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Читайте у  випуску 

       2001 року Генеральна конференція ЮНЕСКО своєю ре-

золюцією офіційно заснувала Всесвітній день науки, а в 20-

02-му він вперше відзначався в глобальному масштабі.  

      Наука в Україні завдяки наполегливій праці наших вче-

них має сучасні наукові школи та відомі технологічні роз-

робки.  

      Відомо, що високий професіоналізм українських вчених 

високо цінується у всьому світі і владі належить докласти 

максимум зусиль для його реалізації. У третю суботу тра-

вня в Україні відзначається професійне свято працівників 

науки, а саме День науки.   

 

Вітаємо викладачів і студентів коледжу 

з міжнародним Днем науки!  

Завдяки наполегливій праці дослідників, вчених, конструк-

торів, ми маємо сучасні наукові школи та відомі техноло-

гічні розробки в усіх галузях виробництва! 

       2001 року Генеральна конференція ЮНЕСКО своєю ре-

золюцією офіційно заснувала Всесвітній день науки, а в 20-

02-му він вперше відзначався в глобальному масштабі.  

      Наука в Україні завдяки наполегливій праці наших вче-

них має сучасні наукові школи та відомі технологічні роз-

робки.  

      Відомо, що високий професіоналізм українських вчених 

високо цінується у всьому світі і владі належить докласти 

максимум зусиль для його реалізації. У третю суботу тра-

вня в Україні відзначається професійне свято працівників 



   3-D принтер для спорудження будівель  

У технічно розвинених країнах на ринок буді-

вельної індустрії, буквально увірвалися розро-

бки, які в найближчому майбутньому можуть 

вирішити житлову проблему на всій планеті 

Земля. Будівельна 3-D індустрія набирає поту-

жності. 

      3-D принтер, призначений для роботи на 

будівельному майданчику, зовні дуже нагадує 

баштовий кран. Цей механізм від справжнього 

крана відрізняється тим, що на його підготов-

ку до роботи потрібно всього годину. 

      Ще однією перевагою цього унікального 

обладнання є те, що в ньому поєднані дві фун-

кції - система приготування будівельної сумі-

ші і сам 3D-принтер. 

       Найчастіше в сучасному експериментальному будівництві застосовуються мобільні принтери. 

Їх встановлюють на заводах і друкують деталі будинків для подальшої збірки. Існують також прин-

тери призначені для створення споруди безпосередньо в зоні ведення будівельних робіт. Такий спо-

сіб значно скорочує кінцеву вартість житла. Для початку роботи будівельного принтера не потрібен 

ідеально рівний майданчик. У ньому передбачена вбудована система автоматичного вирівнювання 

по горизонталі і система стабілізації. Після операції «самонаведення» будівельний 3-D принтер го-

товий до роботи. І зовсім не важливо де він встановлений - всередині майбутньої будівлі, чи зовні. 

Стр. 2  

Біологічний бетон: властивості і застосування в сучасному будівництві. 

 

      Останнім часом ми все частіше бажаємо придбати екологічно чисту продукцію. На ринку това-

рів для будівництва і ремонту з'явився біологічний бетон. Він представлений у двох варіаціях - для 

зовнішнього застосування і внутрішнього оздоблення інтер'єру. Авторами продукту, який зайняв 

гідне місце в будівельній індустрії, є вчені Каталонського політехнічного університету. 

На перший погляд біобетон нічим не відрізняється від звичного. Весь секрет у складових елемен-

тах: замість портландцементу - фосфат магнію. Таким чином, в розчині відсутня лужне середови-

ще, що сприяє розмноженню і ро-

сту рослин (мох, плющ, лишайни-

ки). 

Плити з біобетону складаються з 

декількох шарів: 

1. водонепроникний, який слу-

жить для захисту від вологи; 

2. гідрослой, збирає і утримує во-

логу; 

3. органічний шар, на безпосеред-

ньо і висаджуються рослини. 

