
 
 



 

 

 

 

 

ВСТУП 

Прийом на навчання на освітню програму другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Хімічні технології неорганічних в'яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних 

і композиційних матеріалів» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» 

проводиться для абітурієнтів, що здобули перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за 

освітньою програмою спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», а також 

споріднених спеціальностей.  

Метою комплексного фахового випробування є оцінювання рівня знань абітурієнтів 

з дисциплін, що мають найбільш важливе значення для формування фахових 

компетентностей. Комплексне фахове випробування за формою представляє собою 

письмовий екзамен з наступних нормативних дисциплін:  

1. Наповнювачі для полімерних і композиційних матеріалів. 

2. Зв'язуючі для композиційних матеріалів  та  основи проектування їх складу. 

3. Конструкційні матеріали на основі мінеральних та полімерних зв’язуючих. 

4. Хімічна технологія кераміки. 

5. Хімічна технологія скла. 

З усіх курсів програма містить перелік теоретичних запитань, які необхідно засвоїти 

для виконання комплексного фахового випробування.  

Комплексне фахове випробування триває 180 хвилин без перерви. До 

екзаменаційних білетів включено по три питання із фахових дисциплін, які охоплюють 

різнопланові теоретичні і практичні питання. Приклад екзаменаційних білетів наведений 

у кінці програми.  

 

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 

 

Наповнювачі для полімерних і композиційних матеріалів 

 

Поняття про наповнювачі для композиційних матеріалів на основі 

неорганічної та органічної матриці. Методи та способи отримання наповнювачів. 

Основні властивості наповнювачів. Вплив наповнювачів на властивості наповнених 

композицій. Теоретичні положення залежності властивостей наповнювачів від структури 

і фазового складу. 

Наповнювачі у високодисперсному стані. Порошкоподібні тверді наповнювачі. 

Волокнисті наповнювачі. Вплив форми часток наповнювача на властивості наповнених 

систем. Наповнювачі для бетону на гідратаційних в'яжучих речовинах. Наповнювачі 

для коагуляційних (органічних) в'яжучих матеріалів. 

Наповнювачі для полімерних та еластомерних композиційних матеріалів. 

Наповнювачі для теплоізоляційних матеріалів. Ресурсо- та енергозберігаючі технології 



при виробництві наповнених композиційних матеріалів. Політетрафторетилен (тефлон). 

Полівінілацетат.  Полівініловий спирт та поліацеталі. Полімери акрилової кислоти.  

Поліетери. Поліметиленоксид.  Фенолформальдегідні смоли та пластики на їх основі. 

Полікарбонат. Епоксидні смоли. Поліаміди та полііміди. Целюлоза та її естери. 

Кремнійорганічні полімери.  

 

Зв'язуючі для композиційних матеріалів та основи проектування їх складу 

 

Гіпсові та гіпсобетонні вироби. Гіпсобетонні плити. Гіпсокартонні та 

гіпсоволокнисті плити. Особливості структури та властивості виробів. 

Вапно повітряне та гідравлічне. Залежність властивостей від складу та ступеню 

термічної обробки. Взаємодія з водою та  гасіння вапна.  

Цементи загально будівельного та спеціального призначення. Клінкер як основна 

складова. Тужавлення та міцність. Портландцементи з добавками. 

Шлакопортландцемент. Пуцолановий цемент. Розширювальний та глиноземисті 

цементи. Білий цемент. Композиційні цементи. Змішані цементи. Сухі будівельні суміші. 

Вихідні матеріали. Будівельні композити з мінеральними зв′язуючими.  Будівельні 

суміші. Бетон та залізобетон. Легкі та ніздрюватий бетони. Азбестоцементні вироби.  

Пластифікатори полімерів. Типи пластифікуючої дії. Термодинамічне 

змащування. Визначення сумісності пари полімер-пластифікатор. Теорії суміщення 

полімерів та пластифікаторів. Класифікація пластифікаторів. 

Наповнювачі полімерних композиційних матеріалів.  Характеристики 

наповнювачів. Кальцит та арагоніт. Волокнисті наповнювачі. Розрахунок міцності 

композиційних матеріалів зміцнених волокном.  

Добавки для регулювання кольору композицій. Двоокис титану, технічний 

вуглець, види органічних пігментів та барвників. Типи процесінгових добавок. Теплові 

стабілізатори полімерів. Змащувачі для процесу екструзії. Реологічні добавки. Поняття 

про реологію полімерних композицій при переробці та експлуатації. Типи добавок для 

середовищ різної полярності та умов переробки. Добавки для регулювання поверхневих 

властивостей. Антиблоки, гідрофілізатори та гідрофобізатори. Антистатики. 

Класифікація, основні типи. Механізми відведення статичної електрики. Антипірени та 

біоцидні добавки. Добавки, які підвищують вогнестійкість полімерних композиційних 

матеріалів. Ультрафіолетові стабілізатори та компатибілітизатори та апрети.  
 

