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КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКА,  

який вступає на навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія», спеціалізація «Промислове та цивільне 

будівництво» для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

 «молодший спеціаліст» 

 

Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної 

діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, уміти самостійно 

здобувати нові знання, контролювати і коректувати зроблене, вільно володіти 

українською мовою, у професійній діяльності використовувати одну із 

іноземних мов. 

 

 Вступник повинен знати: 

- загальні відомості про будівництво та архітектуру; 

- будівельне та архітектурне матеріалознавство, основні властивості 

будівельних матеріалів, головні вимоги до матеріалів та будівельних 

конструкцій; класифікацію будівельних матеріалів та виробів. 

Область їх застосування у будівництві, використання вторинної 

сировини у виробництві будівельних матеріалів; 

- конструктивні схеми будівель; 

- конструктивні елементи будівель і споруд; 

- залізобетонні та металеві конструкції:  галузь використання, 

особливості застосування в будівництві; 

- кам’яні а армокам’яні конструкції: види, матеріали, розрахунок; 

- збірні конструкції: уніфікація, технологічність, розрахункові схеми; 

- різновиди і елементи покриттів будівель; 

- систему стандартизації і нормування у будівництві; 

- технологію та організацію будівельного виробництва; 

- геодезичне забезпечення будівельно-монтажних та спеціальних робіт; 

- організацію праці в будівництві; 

- організацію управління будівельним виробництвом; 

- організацію контролю якості виконання робіт у будівництві; 

- охорону праці в будівництві та безпеку життєдіяльності; 

- охорону навколишнього середовища у процесі будівництва; 

- сучасні будівельні матеріали та новітні технології, які застосовуються 

в будівництві; 

- основи водопостачання, каналізації, теплогазопостачання та 

вентиляції будівель і споруд. 

 

 

 

 



Вступник повинен вміти: 

- виконувати та читати робочі креслення, вносити зміни до робочих 

креслень з урахуванням сучасних технологій, нових конструкцій і 

матеріалів; 

- виконувати конструктивні схеми і специфікації конструкцій, 

відомості матеріалів; 

- аналізувати конструктивні рішення будівель і споруд та їх елементів, 

володіти навичками проектування, складати розрахунки; 

- визначати види навантажень та їх розподіл на конструкції; 

- застосовувати будівельні матеріали та вироби згідно з їх 

властивостями та областю застосування; 

-    розробляти заходи безпечного прийому та складування матеріалів і 

конструкцій; 

- користуватися нормативними документами; 

- вести геодезичний контроль в ході технологічних операцій; 

- аналізувати становище елементів будівель, оформлювати дефектні 

акти; 

- розробляти складові проекту виконання робіт та проекту організації 

виробництва; 

- розробляти схему виконання будівельного процесу, забезпечуючи 

умови технологічності і безпечності виконання робіт; 

-  розробляти заходи безпечного монтажу, демонтажу та експлуатації 

будівельних машин та механізмів; 

- читати та складати схеми систем водопостачання, 

теплогазопостачання і каналізації; 

- планувати роботу з охорони праці; 

 

 

Контрольні питання фахових вступних випробувань  

зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» 

 

1 Суть залізобетону, в тому числі попередньо напруженого.  

2 Переваги й недоліки залізобетону.  

3 Класифікація бетону.  

4 Структура бетону.  

5 Міцність бетону, його класи.  

6 Марки бетону.  

7 Деформативність бетону, його модуль пружності. 

8 Призначення та види арматури.  

9 Механічні властивості арматурних сталей.  

10 Класифікація арматури.  

11 Використання арматури в конструкціях.  

12 Арматурні вироби. 

13 Зчеплення арматури з бетоном.  

14 Захисний шар бетону.  

15 Способи утворення попереднього напруження. 



16 Три стадії напружено-деформованого стану перерізу залізобетонного 

елемента.  

17 Основні положення методів розрахунку залізобетонних конструкцій за 

допустимими напруженнями, руйнівними зусиллями.  

18 Метод розрахунку залізобетонних конструкцій за граничними станами. 

19 Загальні дані про напружено-деформований стан в перерізах елементів, що 

працюють на згин, позацентрово стиснутих та позацентрово розтягнутих.  

20 Зруйнування елементів по розтягнутій або по стиснутій зоні. Схеми 

зусиль, умови міцності нормальних перерізів.  

21 Елементи, що працюють на згин: конструктивні особливості.  

22 Стиснуті елементи: конструктивні особливості.  

23 Розтягнуті елементи: конструктивні особливості.  

24 Види кам`яних і армокам`яних конструкцій, переваги й недоліки.  

25 Матеріали для кам`яних і армокам`яних конструкцій.  

26 Деформативність кам`яних кладок, модуль пружності, модуль деформацій 

27 Розрахунок елементів кам`яних і армокам`яних конструкцій. 

28 Уніфікація і типізація збірних конструкцій, вимоги до конструктивних 

схем будівель.  

29 Технологічність збірних конструкцій.  

30 Розрахункові схеми збірних конструкцій в процесі виготовлення, 

транспортування і монтажу.  

31 Схеми та кінцеві ділянки елементів збірних конструкцій.  

32 Деформаційні шви.  

33 Конструктивні схеми одноповерхових каркасних будівель.  

34 Конструктивні схеми багатоповерхових будівель.  

35 Тонкостінні просторові покриття. Область використання, геометричні 

форми та схеми покриттів.  

36 Типи циліндричних оболонок.  

37 Оболонки двоякої кривизни. 

38 Складки. Хвилясті склепіння. Куполи. 

39 Висячі покриття. Конструктивні елементи висячих покриттів різних типів.  

40 Залізобетонні конструкції будівель та споруд в сейсмічних районах, на 

просадочних ґрунтах, в умовах роботи при підвищених і високих 

температурах,при тривалій дії агресивного середовища. 

41 Номенклатура і галузь застосування металевих конструкцій.  

42 Основні особливості металевих конструкцій.  

43 Матеріали металевих конструкцій. 

44 Види зварних з`єднань.  

45 Класифікація зварних швів та їх характеристика.  

46 Загальна характеристика металевих балочних конструкцій.  

47 Центрально-стиснуті колони.  

48 Загальна характеристика і галузь використання сталевих каркасів 

промислових будівель. 

49 Типи колон.  

50 Ферми. Система ферм, галузь застосування та класифікація.  

51 Підкранові конструкції. Фахверк. 

52 Учасники будівництва.  



53 Проектні організації та організації , які займаються інженерними 

вишукуваннями. 

54 Передпроектна стадія будівництва і проектування.  

55 Проектування організації будівельного виробництва. 

56 Основи поточної організації робіт. 

57 Підготовка будівельного виробництва. 

58 Організація і календарне планування будівництва окремих будівель і 

споруд та комплексів. 

59 Сітьові графіки будівництва окремих об’єктів і комплексів. 

60 Проектування будівельних генеральних планів 
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