудових затрат, використання 

промислових відходів і місцевої природної сировини, охорони 

навколишнього природного середовища.  

Для студентів будівельних вузів і факультетів. 

                  



             

38.53я7 

В22 

Вахненко, П. Ф.  
 Залізобетонні конструкції [Текст] : 

підручник / П. Ф. Вахненко. - К. : Урожай, 

1995. - 358 с. 

 

 

 

Описано фізико-механічні властивості бетону, стальної арматури 

та залізобетону. Викладено основи теорії опору залізобетонних 

елементів, способи їх армування, а також правила проектування 

залізобетонних конструкцій для промислових, цивільних і 

сільськогосподарських будинків та споруд, приклади розрахунків. 

Нормативні матеріалі подано  станом на 01.01.95р.  

Для викладачів і студентів будівельних спеціальностей вищих 

навчальних сільськогосподарських закладів.  

 

 

           

 



 

38.6я7 

Б43 

Беловол, В. В.  
 Производственная база 

строительства [Текст] : учебник / В. В. 

Беловол, В. П. Кожушко, А. П. Павлов. - 

Суми : Довкілля, 2006. - 283 с. - ISBN 

966-8078-50-0 

 

У підручнику викладені принципи організації виробництв, 

які випускають будівельні матеріали, вироби та конструкції для потреб 

будівництва, а також технології їх виробництва. Наведені шляхи 

використання відходів та побічних продуктів інших  галузей 

промисловості.  

Для студентів ВНЗ із акредитацією 2-4 рівня за направленням 

0921-будівництво,спеціальності 6.092100, 7.092101, 8.092101. Книга 

надрукована російською мовою.  

 

 

       

 



 

38.72я7 

Г44 

Гетун, Г. В.  
 Основи проектування промислових 

будівель [Текст] : навч. посіб. / Г. В. 

Гетун. - Київ : Кондор, 2003. - 210 с. - 

ISBN 966-7982-12-2 

У навчальному посібнику 

розглядаються питання проектування 

промислових будівель на основі 

органічного поєднання виробничо-

технологічних, технічних художньо-естетичних економічних та 

екологічних вимог. Викладені основні вимоги і принципи 

конструювання будівель та їх конструкцій. На основі аналізу 

вітчизняного і закордонного досвіду запропоновані варіанти 

конструктивних рішень промислових будівель та їх елементів з 

використаними ефективних будівельних конструкцій, матеріалів і 

виробів. Наведені рекомендації щодо самостійної роботи студентів. 

Навчальний посібник призначений для студентів ВНЗ, які 

готують фахівців з будівельних та інженерних спеціальностей.  

 

          



 

85.118.2я7 

Д44 

Дідик, В. В.  
 Планування міст [Текст] : підручник / 

В.В. Дідик, А.П. Павлів. - Львів : Львів. 

політехніка, 2006. - 412 с. - ISBN 966-553-

513-7 

 

 

У підручнику викладено матеріал з історії розвитку міст, 

формування містобудівних концепцій 20ст., принципів та правил 

розпланування території сучасного міста, основних положень 

містобудівного проектування міського центру, житлових утворень, 

виробничих територій, системи озеленення міста, благоустрою та 

інженерної підготовки території.  

Для студентів базових напрямів «Архітектура» та 

«Будівництво».  

 

 

               

 



 

 

38.53я7 

З-23 

 Залізобетонні конструкції 

[Текст] : підручник / А. Я. Барашиков, 

Л. М. Буднікова, Л. В. Кузнєцов та ін. - 

К. : Вища шк., 1995. - 591 с. 

 

 

У підручнику наведено фізико-

механічні та деформативні властивості 

бетону, арматури і залізобетону, основи теорії опору залізобетону. 

Викладено основні принципи проектування залізобетонних конструкцій 

промислових та цивільних будівель, дано їхні техніко-економічні 

показники. Розглянуто конструкції одно -  та багатоповерхових 

каркасних і панельних будівель, їхніх покриттів, перекриттів, рам, 

фундаментів, а також резервуарів, силосів та бункерів. Наведено 

способи підсилення залізобетонних конструкцій при реконструкції 

будівель та споруд.  

Для студентів вузів, які навчаються за спеціальністю 

«Промислове і цивільне будівництво». 

 

                 



 

38.76я7 

І-62 

 Інженерне обладнання будівель 

[Текст] : підручник / В. С. Кравченко, Л. 

А. Саблій, В. І. Давидчук, Н. В. 