Конструкційні матеріали на основі мінеральних та полімерних зв’язуючих  

 

Неорганічні конструкційні матеріали. Класифікація неорганічних в’яжучих 

речовин. Основні терміни технології конструкційних матеріалів. 

Класифікація повітряних в’яжучих. Повітряне вапно. Мінералогічній склад та 

властивості гіпсових в'яжучих. Магнезіальні в’яжучі. Галузі використання повітряних 

в'яжучих. 

Гідравлічні в’яжучі. Портландцемент. Характеристика портландцементу.  

Фазовий склад портландцементного клінкеру та основні властивості мінералів.  

Основні поняття, класифікація полімерів. Основи синтезу полімерів. 

Пластичні маси одержані за реакцією полімеризації. Пластичні маси одержані за 

реакцією поліконденсації. Механічні властивості пластмас. Стан аморфної фази і її 

вплив на властивості. Орієнтаційне зміцнення. Конфігурація макромолекул. 



Конформація макромолекул. Гнучкість макромолекул Лиття під тиском термопластів. 

Екструзія. Вальцювання, каландрування. Пресування. 
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Хімічна технологія кераміки 

 

Поняття про кераміку. Класифікація керамічних виробів. Галузі застосування 

кераміки. Нові напрямки в кераміці.  

Класифікація сировинних матеріалів. Пластичні матеріали. Глини і каоліни, їх 

специфічні властивості та склад. Опіснювачі та плавні в технології кераміки, види, 

призначення.  

Властивості пластичних матеріалів, що проявляються у технологічних 

процесах – водні, механічні, сушильні, термічні.  

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19767


Підготовка сировини та керамічних мас. Методи приготування керамічних 

мас і формування керамічних виробів. Приготування пластичних мас, прес-порошків, 

шлікерів.  

Методи формування керамічних виробів. Пластичне формування. Пресування 

з порошків, лиття з водних і гарячих шлікерів. 

Сушіння керамічних виробів. Основні процеси, що протікають при сушінні 

керамічних виробів.  

Випал керамічних виробів. Основні процеси, що протікають при випалі 

керамічних виробів.  

Технологічні схеми виробництва кераміки. Технологічні схеми виробництва 

грубої кераміки, вогнетривких матеріалів і виробів тонкої кераміки. Технологія 

виробництва стінових керамічних матеріалів. Технологія виробництва кераміки з 

використанням методу пластичного формування. Технологія формування виробів із 

допомогою шлікерного лиття. Технологія формування виробів за допомогою метода 

напівсухого пресування. Технологія виробництва керамічної плитки. Технологія 

виробництва виробів з фарфору та фаянсу. Технологічна схема виробництва виробів 

пластичним способом. Приготування шлікеру для литва. Виготовлення фарфорових 

виробів методом напівсухого пресування.  

 

Хімічна технологія скла 

 

Поняття про скло та склоподібний стан речовини. Теорії будови скла. 

Поняття про ближній і дальній порядок. Загальні фізико-хімічні характеристики 

типових склоутворювачів і склоподібних тіл у розплавленому стані.  

В’язкість та поверхневий натяг скла. Значення в'язкості у виробництві скла, її 

залежність від хімічного складу скла, температури. Роль поверхневого натягу в 

технології скла.  

Кристалізаційна здатність скла та види кристалізації. Вплив хімічного складу 

на кристалізаційну здатність. Лікваційні явища в склі. Стабільна і метастабільна 

ліквація. Кінетика процесу ліквації. 

Хімічна стійкість скла. Корозійні агенти. Вплив хімічного складу на хімічну 

стійкість.  

Механічні властивості скла. Щільність скла. Міцність на розтяг, стискання і згин. 

Зміцнення скла.  

Властивості скла. Термічні властивості скла. Теплоємність, теплопровідність, 

термічне розширення, термостійкість, вплив температури і хімічного складу. 

Електричні властивості скла. Об'ємна і поверхнева електропровідність. Оптичні 

властивості скла. Оптичні константи скла. 

Теорія забарвлювання скла. Кольорове скло. Поняття кольору. Молекулярне і 

колоїдне забарвлювання. Іонні, молекулярні і колоїдні барвники. Знебарвлювання 

скла. 

Шихтові матеріали і шихтування. Головні сировинні матеріали і допоміжні. 

Готування шихти. Вимоги до шихти. Підготовка матеріалів. Сортування та 

збагачення матеріалів. 

Теорія і практика скловаріння. Стадії варіння скла. Фізико-хімічні процеси при 

нагріванні шихти. Окислювальні і відновлювальні процеси у скломасі. Леткість 

компонентів. Гази в скломасі. Механізм процесу освітлювання. Гомогенізація 



скломаси. Конструкції печей. Температурний режим ванних печей. Класифікація 

видів браку. Вогнетриви в скляній промисловості. 

