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ВСТУП 
 
Програма фахового вступного випробування для прийому для навчання за освітньо-

науковою програмою «Будівництво та цивільна інженерія» підготовки доктора філософії на 
основі раніше здобутого ступеня магістра (спеціаліста) розроблена відповідно до діючих 
нормативних документів: Конституції України, Закону України «Про освіту» від 
05.09.2017 р. № 2145-VIIІ, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VIІ зі 
змінами та доповненнями, «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» зі змінами, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 та 
Правил прийому до Дніпровського національного університету залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна на навчання за освітньо-науковим рівнем доктора філософії в 
2021 році. 

Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-науковою програмою 
«Будівництво та цивільна інженерія» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» приймається предметною комісією для проведення вступних випробувань до 
аспірантури. 

Мета вступних випробувань – оцінка базових знань вступника до аспірантури з точки 
зору їх достатності для наукової роботи зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» (рівень підготовки кадрів вищої кваліфікації) для подальшого зарахування до 
аспірантури на конкурсній основі. 

Завданням іспиту є виявлення у вступника до аспірантури здібностей до аналітичної і 
наукової роботи. 

Екзаменаційний білет складається з чотирьох питань, в тому числі теоретичних та 
практичних, що беруться з різних розділів цієї Програми. 

При відповіді на них вступник до аспірантури повинен продемонструвати рівень 
фундаментальної підготовки, який дозволить йому успішно опанувати освітньо-науковий 
рівень вищої освіти. 

За підсумками іспиту виставляється диференційована оцінка, в якій враховується якість 
відповідей на екзаменаційні питання, що містяться в білеті. 
 

1 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Форма проведення фахового вступного випробування – письмова.  
Необхідні для вичерпної відповіді на питання записи виконуються на папері зі 

штампом університету. На кожному листі вступник до аспірантури вказує номер білета 
фахового вступного випробування. Листи нумеруються, заповнюються з обох сторін. 
Питання в білетах формуються на основі даної програми, яку вступники до аспірантури 
отримують завчасно.  

При відповідях на теоретичні питання кандидат повинен продемонструвати не тільки 
володіння навчальним матеріалом, але й розуміння зв’язку теорії з практикою. 

Рекомендується підготовка конспекту самостійної роботи по програмним питанням і по 
рекомендованій літературі. 
 

2 ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО БІЛЕТІВ 
 

2.1 Цикл «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» 
1. Організаційно-технологічні параметри будівельного потоку. 
2. Організаційно-економічні заходи, які виконуються генпідрядною організацією до 

початку будівництва. 
3. Особливості бетонування окремих видів конструкцій. 
4. Порядок прийняття скритих робіт. 
5. Етапи підготовки будівництва.  
6. Основні положення з організації будівельного проєктування. 
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7. Методи забезпечення стійкості змурованих будівель взимку. 
8. Поняття та визначення сітьової моделі. 
9. Організаційні заходи, які виконуються до початку будівництва. 
10. Сучасні опалубки. Переваги та недоліки. 
11. Склад та зміст проєкту. 
12. Влаштування підлог. 
13. Основні принципи проєктування поточного будівництва. Технологічні схеми 

виконання робіт. 
14. Параметри та різновиди будівельних потоків.  
15. Методи з’єднання арматури та контролю їх якості. 
16. Теплоізоляційні роботи. 
17. Зміст і структура та особливості мокрих будівельних процесів. 
18. Організаційно-технічні параметри будівельного потоку. 
19. Двостадійне проєктування. 
20. Укладання і ущільнення ґрунту. Методи контролю. 
21. Технологічні процеси розробки ґрунту. 
22. Матеріали для мурування. 
23. Покрівельні роботи. 
24. Технологія занурювання паль та контроль якості. 
25. Транспортування будівельних вантажів. 
26. Види шляхів сітьового графіку. Критичний шлях. 
27. Технічні засоби для монтажних робіт. 
28. Правила розрізки та армування кладки. 
29. Методи відтаювання ґрунту. 
30. Матеріали для армування. 
31. Особливості монтажу металевих конструкцій. 
32. Методи з’єднання дерев’яних конструкцій. 
33. Основні шляхи подальшого вдосконалення будівельного виробництва. 
34. Організація інженерних вишукувань. 
35. Проєкт організації будівництва. 
36. Методи підігріву бетону взимку. 
37. Способи забезпечення стійкості стінок виїмок палями та анкерами. 
38. Одностадійне проєктування. 
39. Влаштування гідроізоляції. 
40. Організація будівельного проєктування. 

