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У роботі  розкрито використання пошуково-дослідницької роботи на уроках 

виробничого навчання з професій будівельного профілю. Основною метою пошукової 

роботи є формування свідомого ставлення учнів до збереження навколишнього 

середовища, енергозберігання та енергозбереження в житловому будівництві. 

В роботі розкриті напрямки пошукової роботи, а саме: витрати енергії в житловому 

будинку, сендвіч-панелі Сіпеко, газобетонні блоки, будинок із цегли. Та проведена 

дослідницька робота на тему: Газобетон, цегла чи сендвіч-панелі? 

В роботі є додатки, які містять аналітичні матеріали, показники, що характеризують 

матеріали, які розглянуті в роботі, за параметрами на міцність, стійкість, довговічність, 

вартість матеріалів, термін експлуатації, тривалість будівництва. 

Дана робота може бути використана педпрацівниками та учнями ПТНЗ будівельної 

галузі. 
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І. Вступ. 

В останні десятиріччя суспільство все більше турбує стан навколишнього середовища, 

бо людина головна дійова особа науково технічного прогресу, не може існувати без 

чистого довкілля. Основною причиною виникнення глобальних екологічних, 

енергетичних, ресурсних проблем є нераціональне природокористування. Населення 

планети використало 2/3 всього палива, добутого людством за час свого існування. Такі 

бурхливі темпи розвитку енергетики спричинили появу низки гострих проблем. 

Світ шукає дешеву та чисту енергію. Запаси вугілля і нафти вичерпні та невідновні, 

джерела енергії дорожчають, підриваючи світову економіку. Посилюється не тільки 

економічна, але й екологічна криза. На Землі наступає глобальне потепління, 

спостерігається все більше погодних аномалій та природних катаклізмів, а погіршення 

клімату несе загрозу сільському господарству. І будинок, на жаль, є активним учасником 

цього процесу. До 40% вироблюваної в Європі енергії використовують приватні будинки. 

Потрібно значно зменшити її споживання, інакше може статися, що люди взагалі не 

зможуть обігріти та освітлити своє житло. Будинок повинен менше забруднювати 

навколишнє середовище. Сьогодні великі надії покладають на енергозберігаючі будинки у 

яких  значний потенціал в зниженні споживання тепла для обігріву. Будинок може і 

повинен бути більш екологічним і енергозберігаючим.  

Енергозбереження в житловому будівництві - це комплекс інноваційних та 

прогресивних будівельних матеріалів і технологій, спрямованих на значне зниження 

енергоспоживання з традиційних джерел енергії . Будучи поняттям комплексним, 

енергозбереження можливе тільки з дотриманням технології на всіх стадіях будівництва: і 

під час монтажу теплої коробки будівлі, і при установці герметичних вікон зі 

склопакетами, при створенні грамотної системи вентиляції та опалення, встановлення 

систем теплої підлоги, додаткових джерел енергії. При виконанні опоряджувальних робіт 

в будинку слід обирати екологічно чисті у відношенні людини і навколишнього 

середовища матеріали. 

Нам слід погодитися з тим, що сказав вчений мудрець: "Немає простих рішень, є 

тільки розумний вибір".  



 3 

ІІ. Опис досвіду 

 

Тема досвіду: «Формування екологічної свідомості учнів через пошуково-дослідницьку 

роботу на уроках виробничого навчання з професій будівельного 

профілю». 
 

Провідна наукова ідея досвіду: Сприяти формуванню свідомого ставлення учнів до 

збереження навколишнього середовища, енергозберігання та 

енергозбереження в житловому будівництві. Забезпечення створення умов 

для екологічної освіти і виховання молоді. 

 

 

Мета досвіду: здійснення моніторингових  досліджень ефективності застосування 

сучасних будівельних енергозберігаючих екоматеріалів та технологій в 

будівництві; 

формування екологічного мислення учнів; 

розвиток пізнавального інтересу учнів, свідомого ставлення до здобуття 

професії, уміння самостійно опрацьовувати різноманітні джерела 

інформації, досліджувати та порівнювати застосування різних будівельних 

енергозберігаючих екоматеріалів. 

 

 

Завдання (задачі) 

 

 Формувати екологічне мислення учнів. 

 Розвивати пізнавальний інтерес до професії. 

 Сприяти формуванню свідомого ставлення учнів до збереження 

навколишнього середовища. 

 Сприяти формуванню свідомого ставлення учнів до енергозберігання та 

енергозбереження в житловому будівництві. 

 Забезпечення створення умов для екологічної освіти і виховання молоді. 

 Створення учнівських презентацій. 

 Створення учнівських публікацій. 

 

Наукова основа досвіду: використання інтегрованих технологій, створення проектів. 

Відвідування бібліотек, використання інтернет ресурсів. 

 

Актуальність досвіду: у сучасному житті приділяється багато уваги пошуковій, 

дослідницькій роботі учнів, як діяльності націленої на всебічне вивчення  

екологічно чистих і енергозберігаючих технологій, спрямованих на 

зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище і економію 

енергії. 