      Матеріал легкий і зручний в 

застосуванні. Використовується 

для будівництва нових будинків і 

реставрації старовинних споруд. 



 

Ст.3  

 
Інноваційні технології або добре забуті традиції будівництва. 

 

      Кожен мріє про красиве і екологічно чис-

тому будинку. А ще, він повинен бути теп-

лим, світлим ...  

      Ми пропонуємо згадати призабуті техно-

логії будівництва наших предків. З давніх-

давен в Україні будували житло широко за-

стосовуючи глину, солому, дерево. Сучасні 

архітектори і дизайнери пропонують звести 

будинок використовуючи дрова і глину. Еле-

ментом для розчину служать солома або трава 

в співвідношенні 10-15% від кількості основ-

ного матеріалу. 

      Під такий будинок не потрібно масивний 

фундамент. Можна обмежитися простим стрі-

чковим, глибиною трохи більше одного мет-

ра. 

      Технологія укладання дров'яного матеріа-

лу мало чим відрізняється від звичної кам'яної кладки: 

• шви мінімальні 10-12 мм .; 

• повітряні кишені всередині стін забезпечать холодостійкість будови; 

• перев'язка рядів, як при цегляній кладці; 

• над дверними і віконними прорізами кладуть перемички; 

• щоб уникнути непередбачених ситуацій можна використовувати опалубку. 

 

Новинка в будівельній індустрії - будин-

ки з пінопласту. 

 

      Дефіцит житла штовхає розробників 

на нові ідеї в сфері будівельних матеріа-

лів. Тепер житлові будинки пропонують 

будувати з пінопласту.  

      Японські розробники пропонують бу-

дувати індивідуальне житло з оздоблюва-

льного матеріалу - пінопласту. Собівар-

тість такої споруди не перевищує 2000 

доларів. 

      Як запевняють фахівці, він крихкий, і 

здавалося б ненадійності, але пінопласт - 

гідний конкурент бетону і цегли за показ-

никами теплопровідності і звукоізоляції. 

Для підвищення його міцності і безпеки в 

період експлуатації, його просто необхід-

но покрити спеціальним вогнетривким складом. Потім. Проводять обробку шпаклювальними сумішами.  

       Сам процес (збірка / монтаж) одного будинку триває не більше 2-3 годин. Будинки з пінопласту сейсмос-

тійкі, облаштування віконних і дверних прорізів проводиться за допомогою болгарки Термін експлуатації 

даного споруди - 300 і більше років. 

      Поступово і впевнено пінопласт з оздоблювального матеріалу стає будівельним і завойовує довіру, як 

замовників, так і підрядників. 



Стр. 4 

Неймовірні архітектурні проекти 
 

Надувні висотні будинки 

 

Нещодавно пройшов Міжнародний конкурс Evolo, який спеціалізується на створенні висотних споруд, 

визначив переможця. Ним стала група талановитих польських архітекторів. Представлений проект тимчасо-

вого багатоповерхового житла для людей, які втратили своє житло в результаті природних катаклізмів - хма-

рочос-трансформер. Особливістю цієї будівлі, є той факт, що в ході монтажних робіт він розкривається як 

міх акордеона. Метою даного чуда архітекту-

ри є можливість швидко забезпечити житлом 

велику кількість людей, які залишилися без 

даху над головою в результаті стихійного ли-

ха - землетрус, цунамі і т д. 

      Надувний будинок легко переміщується 

повітряним шляхом (використовують верто-

літ). Всі компоненти виготовлені за допомо-

гою 3D-друку. Щоб розкрити всю конструк-

цію використовують спеціальний газ, який 

абсолютно безпечний для людини. Розробни-

ки впевнені в практичності такої висотки і її 

стійкості. 

 

 

Інноваційне рішення в дизайні інтер'єру - інтерактивна стіна 

 

Все частіше, дизайнери створюють «розумні» сучасні приміщення, оснащені масою функціонально зруч-

ними технічними нововведеннями. 