 
2.2 Цикл «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» 

Тема 1. Основи теорії проєктування будівельних конструкцій 
1. Основні історичні етапи розвитку теорії будівельних конструкцій. 
2. Внесок вітчизняних інженерів в розвиток будівельних конструкцій. 
3. Сучасні різновиди і класифікації будівель та споруд. 
4. Навантаження і впливи на будівельні конструкції. Їх види, класифікація, нормування. 
5. Фізико-механічні характеристики будівельних матеріалів. Їх нормування. 
6. Метод розрахунку за граничним станами. Його сутність, розрахункові вирази. 
7. Лінійна та нелінійна робота елементів конструкцій. Поняття про пружність, 

повзучість, пластичність. 
8. Поняття про моделі будівельних конструкцій. Методи моделювання будівельних 

конструкцій. 
9. Надійність та довговічність будівельних конструкцій. Їх розрахунок та 

прогнозування. 
10. Техніко-економічна оцінка будівельних конструкцій. Варіантне проєктування. 
Тема 2. Будівельні конструкційні матеріали та їх робота під навантаженням. 
1. Бетони. Види, класифікація, маркування. Арматурні вироби. 
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2. Робота залізобетону при статичних і динамічних навантаженнях. Стадії напружено-
деформованого стану. 

3. Матеріали і розчини для кам’яних та армокам’яних конструкцій. Особливості їх 
роботи під навантаженням. 

4. Будівельні сталі. Види, класифікація, маркування. Сортамент. 
5. Робота сталі при статичних і динамічних навантаженнях. Стадії напружено-

деформованого стану. 
6. Алюмінієві сплави та марки. Особливості їх роботи під навантаженням. 
7. Деревина для будівельних конструкцій. Сортамент. Захист від зовнішніх факторів. 
8. Робота деревини при статичних і динамічних навантаженнях. Анізотропія. 
9. Конструкційні пластмаси. Особливості їх роботи під навантаженням. 
10. Скло та сучасні композитні матеріали для будівельних конструкцій. Особливості їх 

роботи під навантаженням. 
Тема 3. Розрахунки елементів будівельних конструкцій. 
1. Розрахунок залізобетонних центрально- і позацентрово-стиснутих елементів. Їх 

конструювання. 
2. Розрахунок згинальних залізобетонних елементів за різними перерізами. Їх 

конструювання. 
3. Розрахунки міцності та деформативності кам’яної кладки. Конструювання. 
4. Розрахунок сталевих центрально- і позацентрово-навантажених елементів. Їх 

конструювання. 
5. Розрахунок сталевих згинальних елементів. Їх конструювання. 
6. З’єднання сталевих елементів. Їх види та особливості розрахунку і конструювання. 
7. Розрахунки елементів з алюмінієвих сплавів. 
8. Розрахунки елементів з деревини на розтяг, стиск, згин. 
9. З’єднання елементів з деревини. Їх види та особливості розрахунку і конструювання. 
10. Розрахунок елементів з конструктивних пластмас на розтяг, стиск, згин. 
Тема 4. Різновиди будівельних конструкцій. 
1. Залізобетонні балкові клітки. Склад, особливості проєктування. 
2. Залізобетонні попередньо-напружені елементи. Види особливості проєктування. 
3. Залізобетонні фундаменти. Види, особливості проєктування. 
4. Сталеві балкові клітки. Склад, особливості проєктування. 
5. Сталеві колони. Види, особливості проєктування. 
6. Сталеві ферми. Види, особливості проєктування. 
7. Підкранові конструкції. Види, особливості проєктування. 
8. Просторові оболонки з деревини і конструкційних пластмас. Види, особливості 

проєктування. 
9. Каркаси одноповерхових та багатоповерхових будівель. Забезпечення просторової 

жорсткості. Особливості проєктування. 
10. Інженерні споруди. Види, особливості проєктування. 

