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І. ОПИС ПРОГРАМИ

Програма вступних випробувань для вступу на навчання до аспірантури на здобуття 
ступеня "доктор філософії" зі спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" на базі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або ступеня "магістр" розроблена з 
урахуванням вимог, викладених у Правилах прийому до аспірантури Одеської державної академії 
будівництва та архітектури у 2022 році.

Прийом вступників, що мають диплом магістра (спеціаліста) для здобуття ступеня 
"доктор філософії" проводиться зі спеціальностей, зазначених у Правилах прийому до аспірантури 
Одеської державної академії будівництва та архітектури у 2022 році за результатами вступних 
випробувань.

Вступні випробування відбуватимуться у формі усного завдання. Завдання містить 
запитання з дисциплін циклу професійної підготовки магістрів (спеціалістів) з галузі знань 
19 "Архітектура і будівництво".

Кожне завдання вступного випробування складається з трьох запитань.
Випробування розраховане на 90 хвилин.
За вірні відповіді в повному обсязі на перше та друге питання білету вступник отримає по 

33 бали, на третє -  34 бали. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як сума балів 
за відповіді на три питання й максимальне її значення -  100 балів.

Підсумки вступних випробувань оголошуються вступникам приймальною комісією 
академії.

II. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

«ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА»

1. Технологія земляних робіт. Надати класифікацію та описати одну з технологій за
вказівкою комісії.

2. Безтраншейні способи санації трубопроводів. Надати класифікацію та описати одну з
технологій за вказівкою комісії.

3. Технологія влаштування монолітних та збірно-монолітних будівель. Надати
класифікацію та описати одну з технологій за вказівкою комісії.

4. Технологія зведення будівель зі збірних конструкцій. Надати класифікацію та описати
одну з технологій за вказівкою комісії.

5. Типи опалубних систем. Надати класифікацію та описати одну з технологій за
вказівкою комісії.

6. Конструктивно-технологічні рішення полегшених перекриттів.
7. Технологія влаштування будівель з цегли та дрібноштучних елементів. Надати

класифікацію та описати одну з технологій за вказівкою комісії.
8. Основні технології влаштування підлог. Надати класифікацію та описати одну з

технологій за вказівкою комісії.
9. Основні технології влаштування «мокрих» фасадів з утепленням. Надати класифікацію

та описати одну з технологій за вказівкою комісії.
10. Технології та матеріали для вентильованих фасадних систем. Надати класифікацію та

описати одну з технологій за вказівкою комісії.
11. Основні технології влаштування покрівель. Надати класифікацію та описати одну з

технологій за вказівкою комісії.
12. Технології та матеріали для ізоляційних робіт. Надати класифікацію та описати одну з

технологій за вказівкою комісії.
13. Основні технології оздоблення стін. Надати класифікацію та описати одну з технологій

за вказівкою комісії.
14. Основні технології оздоблення стель. Надати класифікацію та описати одну з

технологій за вказівкою комісії.



з
15..,. Технологія зведення підземних інженерних споруд. Надати класифікацію та описати 

одну з технологій за вказівкою комісії.
16. Технологія зведення наземних інженерних споруд. Надати класифікацію та описати

одну з технологій за вказівкою комісії.
17. Сучасні способи прокладання інженерних мереж. Надати класифікацію та описати

одну з технологій за вказівкою комісії.
18. Сучасні технології влаштування світлопрозорих конструкцій. Надати класифікацію та

описати одну з технологій за вказівкою комісії.
19. Технологія зведення швидкомонтуємих будівель та споруд.
20. Енергозберігаючі технології в будівництві. Надати класифікацію та описати одну з

технологій за вказівкою комісії.
21. Традиційні та інноваційні технології посилення основ та фундаментів. Надати

класифікацію та описати одну з технологій за вказівкою комісії.
22. Традиційні та інноваційні технології посилення основних конструкцій. Надати

класифікацію та описати одну з технологій за вказівкою комісії.
23. Нетрадиційні способи підсилення залізобетонних балок.
24. Технології підсилення розтягнутої зони плит перекриття.
25. Що таке технологія зовнішнього армування? Які сучасні матеріали використовуються

для цього?
26. Назвіть етапи підготовки будівельного виробництва згідно ДБН А.3.1 -5:2016.
27. Підготовка будівельного майданчика.
28. Приведіть стадійність проектування та склад проектної документації для об’єктів

гражданських будівель 1 категорії складності, 2 категорії складності, 3 категорії складності, 4 та 5 
категорії складності згідно ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на 
будівництво».