 

Новизна досвіду: в сьогоднішніх  умовах виникнення глобальних екологічних, 

енергетичних, ресурсних проблем  зростає необхідність посилення уваги 

до процесів  спрямованих на значне зниження енергоспоживання з 

традиційних джерел енергії та використання екологічно чистих у 

відношенні людини і навколишнього середовища матеріалів. 

Енергозбереження в житловому будівництві можливе тільки з 

дотриманням технології на всіх стадіях будівництва. Будинок може і 

повинен бути більш екологічним і енергозберігаючим. 
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Перед учнями поставлена задача виконати проект на тему: Енергозберігаючий 

будинок. Мрія? Чи реальність? 

Для створення проекту учні об’єднані в групи, кожна із них отримала опережаюче 

завдання і підготувала презентацію та публікації. 

Група «Експерти» проводить пошукову роботу на тему: Витрати енергії в житловому 

будинку. 

Група «Теоретики»  проводить пошукову роботу в декількох напрямках, а саме:  

 Сендвіч-панелі Сіпеко; 

  Газобетонні блоки; 

 Будинок із цегли. 

Група «Дослідники» проводить дослідницьку роботу на тему: Газобетон, цегла чи 

сендвіч-панелі? 

Завдання проекту: 

 Проаналізувати витрати енергії в житловому будинку; 

 Визначити енергозберігаючі будівельні екоматеріали; 

 Ознайомитися з технічними характеристиками будівельних матеріалів; 

 Визначити міцність, стійкість, довговічність та вартість матеріалів; 

 Визначити термін експлуатації, тривалість будівництва; 

 Проаналізувати технічні показники кожного матеріалу; 

 Побудувати гістограми використовуючи технологічні показники матеріалів. 

  

 

Головною метою пошукової та дослідницької роботи є екологічне виховання, 

формування свідомого ставлення учнів до збереження навколишнього середовища, 

енергозберігання та енергозбереження в житловому будівництві 
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1.Пошукова робота «Витрати енергії в житловому будинку» 

 

Витрати енергії в життєвому циклі будинку від зведення до зносу розподіляються 

наступним чином: 1% припадає на будівництво, 14% – на матеріали, 85% – на вартість 

енергії, витраченої на опалення та експлуатацію будинку. Як можна зменшити останню 

цифру? Досить утеплити будинок і 

використовувати ефективне опалювальне 

обладнання, тобто економити на обігріві, не 

знижуючи якість життя. Можливостей багато. 

Той, хто захоче використовувати доступні 

рішення, збудує дім, який буде не тільки 

перебувати у злагоді з природою, але й 

заощаджувати багато енергії. Скільки? Від 40% 

у порівнянні зі звичайним будинком. Деякі 

рішення – дуже прості, їх можна 

використовувати відразу; інші вимагають 

значних витрат, спеціальних технічних та 

інженерних знань, професіоналізму проектувальника, а також ретельної роботи 

монтажних бригад.  

Європейський стандарт  будинку передбачає споживання енергії на опалення 

будинку не більше 15 кВт∙год на рік на 1 квадратний метр будівлі. Тепловтрати в такому 

будинку становлять 15 кВт∙год на квадратний метр. В Україні в даний час 400-600 

кВт∙год/м
2
.  При експлуатації традиційного багатоповерхового житлового будинку через 

стіни втрачається до 40% тепла, через вікна - 18%, підвал - 10%, дах - 18%, вентиляцію - 

14%. Тому звести тепловтрати до мінімуму можливо тільки при комплексному підході до 

енергозбереження. 

Енергозберігаючий будинок – це в першу чергу  ізоляція будинку.  Необхідно 

забезпечити ізоляцію стін і несучих конструкцій, щоб вони не пропускали тепло, як в 

пасивному будинку.  Збільшення шару утеплення дає негайний результат – зменшення 

тепловтрат. Ізоляція добре позначається на навколишньому середовищі і вигідна 

господареві. 

Екологічний та енергозберігаючий будинок – це ціла палітра можливостей 

поліпшити екологію та зберегти кошти. Починати можна з традиційних способів. У цьому 

питанні ми «не відкриємо Америку», тому що про переваги будівництва з деревини добре 

знали наші предки. Новизна в тому, що сьогодні потрібно дивитися на будинок як на 

єдине ціле, а не на його окремі елементи. І сам будинок (матеріали, будівництво, 

обладнання), і стиль життя домочадців повинні бути налаштовані на економію енергії та 

збереження навколишнього середовища. 

 Будівництво енергоефективних будівель широко здійснюється зараз у всьому світі.  

Сумарний ефект економії тепла у таких нових споруджуваних житлових і комерційних 

будівлях становить 50-70%. Така істотна економія дозволяє швидко окупити витрати від 

застосування енергозберігаючих технологій. 

Світ перебуває у пошуках дешевої енергії і способу, як призупинити руйнування 

природи. Будинок на цьому тлі є консервативною і інертною структурою. Він не 

модернізується постійно, як автомобіль. Удосконалюються тільки його елементи – 

матеріали та пристрої. Лише зібравши ці складові разом, ми побачимо можливості вдома 

економити енергію. Як спроектувати і обладнати сучасний енергозберігаючий будинок? 