 
2.3 Цикл «Будівельні матеріали та вироби» 

1. Стан розвитку виробництва сучасних будівельних матеріалів в Україні і закордоном: 
проблеми і перспективи. Створення сучасних будівельних матеріалів з урахуванням 
принципу сталого розвитку.  

2. Стандартизація і нормативна база будівельних матеріалів і виробів в Україні.   
3. Сертифікація будівельної продукції. Поняття про якість і екологічну безпеку 

будівельних матеріалів.  
4. Системи управління складом, структурою та якістю з метою отримання будівельних 

матеріалів із заданими властивостями. Методи дослідження складу, структури та 
властивостей будівельних матеріалів.  

5. Класифікація властивостей будівельних матеріалів. Поняття про енергоефективність. 
6. Властивості, що визначають довговічність будівельних матеріалів. Шляхи 
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підвищення довговічності будівельних матеріалів. 
7. Природні кам’яні матеріали, як основна сировина для виробництва сучасних 

будівельних матеріалів.  
8. Сучасні вироби з природних кам’яних матеріалів.  
9. Додаткова і альтернативна сировина для виготовлення сучасних будівельних 

матеріалів.  
10. Скло і мінеральні розплави з гірських порід: матеріали і вироби зі скла та їх 

застосування у будівництві. Сировина, технологія отримання та властивості скла.  
11. Заповнювачі і наповнювачі для важких і легких бетонів.  
12. Керамічні вироби та матеріали: сировина, технологічні схеми і процеси при 

виробництві керамічних виробів. 
13. Класифікація неорганічних в’яжучих речовин. Повітряні в’яжучі речовини: 

низьковипалювальні та високовипалювальні гіпсові в’яжучі речовини.  
14. Повітряне будівельне вапно – сировина, технологічний процес виготовлення, 

технічні характеристики та галузь застосування.  
15. Портландцемент: сировина, виробництво, технічні властивості та твердіння 

портландцементу. Характеристика хіміко-мінералогічного складу портландцементного 
клінкеру. 

16. Основні способи отримання спеціальних видів цементу. Стійкість цементного 
каменю в агресивних середовищах.  

17. Класифікація бетонів. Важкі бетони: характеристика та вимоги до вихідних 
матеріалів.  

18. Бетонна суміш: методи визначення, класифікація за легкоукладальністю. 
19. Проєктування складу важкого бетону, як основа формування фізико-механічних 

властивостей.  
20. Способи модифікації складу і структури будівельних матеріалів.  
21. Залізобетон: основні принципи сумісної роботи арматури і бетону. Організація 

технологічного процесу  та основні технологічні операції при виробництві залізобетонних 
виробів та конструкцій.  

22. Управління процесом твердіння бетону: твердіння бетону взимку та при 
підвищених температурах. Спеціальні види бетонів. 

23. Будівельні розчини: основні властивості розчинової суміші та затверділого розчину.  
24. Сухі будівельні суміші: загальні поняття,  класифікація, характеристика вихідних 

матеріалів та добавки до них. 
25. Бітумні в’яжучі речовини: загальні поняття, класифікація, склад та властивості 

матеріалів і виробів на їх основі.  
26. Пластмаси: складові матеріали. Основні властивості і характеристика матеріалів на 

основі полімерних речовин для промислового та цивільного будівництва. 
27. Лакофарбові  матеріали у будівництві: основні поняття і класифікація лакофарбових 

матеріалів. Основні компоненти лакофарбових сумішей і їх властивості. 
28. Деревина, як будівельний матеріал. Макроструктура та мікроструктура деревини. 

Основні фізико-механічні властивості деревини та їх вплив на застосування у будівництві.  
29. Класифікація, характеристика та основні властивості теплоізоляційних будівельних 

матеріалів.  
 

