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Вступ 

Програму фахового вступного випробування для прийому на навчання за 

третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

складено на основі дисциплін циклу професійної підготовки магістрів за 

освітньо-професійними програмами «Технологія будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів», а також «Промислове та цивільне будівництво» за 

спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» з метою 

визначення рівня знань, які засвоєно магістром, та спроможності його до 

подальшого навчання з метою отримання освітньо-наукового ступеня 

«доктор філософії». 

 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування 
 

На випробування виносяться питання з таких дисциплін: «Будівельне 

матеріалознавство», «Бетони і будівельні розчини», «Технологія бетону», 

«Технологія бетонних та залізобетонних виробів», «Технологія будівельного 

виробництва», «Організація будівельного виробництва» 

 

2. Порядок проведення вступного випробування 
 

Фахове вступне випробування для прийому на навчання за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти на здобуття ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

проводиться згідно до Правил прийому до Криворізького національного 

університету та структурних підрозділів у 2021 р. 

Випробування проводиться фаховими атестаційними комісіями.  

Вступне випробування для прийому на навчання за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» проводиться у 

формі усного опитування. 

Усне опитування містить 3 питання, які охоплюють галузь знань 

основних дисциплін циклу професійної підготовки магістрів, передбачених 

освітньо-професійними програмами «Технологія будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів», а також «Промислове та цивільне будівництво» за 

спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». 

При проведенні випробування всі здобувачі отримують різні завдання 

(білети). Відповіді на питання яких здійснюються в письмовій формі. Для 

виконання відповідей на питання співбесіди надається 40 хвилин. 

 

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на співбесіду 

  

Тема: «Технологія будівельного виробництва».  

Питання: Провідні будівельні процеси. Монтажні процеси. Підготовка 

бетонопроводу для роботи. Типи опалубки. Технічні параметри, які 

використовують при виборі монтажного крана. Для чого використовують 

такелажне оснащення. Методи зведення будинків і споруд. Параметри потоку 
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по структурі. Експлуатаційна продуктивність бульдозера. Спосіб 

спорудження “Стіна в ґрунті”. Прив’язка баштових будівельних кранів. 

Способи виконання земляних робіт. Способи відведення поверхневих та 

ґрунтових вод з буд майданчику. Поділ паль за характером статичної роботи. 

Загальна структура процесу кам’яних робіт. Методи армування попередньо 

напруженою арматурою. Схеми тимчасового водопостачання.  

 

Тема: «Організація будівельного виробництва». 

Питання: Склад проекту організації будівництва. Склад проекту виконання 

робіт. Склад Будгенплану. Графіки виконання робіт у складі календарного 

плану. Різновиди будівельних генеральних планів. Склад робіт при 

реконструкції у будівництві. Будівельна продукція. Спеціальні роботи у 

будівництві. Норма виробітку та одиниці її вимірювання. Методи організації 

будівельних робіт. Завдання проекту організації будівництва. Класифікація 

потоків за часовими параметрами. Для чого і як будується сітьовий графік. 

Контроль якості монтажу збірних залізобетонних конструкцій 

Способи відведення поверхневих та ґрунтових вод з буд майданчику. Поділ 

паль за характером статичної роботи. Для чого і як будується сітьовий графік 

Схеми тимчасового водопостачання. Класифікація тимчасових складів по 

призначенню та міста розташування.  

 

Тема: «Бетони і будівельні розчини» 

Питання: Види, властивості, вплив виду в'яжучої речовини, 

заповнювачів, домішок та складу. Методи підвищення якості. Методи 

визначення якості. Технологічні операції отримання бетону. Дозування 

компонентів бетону. Перемішування компонентів бетону: технологічні 

параметри. Транспортування бетонної суміші: види, умови, застосування 

транспортних засобів, вимоги для забезпечення якості при транспортуванні. 

Укладання бетонної суміші: методи, правила, умови застосування. Догляд за 

покладеним бетоном. Чинники, які обумовлюють довговічність бетону: 

щільність, міцність, хімічна стійкість, морозостійкість, термічна стійкість, 

стійкість до стирання. Чинники, що впливають на довговічність бетону: вид 

в'яжучої речовини, склад бетону, зовнішні фактори, внутрішні фактори. 

Методи забезпечення довговічності бетону. Методи підвищення 

довговічності бетону. Методи визначення якості та регулювання нею. 

 

Тема: «Технологія бетонних та залізобетонних виробів» 

Питання: Технологічні процеси і операції виготовлення збірних 

конструкцій і виробів: види, послідовність виконання. Підготовка форм. 

Армування. Види зварювання: умови застосування, вимоги до якості. Види, 

властивості, умови застосування. Укладання бетонної суміші: методи, 

технологічні режими. Прискорення твердіння бетону у виробах: види, 

режими. Оздоблення виробів. Методи визначення якості та регулювання нею. 

Технологічні процеси і операції монолітних конструкцій: види, послідовність 

виконання. Підготовка опалубки. Армування. Укладання бетонної суміші: 

методи, технологічні режими. Прискорення твердіння бетону у виробах: 

види, режими. Вплив негативних температур на властивості бетонної суміші 

і бетону. Методи забезпечення якості бетону в умовах зимового бетонування: 
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застосування гарячих бетонних сумішей, застосування теплового захисту, 

прогрівання. Умови застосування гарячих бетонних сумішей. Умови 

застосування теплового захисту Умови застосування прогрівання бетонної 

суміші. Методи підвищення якості. 

 

4. Рекомендована література 
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