Такі завдання все частіше постають перед архітекторами та інженерами. А власник  

повинен усвідомлювати, наскільки важливими є екологічність і енергозберігання. 
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2. Пошукова робота «Сендвіч-панелі Сіпеко». 

Найбільш ефективним способом досягнення енергозбереження в житловому 

будівництві є в першу чергу використання теплоізоляційних матеріалів для стін, 

перекриттів і даху будинку. Тепла і герметична коробка побудованого будинку, будучи 

захисним бар'єром від зовнішніх кліматичних умов, діє за принципом термоса - 

перешкоджає віддачі наявного тепла. Такими унікальними теплоізоляційними 

властивостями володіють сендвіч-панелі Сіпеко - цей сверхтеплий матеріал 

застосовується в малоповерховому будівництві за північноамериканської (канадської) SIP-

технології.   

Технологія ґрунтувалася на всьому прогресивному та раціональному, що було 

накопичено століттями при будівництві будинків. Вона забезпечила будівництво великої 

кількості недорогих, швидкомонтованих і, одночасно, комфортних будинків. З появою 

високотехнологічних, енергоефективних і більш міцних матеріалів, каркасна технологія 

удосконалилася в SIP-технологію з застосуванням деревних структурних 

теплоізоляційних панелей (Structural Insulated Panel), що отримали у нас назву сендвіч-

панелі або SIP-панелі. Будинки з цих панелей практично по всіх параметрах стали 

перевершувати каркасні будинки, про що свідчать і проведені перевірки авторитетних 

міжнародних лабораторій, і випробування в природних екстремальних умовах природних 

катаклізмів (землетрусів, торнадо тощо). (Додаток 1) 

За останні десятиліття переваги SIP-технології, якою були вирішені питання 

енергозбереження, економічності матеріалів і значного скорочення терміну монтажу 

конструкцій, буквально підкорили холодні і вітряні скандинавські країни, ощадливих 

англійців і сейсмічно нестабільну Японію, бурхливо розвиваються в Азії і Африці. 

Постійно прогресуючи, SIP-технологія втілює в собі передові досягнення, успішно 

замінює традиційне будівництво з деревини, цегли та інших матеріалів, і зараз є найбільш 

швидко впроваджуваною будівельною технологією в світі. 

Будинок з SIP-панелей - довговічний, екологічно чистий і комфортний, здатний 

задовольнити будь-який запит. Технологія дозволяє чітко визначити вартість і терміни 

робіт до початку їх проведення, а доступність і практичність конструкцій - здійснити 

будівництво об'єктів будь-якого призначення: від економічних модульних будинків, 

теплих дач, соціального житла або сервісних будівель до сучасних енергозберігаючих та 

пасивних екобудинків з автономним енергозабезпеченням і з індивідуальною 

архітектурою і плануванням. 

Основні переваги  будинку Сіпеко: 

1. Значне енергозбереження при експлуатації споруди. 

2. SIP - ідеальний матеріал для будівництва пасивного будинку. 

3. Можливість автономного енергозабезпечення. 

 4. Економічність будівництва. 

5. Швидкомонтованість конструкцій. 

6. Екологічність матеріалів. 

 7. Сейсмостійкість і стійкість 

до сильних вітрів. 

8. Можливість будівництва в 

будь-який час року.  

Сендвіч-панелі Сіпеко 

(SIP-панелі) типу «OSB 

пінополістирол OSB» 

складаються з двох зовнішніх 

деревних водостійких плит 

(орієнтовано -стружкових плит 
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OSB-3) товщиною 10-12 мм і внутрішнього шару пінополістиролу у вигляді плити (ПСБ-С 

25) товщиною 100-200 мм, які склеюються між собою і проходять вакуумне пресування. 

Їх ділять на три типи: стінові, покрівельні, облицювальні. Монтаж панелей проводиться за 

допомогою замків типу «паз-шип» для кріплення по торцях із застосуванням деревного 

бруса. Цей енергоефективний будівельний матеріал застосовується для стін, перегородок, 

перекриттів і даху, тобто для всієї коробки будинку, роблячи його внутрішній простір 

захищеним від зовнішніх температур. 

У будинку Сіпеко тепло навіть у найлютіші морози, і прохолодно в літню спеку. При 

однаковій товщині стін такий будинок в 6-8 разів тепліше стандартного цегляного 

будинку. Цегляний будинок повинен мати стіни товщиною 2,9 метра, щоб досягти такого 

ж теплоізоляційного ефекту. В умовах суворої зими достатньо 2-3 годин роботи 

опалювальної системи, щоб у будинку стало тепло і комфортно. Будинок з SIP-панелей 

надовго залишається прогрітим, навіть при повністю відключеному опаленні температура 

в ньому знижується в середньому на 2 Сº на добу. За відсутності господарів будинок не 

потребує постійного опалення, так як SIP-панелі володіють високим ступенем 

вологостійкості матеріалу, тому не вбирають вологу і взимку не промерзають. Витримує 

перепади температур від -60 до 60 Сº. 

