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Вступ 

Програму фахового випробування для прийому на навчання за ступенем 

«магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

(освітньо-професійна програма «Технологія будівельних конструкцій, 

виробів та матеріалів») складено на основі дисциплін циклу професійної 

підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за 

спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (освітньо-

професійна програма «Технологія будівельних конструкцій, виробів та 

матеріалів») з метою визначення рівня знань, які засвоєно бакалавром, та 

спроможності його до подальшого навчання з метою отримання ступеня 

«магістр». 

 

 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 
 

На фахове випробування виносяться питання з таких дисциплін: 

«В'яжучі речовини», «Бетони і будівельні розчини», «Технологія кераміки», 

«Технологія бетонних та залізобетонних виробів». 

 

2. Порядок проведення фахового випробування 

 

Фахове випробування для прийому на навчання за ступенем «магістр» 

за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (освітньо-

професійна програма «Технологія будівельних конструкцій, виробів та 

матеріалів») проводиться згідно до Правил прийому до Криворізького 

національного університету у 2020 р. та Положення про організацію прийому 

на навчання до Криворізького національного університету за освітнім 

ступенем «магістр». 

Фахове випробування проводиться фаховими атестаційними комісіями.  

Фахове випробування для прийому на навчання за освітнім ступенем 

«магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

(освітньо-професійна програма «Технологія будівельних конструкцій, 

виробів та матеріалів») проводиться у формі виконання тестових завдань. 

Тестове завдання містить 45 питань, які охоплюють галузь знань 

основних дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених 

освітньо-професійною програмою «Технологія будівельних конструкцій, 

виробів та матеріалів». Тестові завдання мають три рівня складності. 

При проведенні вступного випробування всі студенти отримують 

однакове тестове завдання. Відповіді на питання тестового завдання 

здійснюються в письмовій формі. Для виконання тестового завдання 

надається 120 хвилин. 

 

 

 



 

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

випробування 

  

Дисципліна: «В'яжучі речовини».  

Питання: Види в'яжучих речовин. Загальні властивості повітряних 

в'яжучих речовин. Загальні властивості гідравлічних в'яжучих речовин. 

Фізико-механічні властивості: будівельного гіпсу, повітряного та 

гідравлічного вапна, портландцементу. Технологія виготовлення: 

будівельного гіпсу, вапна, портландцементу. Вплив домішок на властивості 

будівельного гіпсу та вапна. Види портландцементу. Мінералогічний склад 

портландцементного клінкера і його вплив на властивості портландцементу. 

Хімічний склад портландцементного клінкера і його вплив на властивості 

портландцементу. Технологічні властивості портландцементу: вплив його 

складу та домішок. Механізм гідратації портландцементу. Мінеральні 

добавки, які застосовуються при виготовленні портландцементу. Органічні 

добавки, які застосовуються при виготовленні портландцементу. Шляхи 

поліпшення якості портландцементу. 

Дисципліна: «Технологія кераміки».  
Питання: Види будівельної кераміки. Складові будівельної кераміки: 

пластичні, не пластичні матеріали, добавки. Види глин. Підготовка сировини 

для виготовлення кераміки. Методи формування виробів із керамічних мас. 

Пластичне формування: підготовка маси, технологічні операції, контроль 

якості операцій та виробів. Напівсухе формування: підготовка маси, 

технологічні операції, контроль якості операцій та виробів. Шлікерне лиття: 

підготовка маси, технологічні операції, контроль якості операцій та виробів. 

Методи поліпшення якості будівельної кераміки. Отримання виробів з 

ніздрюватої кераміки.  

Дисципліна: «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. 

Дисципліна: «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: 

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 для підготовки до фахового  

випробування 
 

1. Будівельні матеріали: Підручник / П.В. Кривенко, В.Б. Барановський, 

М.П. Безсмертний та ін.; За ред. П.В. Кривенка. -  К.: ТОВ УВПК «Ексоб», 

2004 – 389 с.: іл. 

2. Шишкін О.О., Хільченко О.П. Технологія будівельних матеріалів та 

виробів: Підручник для студентів ВНЗ – Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007 

– 320 с. 

3. Горчаков Г.І., Баженов Ю.М. Будівельні матеріали: М.: Высш. шк. – 

1986. – 356 с. 

4. Комар А.Г. Будівельні матеріали та вироби: Підручник для інж. – 

екон. спец. буд. вузів. – М.: Вища шк.,1988. – 527 с., іл. 

5. Баженов Ю.М. Технология бетона. - М.: Высш. шк., 1978 г. - 412 с. 

6. Волженский А.В. и др. Минеральные вяжущие вещества- М.: Высш. 

шк., 1981. – 332 с.  

7. Рояк С.М., Рояк Г.С. Специальные цементы. - М.: Стройиздат, 1983. - 

278 с. 

8. Шишкін О.О. Спеціальні бетони для підсилення будівельних 

конструкцій, що експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ. Навч. 

посіб. для студ. ВНЗ. Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2000. – 113 с. 

9. Шишкин А.А. Вяжущие вещества на основе отходов горнорудной 

промышленности. Кривой Рог: Изд-во “Минерал” АГНУ, 2001. - 67 с. 

10. Шишкин А.А., Астахова Н.В. Активированные вяжущие вещества и 

бетоны на их основе. Кривой Рог: Изд-во “Минерал” АГНУ, 2001.- 104 с. 

11. Кривенко П. В., Пушкарьова К. К., Кочевих М. О. «Заповнювачі для 

бетону». Київ ТОВ «ФАДА, ЛТД» 2001, 399с. 

12. Шишкін О.О., Коверніченко Л.М. Технологія будівельної кераміки. 

Навчальний посібник для ВНЗ. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2008.– 259 с. 



13. Шишкін О.О., Машкін Л.І., Хільченко О.П. Фізико-хімічні методи 

досліджень будівельних матеріалів. Підручник для студентів ВНЗ. - Кривий 

Ріг: «Видавничий дім», 2007. – 312 с. 

14. Пшінько О.М., Нікіфоров О.П., Шишкін О.О., Приходько А.П. 

Довговічність бетону. Підручник для студентів ВНЗ. - Кривий Ріг: 

«Видавничий дім», 2009.–312с.  

15. Управління якістю будівельних матеріалів, виробів та конструкцій: 

[підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О.О. Шишкін, О.О. Шишкіна, В.А. 

Ковальчук, О.П. Хільченко. – Кривий Ріг: Видавничий центр Криворізького 

технічного університету, 2010. - 320 с.— (ВО: Вища освіта). 

16. Шишкін О.О., Іванов Є.Г., Хільченко О.П. Проектування 

підприємств з виробництва залізобетонних виробів. Навчальний посібник для 

ВНЗ. Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2002. – 115 с. 

17. Шишкін О.О., Машкін Л.І. Випробування залізобетонних 

будівельних конструкцій.  Навчальний посібник для ВНЗ. Кривий Ріг: 

«Видавничий дім», 2006. - 175 с. 
 