Кравченко ; за ред. В. С. Кравченка. - 

Київ : Профессионал, 2008. - 480 с. - 

ISBN 978-966-370-097-7 

 

 

У підручнику розглянуто питання влаштування, проектування та 

експлуатації  інженерного обладнання будинків і споруд, а саме: мережі 

і споруди водопостачання і каналізації населення міст; санітарно-

технічні системи житлових будинків та промислових об’єктів; основи 

формування теплового режиму будинків і вимоги до повітряного 

середовища приміщень; системи опалення, вентиляції та 

кондиціювання повітря, газо- та енергопостачання будинків різного 

призначення; вертикальний транспорт. Описані принципи роботи 

інженерних систем будинків, конструкції обладнання і мереж, основи 

розрахунку та розміщення цих системі, крім того, наведені шляхи 

підвищення ефективності роботи систем інженерного обладнання за 

рахунок застосування прогресивних рішень і використання сучасного 

обладнання з метою забезпечення максимальної комфортності житла та 

оптимальних умов робочих місць при економії паливно-енергетичних 

ресурсів та раціональних витратах води. 

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за 

спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» та інших будівельного 

профілю.  

 

 



 

38.2с51я7 

І-74 

 Інформатика. Інформаційні 

технології в будівництві. Системи 

автоматизованого проектування [Текст] : 

підручник / В. А. Баженов, Е. З. Криксунов, 

А. В. Перельмутер, О. В. Шишов. - К. : 

Каравела, 2011. - 488 с. - ISBN 966-96331-

2-5 

У підручнику розглядається 

застосування систем автоматизованого проектування для об’єктів 

будівництва. Докладно представлено теоретичні основи і структуру 

автоматизованого програмного комплексу SCAD. Обговорено способи 

переходу від реальної споруди до комп’ютерної моделі. Показано 

особливості проектування в середовищі SCAD металевих та 

залізобетонних конструкцій. Приділено велику увагу прийомам роботи 

в системі комп’ютерної графіки AutoCAD. 

Призначений для студентів будівельних спеціальностей вищих 

навчальних закладів.  

 

 



 

38.3я7 

Н19 

Назаренко, І. І.  
 Машини і устаткування підприємств 

будівельних матеріалів : конструкції та 

основи експлуатації [Текст] : підручник / І. 

І. Назаренко, О. В. Туманська. - К. : Вища 

шк., 2004. - 590 с. - ISBN 966-642-147-X 

 

Наведено конструкції та розрахунки машин, а також 

устаткування для: видобування  сировини, подрібнення і сортування 

матеріалів, дозування, змішування, зневоднення та сушіння матеріалів; 

виробництва в’яжучих матеріалів (гіпсу, вапна, цементу), 

залізобетонних, азбестоцементних, керамічних, теплоізоляційних 

виробів і виробів зі скла. Розглянуто питання експлуатації 

устаткування.  

Для студентів вищих технічних навчальних закладів.  

 

 

 

 



 

38.6я7 

О-64 

 Організація будівництва [Текст] : 

підручник / С. А. Ушацький, Ю. П. Шейко, Г. 

М. Тригер та ін. ; за ред. С. А. Ушацького. - 

К. : Кондор, 2007. - 521 с. - ISBN 978-966-

351-079-8 

 

 

У підручнику наведені види будівельних 

організацій за існуючими формами власності, переваги та недоліки 

різних структур управління будівельним підприємством; організація 

проектування і вишукувань у будівництві та склад проектно-

кошторисної документації; дані основні етапи підготовки будівельного 

виробництва.  

Викладено теоретичні питання розроблення організаційно-

технологічних моделей будівництва, у тому числі потокової організації 

зведення різних будівель і споруд. Розкрито склад і методичні основи 

розробки планів будівництва (стратегічних, річних, оперативних), 

особливості будівництва в умовах реконструкції. Велику увагу 

приділено проектуванню будівельних генеральних планів і тим часових 

об’єктів на будівельному майданчику.  

Наведені принципи матеріально-технічного забезпечення 

будівництва будівельними машинами і транспортом. Розкриті питання 

управління якістю і наведено основи науково-технічного прогресу, 

винахідництва і раціоналізації у будівництві. 

 

                      



 

38.5 

П22 

Пашинський, В. А.  
 Температурні впливи на 

огороджувальні конструкції будівель [Текст] 

: монографія / В. А. Пашинський, Н. В. 

Пушкар, А. М. Карюк. - Одеса : ОДАБА, 

2012. - 179 с. 