Ряд американських і європейських виробників SIP-панелей отримали сертифікат 

Energy Star, який є кращим доказом визнання цього матеріалу надзвичайно 

енергоберігаючим.  

Приступити до внутрішніх і зовнішніх опоряджувальних робіт можна відразу по 

завершенню монтажу коробки будинку. Абсолютно рівні внутрішні і зовнішні поверхні 

стін, підлоги і даху змонтованої будівлі не вимагають додаткового вирівнювання і 

повністю готові до обробки, що значно скорочує витрати і термін виконання робіт. Для 

внутрішньої і зовнішньої обробки, а також покрівлі, застосовуються будь-які призначені 

для цього матеріали. (Додаток 2) Практична відсутність будівельного сміття дає змогу 

раніше розпочати облагороджування прибудинкової території. В'їхати в готовий будинок 

можна вже через 2-3 місяці.  

Вартість будівництва будинку Сіпеко на 30-40% нижче, ніж при традиційному 

будівництві з цегли. Вартість силового комплекту будинку з інструкцією для самостійної 

збірки складає всього від 1100 грн./м2 загальної площі будівлі.  

Збирання та розкрій елементів будинку відбувається на виробництві за спеціально 

розробленим проектом каркасного будинку і весь домокомплект доставляється замовнику 

на місце будівництва. Будівельно монтажні роботи ведуться без застосування важкої 

техніки незалежно від пори року. Вага одного елементу канадського будинку складає 

близько 20 кг. Багатошарова SIP панель каркасного будинку витримує поперечне 

навантаження 2т м.кв. За конструктивною міцністю з SIP панелей можна зводити будинки 

до 5 поверхів.  

При виробництві сендвіч-панелей строго дотримуються всі санітарні норми. Цей 

матеріал відповідає протипожежним вимогам та має гарні енергозберігаючі 

характеристики. Не вимагає зовнішньої обробки. Часто немає необхідності у внутрішній 

обробці: покриваються спеціальним гігієнічним та антикорозійним шаром, який може 

служити покриттям, що одночасно й декорує. 

Сендвіч-панелі використовуються для будівництва таких об'єктів: 

промислові, складські та виробничі приміщення; склади «високого» зберігання; 

громадські об'єкти, спортзали, офіси; ангари та авіаційні об'єкти; 

майстерні, гаражі та автомобільні салони;  

склади-холодильники та склади-морозильники; 

приміщення для сушіння, зберігання; фруктово-овочеві заводи; 

гастрономічні, торгівельно-сервісні, виставочні павільйони, кіоски, ринки; 

тимчасові об'єкти при будовах, контейнери; енергетичні об'єкти; 

відпочинкові та літні будинки; для утеплення побудованих будинків. 
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3. Пошукова робота «Газобетонні блоки» 

 

Газобетон (або автоклавний 

комірчастий бетон) складається з 

кварцового піску, цементу, негашеного 

вапна і води. Газобетон виготовляється в 

промислових умовах за допомогою 

автоклавів, в яких підтримуються певні 

тиск і температура. При змішуванні в 

автоклаві всіх компонентів з 

газоутворювачем - алюмінієвою пудрою 

- відбувається виділення водню. Газ 

(водень), який виникає внаслідок так 

званого процесу спучування розширення (цей процес аналогічний процесу, який 

застосовується для приготування дріжджового тіста), збільшує в 5 разів обсяг сирої 

суміші. Мільйони найдрібніших повітряних вічок, які виникають в результаті цього 

процесу, надають бетону характерну пористу структуру. Звідси й походить його назва.  

Блоки Хебель Hebel застосовуються для зведення наружних несучих стін 

малоповерхових будинків з перекриттями із залізобетонних пустотних плит (до 3-х 

поверхів), а також самонесучих стін і перегородок в монолітно-каркасних спорудах. 

(Додаток 3) Цей матеріал виробляються на обладнанні та за технологією фірми "Хебель" 

(Hebel), Німеччина, відповідає вимогам європейських стандартів. 

При відносно невеликій об'ємній вазі (400-500 кг/м3) блоки Хебель Hebel мають 

досить високу міцність (до 40 кгс/см2). Це дозволяє при малоповерховому будівництві 

відмовитися від каркаса і, більше того, перекривати стіни звичайними залізобетонними 

(пустотними) плитами. Блоки з газобетону мають допуски на розміри + / - 1,5 мм.  

Одношарова стіна з ніздрюватобетонних блоків Hebel щільністю 400 - 500 кг/м3 при 

товщині в 40 см має величину опору теплопередачі рівну 2,70 – 3,50 м
2
  С

0
 / Вт і 

укладається в норму. Теплопровідність сучасного пористого бетону дорівнює 0,12. 

Перемноживши величини, одержуємо, що достатньою товщиною стіни буде 37,8 см. 

Тому товщина стіни в 400 мм не вимагає додаткового утеплення.  