2.4 Цикл «Мости та транспортні тунелі, основи і фундаменти» 
1. Загальна стратегія проєктування, розрахунку та розробки способів спорудження 

штучних споруд при їх взаємодії із оточуючим породним масивом або ґрунтовою основою. 
2. Проєктування залізобетонних прогонових будов з нерозрізними та консольними 

головними балками під залізницю. 
3. Теоретичні та експериментальні методи визначення зусиль у елементах головних 

ферм розрізних прогінних будов залізничних мостів від власної ваги і тимчасового 
вертикального навантаження. 
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4. Теоретичні засади взаємної роботи фундаментів при їх взаємодії із оточуючим 
породним масивом або ґрунтовою основою. 

5. Основи математичного моделювання мостів, тунелів, метрополітенів та фундаментів 
при їх взаємодії із оточуючим породним масивом або ґрунтовою основою. 

6. Основні технологічні операції спорудження тунелів в слабких ґрунтах гірничим 
способом. 

7. Спорудження тунелів гірничим способом в ґрунтах середньої та високої міцності. 
8. Стратегія і тактика методу скінченних елементів при імітаційному моделюванні 

взаємної роботи штучних споруд, основ та фундаментів. 
9. Застосування чисельних методів (сіткові та безсіткові методи: граничних елементів, 

дискретних елементів, кінцевих різниць). 
10. Статистичний аналіз результатів чисельного моделювання. 
11. Обстеження будівель та споруд штучних споруд, основ та фундаментів. 
12. Основні види станцій метрополітенів, їх конструктивні рішення та особливості 

експлуатації. 
13. Принципи проєктування та розрахунку тунельних оправ кругового обрису. 
14. Теоретичні основи відцентрового моделювання фундаментів, мостів та тунелів. 
15. Основи новоавстрійського методу спорудження (NATM) гірничих тунелів. 
16. Застосування jet-grouting та методу Umbrella при будівництві тунелів та 

метрополітенів. 
17. Основи розрахунку оправи гірничих тунелів. Гірський тиск і пружний відпір. 
18. Новітні технології заморожування ґрунту основи чи масиву та їх вплив на штучну 

споруду. 
19. Підпірні стіни, фундаменти спецпризначення. 
20. Особливості взаємодії, що слід враховувати при розробці технологій спорудження. 
21. Різновиди динамічного аналізу та стратегія його проведення для штучних споруд 

при їх взаємодії із основою або масивом. 
22. Основні принципи ведення робіт при спорудженні тунелів механізованим щитом. 
23. Механічні моделі взаємодії споруди з основою чи масивом в разі хімічного 

закріплення. 
24. Математичне моделювання випадку продавлювання та врахування особливостей 

щитової проходки. 
25. Нова техніка для реалізації технології реконструкції та ремонту штучних споруд. 
26. Моніторинг штучних споруд при їх взаємодії із оточуючим породним масивом або 

ґрунтовою основою. 
27. Методи підсилення основ, ремонт і реконструкція фундаментів. 
28. Застосування геосинтетичних матеріалів для підсилення основ штучних споруд. 
29. Розрахунок параметрів та розробка технології застосування геосинтетичних 

матеріалів. 
30. Основи поетапного моделювання технології спорудження штучної споруди. 
31. Математичне моделювання впливу позакласних діянь в рамках спеціального 

поєднання навантажень. 
32. Взаємодія фундаментів із шаруватими, слабкими та неоднорідними основами. 
33. Методи врахування неоднорідності основ та оточуючих масивів. 
34. Особливості спорудження станцій метрополітену мілкого закладення. 
35. Систематизація та класифікація розрахункових випадків фундаментів та 

конструкцій підземних споруд, що взаємодіють із шаруватим масивом. 
 

2.5 Цикл «Гідравліка та інженерна гідрологія» 
1. Основне рівняння гідростатики. Сфера практичного використання. 
2. Режим течії. 
3. Число Рейнольдса. Роль числа Рейнольдса при моделюванні. 
4. Рівняння нерозривності. Фізичний зміст рівняння нерозривності. 
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5. Основні положення гідродинаміки.  
6. Рівняння Бернуллі для ідеальної та реальної рідини. Фізичний зміст рівняння 

Бернуллі. 
7. Втрати напору по довжині. Практичне застосування формули Дарсі-Вейсбаха. 
8. Місцеві втрати напору. Практичне застосування формули Вейсбаха. 
9. Гідравлічний удар. Захист від гідравлічного удару. 
10. Прилади для вимірювання тиску. 
11. Витікання рідини через отвори і насадки при постійному напорі. Приклади 