 

 

 

У монографії узагальнено результати досліджень, присвяче6них 

імовірнісному поданню та встановленню мінімальних розрахункових 

значень температури атмосферного повітря в холодний період року, 

необхідних для виконання теплотехнічних розрахунків 

огороджувальних конструкцій будівель. Наведено методи 

ймовірнісного подання змін температури повітря у формі випадкового 

процесу та його статистичні характеристики для території України, а 

також надано практичні рекомендації щодо встановлення 

розрахункових значень температури повітря. 

 Книга призначена для використання магістрантами, аспірантами й 

науковими працівниками в навчальному процесі та при проведенні 

наукових досліджень, а також може бути корисною інженерам-

проектувальникам як методичний та інформаційний посібник при 

виконанні теплотехнічних розрахунків огороджувальних конструкцій.  

 

 

                     
 

 



 

38.3я2 

Р24 

 Расход материалов на 
общестроительные работы [Текст] : 

справочник : в 9 ч., Ч. 1. Земляные работы. 

Бетонные и железобетонные конструкции 

монолитные. Бетонные и железобетонные 

конструкции сборные / С. И. Днипровский, В. 

И. Лубяной, В. А. Прохоровский, Г. С. Таций. 

- К. : Техніка, 1996. - 192 с. 

 

Виробничі норми витрат матеріалів є основою всієї системи 

нормування витрат матеріальних ресурсів в будівництві та служать 

базою для розробки збільшених нормативів для визначення потреб в 

матеріальних ресурсах на різних стадіях планування об’ємів 

виробництва та матеріально-технічного постачання. 

У першій частині довідника наведено виробничі норми витрат 

матеріалів на земляні роботи, влаштування монолітних і монтаж 

збірних бетонних та залізобетонних конструкцій.  

У витратах матеріалів враховані технологічні втрати і відходи 

матеріалів з часу надходження їх на приоб’єктний  склад. Нормативні 

матеріали наведено за станом на 1 липня 1996р.  

Для ІТП, нормувальників і економістів будівельних організацій 

всіх форм власності. Текст подано російською мовою.  

 

 

 

                      
 



 

38.3я2 

Р24 

 Расход материалов на общестроительные 

работы [Текст] : справочник : в 9 ч., Ч. 2. 

Конструкции из кирпича и блоков. Деревянные 

конструкции. Полы / С. И. Днипровский, В. И. 

Лубяной, В. А. Прохоровский, Г. С. Таций. - К. : 

Техніка, 1998. - 176 с. 

 

У другій частині довідника наведено виробничі норми витрат 

матеріалів на влаштування цегляних, дерев’яних конструкцій та підлог.  

У витратах матеріалів враховані технологічні втрати і відходи 

матеріалів з часу надходження їх на приоб’єктний склад.  

Нормативні матеріали наведено за станом на 1 січня 1998р. 

 Для ІТП, нормувальників і економістів будівельних організацій 

всіх форм власності. Текст подано російською мовою. 

 

 

38.3я2 

Р24 

 Расход материалов на 
общестроительные работы [Текст] : 

справочник : в 9 ч., Ч. 3-4. Кровли. 

Отделочные работы / С. И. Днипровский, В. 

И. Лубяной, В. А. Прохоровский, Г. С. 

Таций. - К. : Техніка, 1999. - 224 с. 

 

 

 

У 3-4 частинах довідника наведено виробничі норми витрат 

матеріалів на влаштування покрівель та під час проведення 

опоряджувальних робіт. Нормативні матеріали наведено за станом 

на 1 січня 1999р. 

Для ІТП, нормувальників і економістів будівельних організацій 

усіх форм власності. Текст подано російською мовою. 

 

 

 



 

 

 

 

38.3я7 

С34 

Сівко, В. Й.  
 Обладнання підприємств промисловості 

будівельних матеріалів і виробів [Текст] : 

підручник / В. Й. Сівко, В. А. Поляченко ; ред. 

В. Й. Сівко. - К. : АВЕГА, 2004. - 280 с. - ISBN 

966-96169-4-8 

Розглянуто конструкції і розрахунок технологічного, 

формувального, різального, механічного обладнання, а також теплових 

агрегатів ( печей, сушил і автоклавів), які застосовуються у виробництві 

в’яжучих будівельних речовин і виробів на їх основі. 

Особливу увагу приділено сучасному розвитку конструкцій машин, 

фізичним аспектам взаємодії робочих органів і оброблювальних 

матеріалів. Наприкінці кожного розділу наведено контрольні питання 

для самоперевірки знань. 