Завдяки структурі з відкритими порами, блоки Хебель Hebel є ефективним 

звукопоглинаючим матеріалом. За результатами випробувань стіна з блоку Hebel Хебель 

марки 500 товщиною 200 мм, оштукатурена з двох сторін, має звукоізоляцію 55 Дб, що 

відповідає сучасним вимогам для міжквартирних стін.  

Не займається і вогнестійкий. Ніздрюватий бетон відноситься до негорючих 

будівельних матеріалів. Може використовуватися для утеплення будівельних 

конструкцій і теплоізоляції обладнання при температурі ізолюючої поверхні до +400
0
 С. 

Численні дослідження проведені у Швеції, Фінляндії і Німеччини показали, що при 

підвищенні температури до +400
0
 С його міцність  збільшується на 85%. Межа 

вогнестійкості плит перекриття та покриття, згідно з ГОСТ 30247.0-94, становить 70 

хвилин, тобто відповідає REI 60. 

 Виробництво пористого бетону не вимагає великих витрат енергії, тому що бетон 

твердне під впливом пари при температурі всього лише 180
0
 С. Вторинне застосування 

відпрацьованої пари і вторинна переробка забезпечують повернення енергії і води у 

виробничому кругообігу. Відходи виробництва можуть бути застосовані вдруге. Їх 

перетворюють на гранулят, що є великим внеском у справу охорони навколишнього 

середовища.  

Великою перевагою блоків Хебель є широка номенклатура розмірів. Блоки 

виготовляються товщиною від 50 мм до 500 мм, що задовольняє потреби будь-яких 
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споживачів і дозволяє зводити стіни без використання додаткових утеплювачів. Це 

значно спрощує монтаж і суттєво здешевлює конструкцію.  

 Стіна з ніздрюватого бетону за вартістю в 2-3 рази нижче, ніж стіна з цегли, а за 

якістю значно вище. Економічно використовуються транспортні потужності. 

Застосування вантажопідіймальних механізмів мінімальні. Точні розміри і рівна 

поверхня блоків дає значну економію оздоблювальних матеріалів.  

 

Переваги та недоліки газобетону. 

Щоб побудувати будинок з 

газобетону,  слід добре розібратися у всіх 

характеристиках даного матеріалу. 

 Ми почнемо з очевидних переваг 

газоблоку:  

• високі теплоізоляційні характеристики; 

• конкурентоспроможна ціна; 

• простота обробки і укладання; 

• швидкість будівництва; 

• паропроникність; 

• екологічність і низька радіоактивність; 

• хороші звукоізоляційні характеристики; 

• висока пожежобезпечність.  

 

 

 

Здавалося б, газобетон - практично ідеальний матеріал, але є і конструктивні 

особливості матеріалу, які можуть перетворитися в серйозні недоліки при порушенні 

технології будівництва. У першу чергу, це крихкість. Матеріал потребує дбайливого 

відношення від стадії вантажно-розвантажувальних робіт, до стадії обробки і кріплення 

будь-яких предметів на стіни (потрібні спеціальні дюбелі). Також слід зазначити високу 

гігроскопічність газобетону (здатність вбирати вологу), що позначається на особливостях 

зовнішньої і внутрішньої обробки стін, а також їх теплоізоляції. Скільки коштує 

побудувати будинок з газобетону? Вартість будівництва будинку з газоблоків становить 

порядку 2300 грн / м
2
, у вартість включені роботи і сам матеріал. Ціна будівництва 

будинку з газобетону під ключ від +7990 грн / м
2
. 
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4. Пошукова робота «Будинок із цегли» 

Будівництво цегляного будинку є найбільш популярним варіантом капітального 

будівництва в нашій країні. Це й не дивно, адже цегла - відмінний будівельний матеріал, 

технології будівництва з якого доведені до ідеалу багатьма поколіннями будівельників. 

Будівництво приватного будинку починається з вирішення принципового питання: з чого 

будувати? Давайте проаналізуємо основні переваги та недоліки цегли як будівельного 

матеріалу. 

Довговічність і міцність. Якщо Ви 

хочете побудувати будинок, в якому 

житимуть Ваші внуки і правнуки, то 

будівництво цегельного котеджу - 

ідеальний варіант. Всі ми бачимо приклади 

цегельних будівель, які без серйозних 

реставраційних робіт стоять вже кілька 

сотень років. Іншого порівняння по 

довговічності матеріалу просто не існує! 

Екологічність. Екологічно чистий 

будівельний матеріал. Стіни цегляного 

будинку «дихають», ефективно регулюють ступінь вологості, а мікроклімат в такому 

будинку вважається найбільш прийнятним для проживання людини. Крім усього іншого 

не схильна до процесів гниття, грибку, цвілі, гризунів і комах. 

Пожежна безпека. Цегла, власне, і виробляється шляхом впливу високих 

температур (випалу), є бездоганним вогнетривким матеріалом. У цьому плані, цегляний 

будинок «на голову» перевершує своїх конкурентів - каркасні і дерев'яні будинки. 