29. Які взаємовідносини між учасниками будівництва на стадії зведення об’єкта: замовник-
проектна організація-підрядна організація?

30. Класифікація методів організації будівельного виробництва.
3 1. Способи виконання будівельно-монтажних робіт. Суть підрядного способу, 

господарського способу та їх раціональне сполучення.
32. Особливості виконання БМР в умовах реконструкції. Склад і зміст підготовки

будівельного виробництва при реконструкції.
33. Особливості розробки організаційно-технологічної документації при реконструкції

(ПОБ, ПВР).
34. Види реконструкції та особливості організації робіт при реконструкції.
35. Організаційні форми експлуатації автотранспортних засобів, взаємовідносини з

будівельними організаціями.
36. Поняття про матеріально-технічну базу. Класифікація підприємств матеріально-

технічної бази.
37. Склад проекту організації будівництва (ПОБ). Вихідні данні для його розробки.
38. З якою метою розробляють проект організації будівництва (ПОБ)? За рахунок яких

коштів розробляють ПОБ і хто його розробляє?
39. Проект виконання робіт.
40. Склад проекту виконання робіт та ТК, хто їх розробляє, за які кошти.
41. Вихідні данні для розробки, зміст і особливості розробки загально-будівельного

будгенплану.
42. Вихідні данні, зміст і особливості розробки об’єктного будгенплану.
43. Які зони, згідно ДБН, визначають на об’єктному будгенплані? Що вони передбачають?
44. Виходячи з яких умов виконується поперечна прив’язка баштових кранів поблизу

котловану, поблизу будівлі?
45. Особливості розрахунку тимчасових споруд на будгенплані в складі ГІОБ і ПВР:

складів, тимчасових будівель, тимчасового водопостачання, тимчасової електроенергії.
46. Виробнича програма і вимоги до неї. Методика розрахунку потужності будівельних

організацій. Фактори, визначаючі рівень використання виробничої потужності.



47,, _ Річний виробничо-економічний план будівельної організації, його зміст, показники, 
основні розділи і порядок розробки та затвердження.

48. З якою метою розробляють календарні плани будівництва об’єктів? Види календарних
планів, календарне забезпечення.

49. Поточні методи будівництва.
50. Технологічні лінії програмних комплексів (ВІМ-технології) та їхнє використання для

організаційно-технологічного моделювання (4-0 моделі).
51. Програмне забезпечення, що реалізує визначення вартості будівельно-монтажних

робіт.
52. Програмне забезпечення, що реалізує управління проектами, у тому числі

будівельними.
53. Програмне забезпечення, що організує документооборот в будівельних організаціях.
54. Основні поняття та визначення в технології будівництва (будівельні процеси,

загальнобудівельні та спеціальні роботи, продуктивність, норма часу, трудомісткість).
55. Склад та зміст виконавчої документації в будівництві. Приклади виконавчих схем.
56. Сучасна нормативна документація в будівництві.
57. Системи, методи та нормативні документи для контролю якості в будівництві.
58. Сучасні джерела наукової інформації та бази даних, які можна використовувати для

аналізу відомостей в області технології та організації будівництва.
59. Методика багатокритеріального аналізу для вибору інноваційних організаційно-

технологічних рішень.
60. Особливості використання теорії експериментально-статистичного моделювання для

вибору ефективних організаційно-технологічних рішень.

«ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЯ»

Норми і режим водоспоживання населеного пункту. Визначення розрахункових витрат. 
Швидкі фільтри для водопостачання. Класифікація, конструкції, засипки. Методи2 .

регенерації.
3.

4. 
води.

5. Схеми подачі й розподілення
магістральних та розподільчих мереж.