 Для студентів вищих навчальних закладів. 

 

 

 

                    
 

 

 



 

 

 

 

38.6я7 

Т38 

 Технологія будівельного виробництва 
[Текст] : підручник / М. І. Ярмоленко, Є. Г. 

Романушко, В. І. Терновий та ін. ; ред. М. Г. 

Ярмоленко. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : 

Вища шк., 2005. - 342 с. - ISBN 966-642-247-6 

 

 

Розглянуто сучасні методи, засоби та технологічні рішення 

зведення громадських і промислових будівель та інженерних споруд. 

Питання технології будівельного виробництва викладено у 

взаємозв’язку з архітектурою споруд і конструктивними й естетичними 

вимогами до них. 

У друге видання (1-ше вид.-1993р.) внесено істотні зміни, зумовлені 

появою нових будівельних матеріалів, механізмів і технологічних 

рішень. Крім того, додано підрозділи «Основи технологічного 

проектування», «Експлуатація та ремонт будинків та споруд». 

Для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю 

«Архітектура». 

 

 

                       



 

 

38.6я7 

Т38 

 Технологія та організація будівельних 

робіт [Текст] : навч. посіб. / В. П. Кизима, В. 

В. Яковчук, В. І. Войтко та ін. ; за ред. В. П. 

Кизими. - 2-ге вид. перероб. та доп. - 

Тернопiль : Підручники & посібники, 2001. - 

312 с. - ISBN 966-562-964-0 

 

 

У навчальному посібнику викладені питання розробки земляних 

робіт, наведені схеми розробки гранту різноманітними механізмами з 

різною глибиною фундаментів, а також питання технології та 

організації зведення монолітних залізобетонних  і бетонних 

конструкцій під час будівництва промислових громадських споруд. 

Розглянуті питання щодо комплексного підбору механізмів для 

розробки земляних мас, котлованів під фундаменти будівель, роботи з 

монтажу і встановлення опалубки з попереднім укрупненням у блоки, 

монтаж і встановлення арматури, закладних частин, бетонування 

конструкцій, а також влаштування монолітних фундаментів під каркас 

багатоповерхових будівель: подача, розподілення, укладення й 

ущільнення бетонної суміші, підготовка основи та догляд за бетоном у 

процесі його твердіння.  

Навчальний  посібник буде корисним інженерно-технічним, 

науковим працівникам будівельних організацій, проектантам, 

викладачам, аспірантам та студентам. 

 

 

 

           



 

38.75я7 

Х15 

Хазін, В. Й.  
 Будівлі і споруди агропромислового 

комплексу [Текст] : навч. посіб. / В. Й. 

Хазін. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Київ : 

Вища шк., 2006. - 255 с. - ISBN 966-642-

303-0 

 

 

 

 

Розглянуто типи й номенклатуру будівель та споруд підприємств 

агропромислового комплексу. Наведено прогресивні  об’ємно-

планувальні та конструктивні рішення, зокрема на основі кооперування 

та блокування будівель, використання уніфікованих конструктивних та 

габаритних схем. Приділено увагу питання ефективності реконструкції 

та технічного переоснащення підприємств, економії теплової енергії 

тощо. Враховано вимоги державних будівельних норм, державних 

стандартів та відомчих норм технічного проектування станом на 1 січня 

2006 р.  

У другому виданні подано генеральні плани 

сільськогосподарських підприємств, розглянуто типи і номенклатуру 

підсобно - допоміжних будівель та споруд. Для студентів вищих 

навчальних  закладів, які навчаються за спеціальністю «Промислове та 

цивільне будівництво».  

На допомогу науковцям та практикам у галузі  будівельної 

справи Державним підприємством "Державний науково-дослідний 

інститут будівельних конструкцій" (НДІБК) видається науково-

технічний журнал “Наука та будівництво” ISSN 2313-6669.  Це  

видання включено в каталог періодичних видань Ulrichsweb (Ulrich's 

Periodicals Directory). Це авторитетна міжнародна база даних, яка 

містить опис понад 300 тисяч періодичних видань, а також активно 

використовується співробітниками електронних каталогів, бібліотек, 

репозитаріїв, наукометричних баз Scopus і Web of Science для 

отримання докладної інформації про наукові журнали. 

http://journal-

niisk.com/index.php/scienceandconstruction/issue/view/28/is2021%273 

http://journal-niisk.com/index.php/scienceandconstruction/issue/view/28/is2021%273
http://journal-niisk.com/index.php/scienceandconstruction/issue/view/28/is2021%273
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