Великі архітектурні можливості. Побудувати будинок під ключ з цегли можна 

будь-якої конфігурації і розміру. Цегла як матеріал не має яких-небудь обмежень при 

проектуванні будинку. Піддається будь-яким видам обробки і відмінно поєднується з 

іншими будівельними матеріалами. Загалом, будівництво цегельного будинку - це 

можливість втілити в життя найсміливіші архітектурні рішення! 

Шумоізоляція. Навіть без застосування додаткових ізоляційних матеріалів, цегляні 

стіни добре захистять Ваш будинок від сторонніх шумів. 

Недоліки цегельних будинків: 

Вартість. Цегла - аж ніяк не дешевий матеріал, а його кладка обійдеться дорожче, 

ніж кладка будь-якого іншого блочного матеріалу. Маленький розмір цегли обумовлює 

більш тривалу і трудомістку роботу по зведенню стін будинку. 

Особливості фундаменту. Класична повнотіла цегла є найбільш важким 

будівельним матеріалом, який надає рекордні навантаження на фундамент. Тому при 

будівництві цегельного котеджу вартість пристрою фундаменту зростає в середньому на 

20-40% в порівнянні з будинками, стіни яких будуть будуватися з легших матеріалів. 

Низька енергоефективність. Тут слід відразу зазначити, що цей недолік властивий 

повнотілим типам цегли, а їх більш сучасні пустотілі «побратими» здатні дуже ефективно 

зберігати задану температуру всередині будинку. У кожному разі, при будівництві 

цегляних стін потрібно застосовувати якісні теплоізоляційні матеріали.Має високу 

температурну інерційність. Це означає, що обігріти холодний цегляний будинок - процес 

тривалий. Тобто, якщо Ви задумалися про будівництво дачі, в яку будете сім'єю 

приїжджати по вихідних і святах, то цегла не найкращий варіант. 

Необхідність зовнішньої обробки. Щоб не піддавати стіни будинку підвищеному 

навантаженню внаслідок погодних умов і перепаду температур, стіни цегляного будинку 

потребують в обробці. Це може бути дорога облицювальна цегла або більш дешеві 

матеріали (плитка, штукатурка, сайтинг і ін.) 

Ціни на будівництво цегельного будинку. Вартість кладки цегляної стіни (матеріал 

+ роботи) становить 2500 грн за м
2
 і більше.  
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5. Дослідницька робота «Газобетон, цегла чи сендвіч-панелі?» 

В сучасних умовах дуже актуальним питанням 

стає проблема енергозбереження. Зарубіжний досвід 

показує, що одним з найефективніших шляхів виходу з 

кризової ситуації, що створилася, є скорочення витрат 

тепла через захисні конструкції будівель і споруд.  

Сучасні технології дозволили розширити асортимент 

матеріалів, з яких можна зводити стіни будинків, що 

відрізняються своїми характеристиками і вартісним 

співвідношенням.  

З якого ж матеріалу будувати котедж: цегли, 

газобетонних блоків або Сендвіч-панелей? 

Споруджуючи котедж, забудовники в першу чергу замислюються над питанням, 

який матеріал краще для будівництва будинку. Для цього є всі підстави. Будівельний 

ринок пропонує великий асортимент матеріалів. Від вибору матеріалу залежить вартість 

будівництва, швидкість зведення будинку, його надійність, довговічність і багато інших 

нюансів. Зведення будинку включає кілька етапів. При виборі матеріалів для будівництва 

в першу чергу вирішують питання, з якого матеріалу будувати стіни. Але ж на кожному 

етапі використовуються свої матеріали. Тому питання — з чого краще будувати будинок, 

треба вирішувати поетапно. 

Щоб вибрати кращий матеріал для стін, перш за все потрібно визначитися з 

майбутнім призначенням будинку. Якщо він призначений для постійного проживання, то 

повинен бути побудований з довговічних і міцних матеріалів. В даний час існує дві 

популярні технології: 

 цегляна або блокова з мокрим способом укладання стін шляхом замішування 

розчину; 

 збірна, коли будинок збирається з елементів, як конструктор — каркасні технології. 

 

Порівняємо наступні матеріали: 

1. Газобетон - це один з самих затребуваних матеріалів, так як при низькій ціні володіє 

високою екологічною чистотою. Виготовляють з натуральних матеріалів: піску, 

цементу, води, негашеного вапна. Відмінність в добавках: для отримання газобетону 

додається порошковий газоутворювач, що створює мережу каналів в структурі; при 

виробництві пінобетону в якості добавки використовується піноутворювач, що 

створює в середині матеріалу повітряні пори. Відповідає високим теплоізоляційним 

характеристикам та екологічності. Зведення коробки будинку займає від одного до 

кількох місяців. 

2. Сендвіч-панелі Сіпеко (SIP-панелі) типу «OSB пінополістирол OSB» складаються з 

двох зовнішніх деревних водостійких плит (орієнтовано -стружкових плит OSB-3) 

товщиною 10-12 мм і внутрішнього шару пінополістиролу у вигляді плити (ПСБ-С 25) 

товщиною 100-200 мм, які склеюються між собою і проходять вакуумне пресування. 