використання моделі «витік при постійному напорі». 
12. Класифікація водозливів. Практичне застосування водозливів. 
13. Розрахунок витрати через водозлив, коефіцієнт витрати водозливу.  
14. Формула Шезі. Практичне застосування формули Шезі. 
15. Критична глибина, бурхливий та спокійний потік. 
16. Основне положення фільтрації, закон Дарсі. Практичне застосування закону Дарсі. 
17. Рівномірний рух у руслах, гідравлічно найвигідніший перетин, число Фруда. 
18. Гідравлічна крупність наносів. Практичне використання цього параметру при 

проєктуванні каналів. 
19. Нерівномірний рух у руслах, метод Чарномського. 
20. Гідравлічний стрибок. Умови виникнення гідравлічного стрибка. 
21. Параметри відцентрового насоса. Методологія підбору насосу. 
22. Висота всмоктування відцентрового насосу. 
23. Робоча точка відцентрового насосу та її визначення. 
24. Кавітація у відцентрових насосах. Кавітаційний запас. 
25. Розрахунок напору насоса за показаннями приладів. 
26. Зміна характеристик насоса, при зміні частоти обертання робочого колеса.  
27. Основні параметри, що характеризують роботу насоса. 
28. Поршневі насоси. Сфера застосування. 
29. Основні характеристики робочого колеса. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ВСТУПНИКІВ 
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

Фахові випробування проводяться для вступників на навчання за освітньо-науковими 
програмами підготовки доктора філософії. Оцінювання знань вступників на фахових 
вступних випробуваннях здійснюється за 100-бальною шкалою від 0 до 100 балів. Програми 
фахових випробувань відповідають навчальним програмам освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістра відповідного напряму підготовки. 

Кожне завдання оцінюється за кількістю балів від 0 до 100 за критеріями визначеними 
у Положенні про організацію освітнього процесу в університеті (зі змінами), затвердженого 
вченою радою від 28.11.16 р., протокол №4. 

 
Рівень, 

шкала ECTS, 
бали 

Теоретична підготовка Практичні уміння і 
навички 

Високий, 
А, 
відмінно, 
90-100 

Вступник має глибокі, міцні й 
систематичні знання всіх положень 
теорії, може не тільки вільно 
сформулювати, але й самостійно 
довести закони, теореми, принципи, 
використовує здобуті знання і вміння в 
нестандартних ситуаціях, здатний 
вирішувати проблемні питання. 
Відповідь вступника відрізняється 
точністю формулювань, логікою, 
достатній рівень узагальненості знань 

Вступник самостійно розв’язує типові 
задачі різними способами, стандартні, 
комбіновані й нестандартні проблемні 
задачі, здатний проаналізувати й 
узагальнити отриманий результат. 
Виконуючи практичні роботи, 
вступник дотримується всіх вимог, 
передбачених програмою курсу. Крім 
того, його дії відрізняються 
раціональністю, вмінням оцінювати 
помилки й аналізувати результати 

Вище 
середнього, 
В, С, 
середній, дуже 
добре, 
добре, 
75-89 

Вступник знає і може самостійно 
сформулювати основні закони, 
теореми, принципи та пов’язати їх з 
реальними явищами, може привести як 
словесне, так і математичне 
формулювання основних положень 
теорії, навести приклади їх 
застосування в практичній діяльності, 
але не завжди може самостійно довести 
їх. Вступник може самостійно 
застосовувати знання в стандартних 
ситуаціях, його відповідь логічна, але 
розуміння не є узагальненим 

Вступник самостійно розв’язує типові 
(або за визначеним алгоритмом) 
вправи й задачі, володіє базовими 
навичками з виконання необхідних 
математичних операцій та 
перетворень, може самостійно 
сформулювати типову задачу за її 
словесним описом, скласти 
розрахункову схему та обрати 
раціональний метод розв’язання, але 
не завжди здатний провести аналіз і 
узагальнення результату. Виконуючи 
практичні  
роботи, вступник може самостійно 
підготувати робоче місце, виконати 
роботу в повному обсязі й зробити 
правильні висновки 
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