Однією з таких інноваційних знахідок є інтерактивна стіна. Звичайна стіна перетворюється в девайс за 

допомогою новітнього технічного пристосування, яке здатне реагувати на дотик і відтворювати зображення. 

Найчастіше інтерактивні стіни використовують при оформленні виставкових залів (галерей), в навчальних 

закладах—університет, школах, дитячих садах, навчально-виробничих центрах. 

Ряд виробниківготові виконати замовлення за індивідуальним проектом, включаючи інтерактивні стіни 

для житлових приміщень. Якщо детально розглянути характеристики інтерактивної стіни, то можна виділити 

такі технічні можливості: 

• реагує на одночасні множинні дотики; 

• має безшовний яскравий відеомодуль; 

• відрізняється більш широким кутом 

огляду; 

має технічну здатність для підключення 

будь-якого контенту; 

має вбудовану аудіо та відеосистему, яка 

здатна посилити ряд кіноефектів; 

• може бути виконана в будь-якому роз-

мірі і конфігурації; 

• має технічну можливість для безперерв-

ної роботи протягом тривалого часу. 

Інтерактивна стіна має можливість пра-

цювати як при дистанційному управлінні, 

так і тактильному. Останнім часом, все час-

Неймовірні архітектурні проекти 



Стр. 5  

 

Новинка в сфері будівництва доріг - самовідновлюється асфальт 

 

      Вчені з Голландії зробили сенсаційне відк-

риття - асфальт із вкрапленнями сталевих воло-

кон. Таке асфальтове покриття, практично 

«безсмертне». Адже, якщо в процесі експлуата-

ції дорожнього полотна, на його поверхні утво-

рюються тріщини або ямки, то під дією магніт-

ної напруги вони саме ліквідуються. 

      На даний момент, у розробці вчених спеціа-

льна система, яка дозволить виробляти підзаря-

дку для спеціалізованої техніки. Для укладання 

самовідновлюваного бетону потрібен і особли-

вий електрокар. 

      На думку експертів, для ремонту такого до-

рожнього покриття досить підігнати спеціальну 

машину, оснащену потужним електромагнітним генератором. Про «пробки» або тимчасове обмеження руху 

на ремонтованих ділянках, можна буде забути назавжди. 

Що стосується вартості такого асфальтового покриття, то воно обійдеться на 25% дорожче звичайно-

го. Але, за твердженням самих винахідників, його термін експлуатації удвічі більше традиційного. На даний 

момент, на одній з багатьох магістралей Нідерландів, уже сьомий рік проходить тестування інноваційного 

покриття. Поки що, все йде за планом. 

 

З-D технології як ефективний засіб в боротьбі з 

перевищенням швидкості 

      Останнім часом не вщухають суперечки, пов'язані 

зі зміною ліміту перевищення швидкості в населених 

пунктах і на певних ділянках дороги. Не секрет, що 

часто водії просто ігнорують знак про зниження швид-

кості перед пішохідним переходом. Тому, в Укравто-

дорі було прийнято рішення про застосування З-D тех-

нологій в процесі облаштування пішохідних перехо-

дів. 

      Метод нанесення тривимірного зображення зовсім не нова. Фантом, у вигляді "підвішених балок" вини-

кає попереду автомобіля, що рухається - це, напевно, найефективніший спосіб вплинути на автомобілістів, 

щоб вони скидали швидкість. Але, досвід зарубіжних країн, показує, що водії дуже швидко звикають до 

цього спецефекту і такий обман перестає діяти. 

      Перший час, ефективність ноу-хау просто вражала своїми показниками, але, з часом, вони повернулися 

в колишні рамки. 

      Фахівці прийшли до висновку, що застосування З-D ефекту (оптичний обман) мають сенс тільки на 

швидкісних магістралях за умов підвищеного машинопотоку. І зовсім не має ніякого сенсу в темний час 

доби - тривимірне зображення зникає. А також, стає невидимим при підвищеній вологості повітря (туман, 

дощ). 