Будинки із сендвіч – панелей мають високі теплоізоляційні якості і хорошу 

екологічність. Зведення будинку займає від двох тижнів до кількох місяців. 

3. Цегла керамічна виготовляється з глини, іноді суміші з різних різновидів глин і 

після формовки та сушіння проходить через високотемпературний випал (близько 

1000 градусів Цельсія). У нас сформувалося стійке переконання, що будинок може 

бути тільки цегляним. І ми знаходимо масу підтверджень цьому, наприклад, деякі 

стародавні фортеці простояли кілька сотень століть і прекрасно збереглися.  Зведення 

коробки будинку займає від трьох до шести місяців. 
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У цегли, газобетону та Сендвіч - панелей є конкретні показники, які характеризують 

ці матеріали за наступними параметрами (див. Таблицю 1) 

 

Таблиця 1 

Давайте розглянемо кожен показник окремо: як він впливає на міцність, стійкість і 

довговічність «коробки» будинку. 
Межа міцності на стиск показує, яке навантаження може витримати матеріал у кілограмах 

на 1см
2
. Межа міцності на стиск прямо впливає на міцність конструкції «коробки» 

будинку. (Додаток 4) 

Отже, чим більше поверхів і чим важче міжповерхове перекриття, тим вище повинен бути 

показник межі міцності на стиск обраного матеріалу. 

Коефіцієнт теплопровідності матеріалу показує здатність передавати (проводити) тепло 

(розрахунковий показник кількості тепла, що проходить за 1 годину через 1м
3
 зразка 

матеріалу при різниці температур на протилежних поверхнях 1 ° С). Чим вищий цей 

показник, тим гірше теплоізоляційні властивості матеріалу. (Додаток 5) 

Як видно з таблиці 1, теплопровідність цегли майже в 4 рази вище, ніж газобетону. А 

теплопровідність сендвіч – панелей майже в 5 разів нижча ніж керамічної цегли. Однак, в 

сучасному будівництві мало хто зводить стіни метрової товщини - це дорого і за часом, і 

по трудовитратах. Тому, на практиці при кладці стін з цегли (як правило, завтовшки 25см) 

використовують більше теплоізоляційних матеріалів (всередині і зовні), ніж при зведенні 

стін з газобетону та сендвіч – панелей. 

Коефіцієнт водопоглинання показує здатність матеріалу вбирати і утримувати воду. 

Водопоглинання погіршує властивості матеріалу, збільшує теплопровідність і середню 

густину, зменшує міцність. 

З Таблиці 1 видно, що газобетон в 1,5 рази швидше вбирає вологу, ніж цегла та SIP панелі. 

Це означає, що стіни з газобетону більше вимагають додаткового захисту. Обов'язково 

доведеться облицьовувати фасад будинку. 

Наступний показник - морозостійкість матеріалу. Він показує здатність зберігати 

міцність при багаторазовому чергуванні заморожування і відтавання. Як бачите (див. 

Таблицю 1), даний коефіцієнт у цегли трошки вище. Тому газобетон та Сендвіч – панелі 

потребують обов'язкового оздоблення. (Додаток 6) 

 

Параметри (од.вим) Керамічна цегла Газобетон  Сендвіч-панель 

Межа міцності на стиск 

(кг/см
2
) 

110 - 220 25 - 50 20 

Маса стіни 1м
3
 (кг) 1200 - 2000 70 - 900 700 - 800 

Теплопровідність (Вт/мк) 0,32 – 0,46 0,09 – 0,12 0,06 – 0,07 

Морозостійкість (Циклів) 50 - 100 50 60 
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Безумовно, порівняння цегли та газобетону не буде повним, якщо ми не розглянемо 

вартість цих матеріалів і час, який буде витрачено на зведення «коробки». 

Параметри 

(од.вим.) 

Керамічна цегла Газобетон Сендвіч-панель 

Розмір мм. 65х120х250 200х200х600 1,25(2,5)х2,5 – 7,3 

Вага 1 м
3
(кг) 1800 400 1м

2
 = 20кг 

Ціна матеріалу 

грн/м
3 615 656 

500 

Ціна роботи грн/м
3 

320 200 200 

Трудовитрати 

люд/год 
7,17 5,88 

4,17 

Всього сума кладки 

грн/ м
3 935 856 

700 

Витрати на 

будівництво в%, 

виходячи з витрат 

цегли 100% 

100 70 

30 

Таблиця №2 

Що стосується чинника часу, то, як видно з Таблиці 2, стіни з газобетону зводяться 

на 20% швидше, ніж із цегли. Така швидкість виконання робіт пов'язана з обсягом і вагою 

матеріалу. Цегла фактично в 13 разів менше газобетону, а важить в 4 рази більше. Уявіть 

собі, що для того, щоб покласти 1м
3
 стіни з газобетону, майстру потрібно підняти і 

покласти 400кг матеріалу, а з цегли - 1 800кг . На практиці це означає, що "коробку" з 