Зони водопостачання. Схеми зонування мережі.
Швидкі фільтри. Конструкції. Дренажно-розподільчі системи. Відведення промивної

води. Типи водопровідних мереж. Трасування

6. Контактні освітлювачі. Принципи роботи. Сфера застосування. Конструкції.
7. Водоводи. Визначення матеріалу і діаметрів труб, трасування водоводів.
8. Методи знезараження води для водопостачання. Класифікація. Сфера застосування.
9. Знезаражування води хлором. Механізм процесу. Дози хлору. Хлорне господарство
10. Водонапірні башти та резервуари. Конструкції. Принципи проектування.
11. Походження та класифікація підземних вод. Бурові свердловини
12. Особливості сільськогосподарського водопостачання
13. Труби, арматура і спорудження на водопровідній мережі та водоводах.
14. Озонування води. Механізм процесу. Сфера застосування. Технологічні схеми здобуття

озону.
15. Конструкції свердловин при ударно-канатному та роторному способах буріння

свердловин
16. Фільтри водозабірних свердловин. Конструкції.
17. Руслові водозабори суміщеного та роздільного типів. Конструкції
18. Відстійники та мулоущільнювачі.
19. Горизонтальні водозабори. Інфільтраційні та променеві водозабори
20. Оголовки, конструкції. Рибозахисні улаштування.
21. Берегові та комбіновані водозабори, конструкції. Ковшові водозабори.
22. Відстійники. Класифікація відстійників. Методи розрахунку та конструкція

горизонтальних та вертикальних відстійників.



23_. _ Вимоги до якості питної та технічної води.
24. Методи знезаражування води. Класифікація. Сфера застосування.
25. Коагулювання води. Види коагулянтів, визначення доз. Реагентне господарство.

Інтенсивні методи коагулювання
26. Контактні освітлювачі. Принципи роботи. Сфера застосування. Конструкції.
27. Освітлення у шарі завислого осадку. Принципи роботи. Конструкції.
28. Оголовки, конструкції. Рибозахисні улаштування.
29. Відстійники. Конструкції. Сфера застосування.
30. Фільтри водозабірних свердловин. Конструкції.
31. Флотація. Принципи роботи і класифікація. Конструкції.
32. Генплани очисних станцій та схеми висотного розміщення очисних споруд. Техніко-

економічне обґрунтування вибору состава споруд.
33. Мала каналізація. Норми водовідведення. Особливості проектування мереж і очисних

споруд.
34. Основні данні для проектування систем водовідведення: розрахункове населення,

норми водовідведення. розрахункові витрати.
35. Системи каналізації та їх вибір з врахуванням порівнянної технічно-економічної та

санітарно-гігієнічної оцінки.
36. Основи гідравлічного розрахунку самопливної каналізаційної мережі.
37. Принципи проектування та трасування зовнішньої каналізаційної мережі. Побудова

поздовжнього профілю мережі.
38. Споруди на каналізаційній мережі: колодязі, дюкери, естакади, переходи та перетини з

підземними комунікаціями.
39. Відведення дощових вод. Зовнішні та внутрішні водостоки. Основи розрахунку

дощових мереж. Принципи проектування та трасування дощових мереж, споруди на них.
40. Особливості розрахунку і влаштування напівроздільної системи каналізації.
41. Схема станції біологічного очищення стічних вод в природних умовах, її техніко-

економічна та гігієнічна оцінка.
42. Класифікація методів очистки стічних вод. Вибір метода очистки з врахуванням якісної

та кількісної характеристик стічних вод.
43. Станції біологічного очищення стічних вод, їх техніко-економічна та гігієнічна оцінка.
44. Біологічне очищення стічних вод в природних та штучних умовах. Улаштування полів

зрощення та фільтрації. Крапельні та високо навантажувальні біофільтри, їх конструкція, техніко- 
економічні показники роботи.

45. Конструктивні різновидності та принцип розрахунку.
46. Класифікація методів очистки стічних вод. Вибір метода очистки з врахуванням

якісної та кількісної характеристик стічних вод.
47. Схема станції біологічного очищення стічних вод в штучних умовах, її техніко-

економічна та гігієнічна оцінка.
48. Споруди для механічного очищення стічних вод. Решітки, їх конструкція.

Піскоуловлювачі, призначення і класифікація піскоуловлювачів.
49. Методи знезараження стічних вод, їх техніко-економічні оцінки. Генплани очисних

станцій водовідведення та схеми висотного розміщення очисних споруд. Техніко-економічне 
обґрунтування вибору состава споруд.

50. Технологічні схеми освітлення та знебарвлювання води.
51. Способи інтенсифікації роботи відстійників. Преаератори , їх конструкція.

Біокоагулятори, техніко-економічні показники роботи, конструкція.
52. Методи знезараження стічних вод, їх техніко-економічні оцінки. Змішувачі, контактні

резервуари, конструкції.
53. Конструктивні різновидності радіальних відстійників, технічно-економічний показник

їх роботи. Принцип розрахунку.
54. Анаеробне зброджування осадку в метантенках. Типи метантенків, особливості їх

конструкції.
55. Основи гідравлічного розрахунку самопливної каналізаційної мережі.