Теоретичні основи формування скловиробів. Роль в'язкості та поверхневого 

натягу. Швидкість твердіння. В'язкістні і температурні інтервали для основних 

способів формування. Основні методи формування: пресування, пресовидування, 

витягування, прокат. 

Термічна обробка виробів із скла. Відпал виробів із скла. Гартування скла. 

Механічна, хімічна та фізична обробка скла.  
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ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

На комплексному фаховому випробуванні абітурієнт отримує екзаменаційний білет, 

який містить три теоретичних питання з різних професійних дисциплін, що входять до 

навчального плану підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». 

Кожний білет комплексного фахового випробування складається із трьох запитань. 

Питання 1 оцінюється у 30 балів, питання 2 і 3 по 35 балів кожне. Отже максимально 

кожний вступник може набрати 100 балів. При перевірці завдань застосовуються 

критерії оцінювання, при розробці яких береться за основу повнота, правильність та 

логічність написання питання.  

 

Критерії екзаменаційного оцінювання для першого запитання 

 

Критерії оцінювання комплексного фахового випробування за системою ECTS (100 



балів):  

30–27 балів: повна і безпомилкова відповідь на запитання з елементами 

оригінального, творчого підходу до пояснення прийнятих рішень, бездоганне 

обґрунтування цих рішень на основі демонстрації вмінь залучати фундаментальні знання 

з теоретичної хімії;  

26–23 балів: повна і взагалі вірна відповідь на запитання з 1–5 незначними 

помилками або зауваженнями математичного, хімічного, методичного характеру або з 

зауваженнями щодо наукової і літературної грамотності оформлення і викладення 

матеріалу; 

22–16 балів: взагалі вірна відповідь на запитання з 5–6 незначними помилками та 1–

2 зауваженнями принципового характеру, пов’язаного з неповнотою знань з 

фундаментальних основ хімії;  

15–9 балів: вірна відповідь на 51-75 % запитання;  

8–0 балів: вірна відповідь на 35-50 % запитання. 

 

Критерії екзаменаційного оцінювання для другого та третього запитань 

 

35–30 балів: повна і безпомилкова відповідь на запитання з елементами 

оригінального, творчого підходу до пояснення прийнятих рішень, бездоганне 

обґрунтування цих рішень на основі демонстрації вмінь залучати фундаментальні знання 

з теоретичної хімії;  

29–22 балів: повна і взагалі вірна відповідь на запитання з 1–5 незначними 

помилками або зауваженнями математичного, хімічного, методичного характеру або з 

зауваженнями щодо наукової і літературної грамотності оформлення і викладення 

матеріалу; 

21–13 балів: взагалі вірна відповідь на запитання з 5–6 незначними помилками та 1–

2 зауваженнями принципового характеру, пов’язаного з неповнотою знань з 

фундаментальних основ хімії; 

12–8 балів: вірна відповідь на 51-75 % запитання; 

7–0 балів: вірна відповідь на 35-50 % запитання. 

Загальна оцінка за комплексне фахове випробування оцінюється сумою балів з 

урахуванням вагових балів всіх питань.  

Оскільки, вступний іспит до магістратури з іноземної мови проходить у форматі 

ЗНО та у відповідності до «Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році» 

наводимо таблицю переведення оцінок за шкалою ECTS в 100-200 бальну (шкала 

відповідності оцінкам ЄВІ). 

 



 
 

Розробники програми:  

 

проф. каф. ХТКМ, д.т.н. __________________Валентин СВІДЕРСЬКИЙ 

 

доц. каф. ХТКМ, к.т.н. ___________________ Олексій МИРОНЮК 

 

доц. каф. ХТКС, к.т.н. ___________________ Вікторія ТОБІЛКО 

 

доц. каф. ХТКС, к.т.н. ___________________ Микола ПЛЕМЯННІКОВ 

 

  



Приклад типового завдання комплексного фахового випробування 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Спеціальність - 161 Хімічні технології та інженерія 

Освітня програма підготовки магістра «Хімічні технології неорганічних в'яжучих 

речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №# (ЗРАЗОК) 

 

1. Пористі заповнювачі для теплоізоляційних матеріалів. 

2. Особливості технології виробництва та твердіння шлакопортландцементу. 

3. Класифікація повітряних в’яжучих. Виробництво повітряного вапна. 

 

Затверджено на: 

засіданні кафедри хімічної технології композиційних матеріалів  

Протокол № 9 від 08 лютого 2022 року 

В.о. завідувача  кафедри ____________________ Олексій МИРОНЮК 

засіданні кафедри хімічної технології кераміки і скла 

Протокол № 11 від 16 лютого 2022 року 

В.о. завідувача кафедри ____________________ Вікторія ТОБІЛКО 

 