Інноваційні технології дорожних робіт 



 

КРОПИВНИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ  

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

оголошує прийом студентів на базі 9, 10,11 класів та 

ПТНЗ  на державну та комерційну основу навчання за 

спеціальностями: 

1.  «Будівництво  та  експлуатація будівель  і  спо-

руд». 

2.. «Монтаж, обслуговування устаткування і 

 систем  газопостачання» . 

3. «Менеджмент» .      

4. «Архітектура та містобудування» . 

5. «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобіль-

них  

доріг і аеродромів». 

 

Кращі випускники коледжу мають можливість продо-

вжити навчання на 2-3 курсах  Ценральноукраїнсько-

го  технічного університету,  Київського національно-

го університету будівництва та архітектури, Одеської  

державної академії будівництва та архітектури, Кри-

ворізького національного  технічного університету,   

Придніпровської державної академії  будівництва та 

архітектури, Харківського державного технічного  

університету будівництва та архітектури, Національ-

ний університет ―Львівська політехніка‖, Національ-

ний університет ―Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка‖. 

 

ВСТУП НА ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ: 

 

9 кл. - екзамени: укр. мова (диктант) та математика. 

По спеціальності «Архітектура та містобудування»  

- екзамени: укр. мова (диктант), малюнок (творчий 

конкурс). 

    11 кл. - сертифікати  ЗНО або вступний екзамен. 

По спеціальності «Архітектура та містобудування»  

- екзамен: малюнок (творчий конкурс) . 

   ПТНЗ - екзамени: укр. мова (тести), фаховий іспит 

(тести). 

Прийом документів 

 для 9 класів: 

з 29 червня до 13 липня 2021р. 

 

для 11 класів та ПТНЗ :  

з 01 липня 2021р.—реєстрація електронних кабінетів  

з 14 липня до 26 липня 2021р.—вступні іспити 

з 14 липня до 02 серпня 2021р. – сертифікати ЗНО 

    Вступ  на  заочне відділення: 

   Прийом документів:  

   з 14 липня до 07 серпня 2021р. 

 

ПЕРЕЛІК   

НЕОБХІДНИХ  ДОКУМЕНТІВ  ДЛЯ  ВСТУПУ  

ДО   

КРОПИВНИЦЬКОГО  БУДІВЕЛЬНОГО   

ФАХОВОГО  КОЛЕДЖУ 

Заява  про вступ до Кропивницького будівельного  

фахового коледжу, в якій вказується спеціальність та 

форма навчання (заповнюється в закладі освіти). 

Документ державного зразка про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі 

якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за осо-

бистим вибором оригінал або завірені копії докумен-

тів в 2-х екземплярах.  

Медичну довідку 086-о або її копію. 

Шість(вісім-для юнаків) кольорових фотокарток роз-

міром 3 х 4 см. 

Вступники, що вступають на основі повної загальної 

середньої освіти, додатково подають сертифікат 

Українського центру оцінювання якості освіти (або 

його копію) з оцінками (не нижче 100 балів з кожного 

предмета) з предметів «Українська мова і література» 

- обов`язково, «Математика» або «Географія», або 

«Історія України». 

Особи які мають пільги при  вступі  повинні надати  

документи, які засвідчують їх статус, копії докумен-

тів в 3-х екземплярах.  

Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежно-

му оцінюванні подають документи, що засвідчують 

право на складання вступних екзаменів у закладі 

освіти. 

Видається з листопада 2014року.  Наказ № 116 від 14.10.14р. 

Наша адреса: м. Кіровоград, площа Дружби Народів, 2;  

Електронна пошта:  kirbudteh@narod.ru;  

Контактний телефон: (0522) 24 -89 - 63 

Кропивницьки будівельний коледж оголошує прийом студентів  

на 2021-2022 навчальний рік  для отримання професій за такими спеціальностями: 

Стр. 6 

Видається з листопада 2014року.  Наказ № 116 від 14.10.14р.  

Наша адреса: м.  м. Кропивницький   

пл. Дружби народів, 2Сайт коледжу: www.kbk.kr.ua 
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