56.- Змішувачі та камери утворення пластівців. Конструкції, вибір типу.
57. Способи обробки осадків. Освітлювачі-перегнівачі, септики, двухярусні відстійники, їх

конструкція.
58. Способи і апарати для механічного зневоднення осадків, утилізація осадків очисно’ 

станції. Термічна сушка осадків.
59. Методи зневоднення осадків стічних вод. Мулові майданчики, їх улаштування.

Перекачка осадку.
60. Біохімічні процеси при очистці стічних вод в аеротенках. Система аерації та

конструкції аеротенків.

«ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОПАЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ»

1. Основи теплопередачі. Теплопередача через однорідні огорожувані конструкції
будівель при стаціонарному тепловому потоці.

2. Теплозахисні властивості зовнішніх огороджень. Необхідний теплооптимальний опір
теплопередачі.

3. Обладнання теплових мереж: конструктивні елементи, трубопроводи, ізоляція,
компенсатори, опори, основи їх розрахунку.

4. Визначення розрахункових витрат газу на побутові і комунальні потреби.
5. Нагрівальні прилади (конструкції, характеристика, основи теплового розрахунку).
6. Перспективні та нові системи водяного опалення при центральному теплопостачанні

(характеристика, схеми і основи розрахунку).
7. Основні джерела забруднення повітряного басейну (природні 

і антропогенні). Класифікація антропогенних джерел забруднення атмосфери.
8. Однотрубні системи водяного опалення (схема, устрій, основи гідравлічного

розрахунку).
9. Обладнання теплових підстанцій, водо-водяні підігрівальні установки змішувача і 

поверхневого типу, акумулювання теплоти.
10. Двотрубні системи водяного опалення (схема, пристрій, основи гідравлічного

розрахунку).
11. Методика гідравлічного розрахунку газопроводів середнього 

та високого тиску.
12. Теоретичні основи і методика гідравлічного розрахунку трубопроводів по

характеристикам опору.
13. Схеми підключення систем опалення до теплових мереж (область застосування,

визначення наявного перепаду тиску в системі опалення).
14. Визначення теплового потоку через огороджуючи конструкції. Витрата теплоти на

підігрів інфільтруючого повітря.
15. Вибір схеми обробки повітря в центральному кондиціонері. Визначення розрахункової

продуктивності кондиціонера.
16. Закон Дальтона і Рауля, розрахунок суміші зріджених вуглеводневих газів.
17. Особливості та нормативні вимоги до опалення і вентиляції виробничих приміщень з

газовими і пиловими шкодою. Аварійна вентиляція.
18. Теплові схеми систем теплопостачання та джерел теплоти.
19. Повітряні завіси (область застосування, характеристика, види, нормативні вимоги щодо

застосування).
20. Основи гідравлічного розрахунку трубопроводів систем водяного опалення за методом

питомих втрат тиску.
21. Вільний ізотермічний струмінь круглого перетину з рівномірним початковим полем

швидкостей. Властивості, схема розвитку.
22. Гідравлічний розрахунок теплових мереж: схеми систем, п'єзометричний графік,

розрахунок розгалужених теплових мереж.
23. Основне рівняння повітрообміну в приміщеннях та його практичне застосування.
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24., Властивості вологого повітря. І-сІ діаграма. Графоаналітичний спосіб визначення 
процесів та параметрів суміші по 1-<і діаграмі.

25. Режими центрального регулювання систем теплопостачання; аналітична основа та
практична реалізація.

26. Конструктивне рішення та методи розрахунку повітроводів розгалужених
вентиляційних систем.