цегли можна "вигнати" за 3-6 місяців, "коробку" з газобетону - за 1-3місяці, Сендвіч-

панелей – за 2-3 місяці. (Додаток 7. Додаток 8) 

Вартість будівництва будинку Сіпеко на 30-40% нижче, ніж при традиційному 

будівництві з цегли. Вартість будівництва будинку з газобетону на 20% нижче, ніж при  

будівництві з цегли. (Додаток 9) 

 

 

Матеріал для 

стін 

Термін 

експлуа-тації, 

років 

Тривалість 

будівництва 

Необхідність в 

теплоізоляції 

Необхідність у 

зовнішній 

обробці 

Керамічна 

цегла 
Понад 100 Біля року Необхідна По бажанню 

Газоблоки 

Близько 100 

років при 

дотриманні 

технології 

будівництва 

Не 

менш півроку 

Залежно від 

розмірів блоку і 

кліматичних 

умов 

Необхідна, 

паропроникна 

SIP-панелі Мінімум 25 Від 1 місяця Не потрібна Необхідна 

Таблиця №3 

Аналізуючи таблицю 3 робимо висновок, що найбільший термін експлуатації у 

будинку з керамічної цегли. Але він потребує використання теплоізоляційних матеріалів 

та стіни цегляного будинку потребують зовнішньої  обробки. Цегла -  не дешевий 
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матеріал, а його кладка обійдеться дорожче, ніж кладка будь-якого іншого блочного та 

каркасного матеріалу. 

 

Насправді, у нас сформувалося стійке переконання, що будинок може бути тільки 

цегляним. І ми знаходимо масу підтверджень цьому, наприклад, деякі стародавні фортеці 

простояли кілька сотень століть і прекрасно збереглися. Слідування традиціям - це 

безпечний і перевірений шлях. Однак не забувайте, що на дворі 21 століття - розвиток 

технологій не стоїть на місці. Сучасні технології дозволяють заощадити час, гроші й ін. 

Головне, щоб їх використання не було даниною моді, а було тверезим і зваженим 

рішенням.  

Як бачите, неможливо сказати, що краще: цегла, газобетон або Сендвіч-панелі. 

Напевно, ви розумієте, що поняття "краще-гірше", "дорожче - дешевше" досить відносні. 

Вони застосовані у випадку, коли перед вами лежить вже готовий проект вашого будинку. 

В одному випадку - можливе використання тільки цегли, в іншому - тільки газобетону, 

або Сендвіч – панелей в третьому - можлива комбінація. 
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Висновки  

 

Пошукова робота, якою займалися учні, показала, що вони добре усвідомили 

завдання, навчилися творче мислити, зіставляти й аналізувати факти, аргументовано 

відстоювати свої погляди, мати достатню теоретичну підготовку й реалізувати її на 

практиці або для подальшого навчання. Пошуково – дослідницька робота захопила учнів, 

побудила у них інтерес і мотивацію, вони навчились самостійно мислити і діяти. 

В результаті аналізу досліджень по даній проблемі, ми прийшли до висновку,що у 

всьому світі останнім часом все більше уваги приділяється розробці екологічно чистих і 

енергозберігаючих технологій, спрямованих на зниження шкідливого впливу на 

навколишнє середовище і економію енергії. Не залишилися осторонь і будівельники. Все 

більшу популярність як на заході, так і в нашій країні набуває так зване «зелене 

будівництво». 

Наостанок хотілося б зупинитися на наступному моменті: силі звички. Насправді, у 

нас сформувалося стійке переконання, що будинок може бути тільки цегляним. І ми 

знаходимо масу підтверджень цьому, наприклад, деякі стародавні фортеці простояли 

кілька сотень століть і прекрасно збереглися. Слідування традиціям - це безпечний і 

перевірений шлях. Однак не забувайте, що на дворі 21 століття - розвиток технологій не 

стоїть на місці. Сучасні технології дозволяють заощадити час, гроші й ін. Головне, щоб їх 

використання не було даниною моді, а було тверезим і зваженим рішенням.  

 

За давніх часів найбагатшими країнами були ті, природа яких була найбільш 

щедрою; нині найбагатші країни ті, в яких людина найбільш діяльна.  

Г. Бокль 
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Додаток 1. Будинок із сендвіч-панелей. 

 

 
 

 

Додаток 2. Будинок із сендвіч-панелей. Для внутрішньої і зовнішньої обробки, а 

також покрівлі, застосовуються будь-які призначені для цього матеріали. 
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Додаток 3. Будинок із газобетону. 

 

 
 

 

 

Додаток 4. Гістограма. Межа міцності на стиск. 
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Додаток 5. Гістограма. Коефіцієнт теплопровідності. 
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Додаток 6. Гістограма. Морозостійкість матеріалу. 
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Додаток 7. Гістограма. Трудовитрати люд/год. 
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Додаток 8. Гістограма. Вага 1 м
3
(кг). 
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Додаток 9. Гістограма. Вартість будівництва будинку %. 
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