27. Тепло насосні системи теплопостачання. Схеми, обладнання, основи розташування..
28. Особливості та методика розрахунку повітроводів систем вентиляції з природним

спонуканням.
29. Гідравлічний режим відкритих та закритих теплових мереж, розрахунок потоків

розподілу в кільцевих мережах, гідравлічний удар.
30. Вибір обробки повітря в центральному кондиціювання. Схема обробки повітря в

прямоточному кондиціонері, процеси на І-с1 діаграмі в літній період.
31. Нові енергоекономічні системи опалення та вентиляції висотних будівель.
32. Оцінка енергетичної ефективності цивільних будівель; аналітичне та експериментальне

7

визначення.
«ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ»

1. Основні і розрахункові фізичні характеристики грунтів, методи їх визначення.
2. Фізико-механічні характеристики грунтів, їх взаємозв'язок з фізичними.
3. Стисливість грунтів, основні характеристики. Закон ущільнення. Лабораторні і польові

методи визначення деформаційних властивостей грунту.
4. Міцність грунтів, основні показники. Закон Кулона. Лабораторні і польові методи

визначення міцностних характеристик грунту.
5. Застосування теорії пружності грунтів. Основні допущення.
6. Розподіл тисків по підошві гнучкого і жорсткого фундаментів, напруження в грунтах

від власної ваги.
7. Напруження в грунтах від дії зовнішнього навантаження.
8. Принципи визначення напружень в грунтах основи по методу «кутових точок».
9. Стійкість грунтів в основі фундаментів споруд.
10. Стійкість грунтів в укосах.
11. Розрахунок стійкості схилів методом круглоциліндричних поверхонь ковзання.
12. Активний і пасивний тиск грунту на підпірну стінку.
13. Моделі грунтової основи.
14. Види і природа деформації грунту,методи розрахунку осідань фундамента.
15. Реологічні процеси в грунтах.
16. Типи фундаментів будівель, їх конструктивні рішення. Визначення глибини закладення

підошви фундаменту.
17. Проектування фундаментів по другій групі граничного стану, визначення

розрахункового опору несучого шару грунту, перевірка опору слабкого шару грунту, що залягає в 
основі фундаменту.

18. Проектування фундаментів по першій групі граничного стану.
19. Класифікація заглиблених фундаментів, глибокого закладення і спеціальних,

класифікація паль і пальових фундаментів.
20. Індустріальні палі, класифікація, конструкції, способи занурення.
21. Палі виготовлені на місці: набивні, буронабивні, буроін'єкційні, ґрунтоцементні.
22. Взаємодія паль і пальових фундаментів з навколишнім ґрунтом: індустріальних, що

заглиблюються, виготовлених на місці.



21., Визначення несучої здатності паль при дії вдавлюваючого, горизонтального і 
вертикального навантажень: аналітично, статичними і динамічними навантаженнями, за 
результатами зондування.

24. Проектування пальових фундаментів.
25. Спеціальні фундаменти: палі-оболонки, опори глибокого закладання опускні, колодязі,

кесони. ФПЧ. що зводяться "зверху-вниз".
26. Методи поліпшення будівельних властивостей грунтів. Закріплення ґрунтів.
27. Причини деформацій будівель, які пов'язані з геотехнікою.
28. Технологічний регламент і технологічні випробування при влаштуванні пальових

фундаментів, ущільнення ґрунтів.
29. Особливості виконання робіт при підсиленні. Виконання робіт в стислих умовах

існуючої забудови.

«БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ, БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ»

1. Класифікація сучасних залізобетонних та кам’яних конструкцій.
2. Методи будівельної механіки при вивченні напружено-деформованого стану

залізобетонних конструкцій.
3. Основні методи статичних і динамічних випробувань конструкцій, будівель та споруд.
4. Основні положення методу розрахунку конструкцій за граничними станами.
5. Методика вибору оптимальних рішень залізобетонних і кам’яних конструкцій для

конкретних будівель та споруд.
6. Основні фізико-механічні властивості бетону та арматурної сталі.
7. Закони деформування бетону і арматури.
8. Фізичні властивості сумісної роботи бетону і арматури.
9. Деформаційна модель роботи бетону під навантаженням.
10. Формулювання умов несучої здатності, тріщиностійкості та допустимої

деформативності залізобетонних конструкцій.
11. Три категорії тріщиностійкості залізобетонних конструкцій.
12. Методи, відмінності та особливості теоретичного і емпіричних досліджень.
13. Опір залізобетону складним силовим впливам.
14. Робота залізобетонних конструкцій на стиск.
15. Врахування впливу гнучкості на роботу стиснутих залізобетонних елементів.
16. Розрахунок залізобетонних конструкцій, що згинаються за нормальним перерізом.
17. Розрахунок залізобетонних конструкцій, що згинаються за похилим перерізом.
18. Розрахунок ширини розкриття тріщин в залізобетонних конструкціях.
19. Розрахунок прогинів в залізобетонних конструкціях.
20. Особливості роботи залізобетонних конструкцій з попереднім напруженням.
21. Поняття перерозподілу зусиль в перерізах статично невизначених залізобетонних

конструкцій.
22. Характер розподілу деформацій та тріщиноутворення в бетонних і залізобетонних

конструкціях.
23. Порядок та види обстежень, класифікація пошкоджень та дефектів будівельних

конструкцій.
24. Особливості визначення залишкової несучої здатності пошкоджених залізобетонних

конструкцій.
25. Методі підвищення несучої здатності пошкоджених конструкцій.
26. Сучасні методи розрахунку та аналіз роботи конструкцій під час їх експлуатації.
27. Проектування вузлів дерев'яних просторових конструкцій.
28. Забезпечення загальної стійкості дерев'яних стійок.
29. Проектування наскрізних сталевих конструкцій покриття.
30. Забезпечення просторової стійкості промислових будівель зі сталевих конструкцій.
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«БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ»

1. Гідравлічні в’яжучі речовини. Класифікація гідравлічних в’яжучих.
2. Фізичні властивості: істина щільність, середня густина, пористість. Морозостійкість.
3. Кристалічні решітки, кристалографічні індекси. Дефекти кристалічних решіток, їхнє

значення.
4. Визначення, класифікація та стандартизація в’яжучих речовин.
5. Гірські породи. Зв'язок між умовами утворення гірських порід і структурою.
6. Сировина для керамічних виробів. Глини.
7. Повітряні в’яжучі речовини: гіпсові, магнезіальні, повітряне вапно.
8. Види оздоблювальних матеріалів на основі скла, природного каменю, полімерів.
9. Поняття про мінерал і гірську породу.
10. Портландцемент. Поняття про сировину та принципи виробництва.
11. Бетонна суміш. Поняття про реологічні властивості бетонної суміші.
12. Залежність міцності бетону від марки цементу, водо цементного відношення і якості

заповнювачів, формули й графіки, що виражають цю залежність.
13. Стінові матеріали. Керамічна цегла, лицьові, пористі, дірчасті та пустотілі; пустотілі

керамічні камені та крупнорозмірні блоки.
14. Основні компоненти полімерних матеріалів. Властивості полімерних матеріалів.
15. Бітумні в’яжучі. Класифікація.
16. Значення бетону, як головного будівельного матеріалу. Визначення та загальна

класифікація бетону.
17. Поняття про кладочці, монтажні, штукатурні і спеціальні (декоративні, гідроізоляційні,

акустичні, рентгенозахисні та ін.) розчини.
18. Керамічні вироби для зовнішніх і внутрішніх робіт.
19. Спеціальні види цементів. Способи надання портландцементу спеціальних

властивостей.
20. Міцність, зв'язок із складом і будовою матеріалу. Твердість, старанність, опір удару,

опір зношування.
21. Поняття про виробництво скла. Сировинні матеріали.
22. Твердіння бетонів у різних умовах. Вплив температури та вологості на твердіння

бетонів, методи прискорення твердіння бетону; догляд за бетоном, у тому числі в умовах сухого й 
жаркого клімату.

23. Сухі будівельні суміші.
24. Ситали та шлакоситали: одержання, властивості та застосування. Литі вироби з

гірських порід і шлаків.
25. Узагальнена теорія твердіння цементу. Основні властивості цементу й методи їхньої

оцінки.
26. Гіпсоцементнопуццоланові в’яжучі. Принципи їхнього одержання, властивості та

області застосування.
27. Акустичні матеріали. Призначення. Структура, властивості й основні види.
28. Корозія цементного каменю, основні види, міри попередження корозії.
29. Одержання та обробка виробів із природнього каменю, типи фактур. Види кам’яних

виробів.
30. Важливіші види полімерних матеріалів та виробів. Модифікація традиційних

матеріалів полімерами.



III КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
10

Предметна комісія оцінює усні відповіді вступника (на кожне питання білету окремо) за 
такими критеріями:

26 - 33(34) бали -  вступник дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, 
продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння 
аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ навів приклади.

1 0 - 2 5  балів -  вступник загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся
переконливо аргументувати свою відповідь, припустився незначної помилки у використанні 
понятійного апарату, показав у цілому задовільні знання літературних джерел.

0 - 9 балів -  вступник дав неправильну або неповну відповідь на запитання, не навів 
відповідної аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної 
літератури або взагалі нічого не відповів.
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