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КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКА,
який вступає на навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та
цивільна інженерія», спеціалізація «Міське будівництво та
господарство», спеціалізація «Міське будівництво та господарство
(охорона праці в будівництві)», 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 матеріалі, 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 елементи будівель і споруд;
- основи проектування будівель і споруд, поняття про проектну
документацію і стадію проектування;
- основи розрахунку будівельних конструкцій;
- систему стандартизації і нормування у будівництві;
- технологію та організацію будівельного виробництва;
- механізацію будівельно-монтажних та спеціальних робіт, перевезення
будівельних вантажів;
- 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 економіки, планування та технічного нормування і
кошторису;
- 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;
- застосовувати будівельні матеріали та вироби згідно з їх
властивостями та областю застосування;
- визначати види навантажень та їх розподіл на конструкції;
- виконувати основні розрахунки будівельних конструкцій;
- розробляти заходи безпечного прийому та складування матеріалів і
конструкцій;
- користуватися нормативними документами;
- підраховувати об’єми робіт та проводити перевірку їх виконання
відповідно до кошторисної документації;
- складати кошториси на загально-будівельні та спеціальні роботи,
складати об’єктний кошторис, розраховувати договірну ціну;
- вести геодезичний контроль в ході технологічних операцій;
- аналізувати становище елементів будівель, оформлювати дефектні
акти;
- складати акти на приховані роботи;
- розробляти складові проекту виконання робіт та проекту організації
виробництва;
- складати калькуляцію на окремі види будівельних робіт
- підбирати машини та механізми для виконання робіт за їх технічними
характеристиками;
- 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;
- проводити навчання та інструктаж працівників з охорони праці;
- вести облік, звітність та розслідування при виробничому нещасному
випадку;
- аналізувати причини виробничого травматизму;
- надавати першу допомогу при нещасному випадку;
- аналізувати економічну та господарську діяльність будівельного
підприємства;
- планувати економічну та господарську діяльність підприємства;
- правильно використовувати робочі кадри у відповідності до їх
кваліфікації та посадових інструкцій.

Короткий зміст бесіди:
Вступнику пояснено:
- правила внутрішнього розпорядку в університеті;
- термін та порядок проведення лабораторно-екзаменаційних сесій;
- що навчання здійснюється на контрактній основі за рахунок коштів
підприємства чи власних, порядок укладання контрактів;
- які студенти мають право на знижку оплати за навчання.
Вступник повинен відповісти:
-

чому він обрав для навчання дану спеціальність;
на питання зі спеціальності;
де і ким працює;
про потребу у гуртожитку (готелі) на час навчання;
про можливість одержання гарантованої відпустки на період лабораторноекзаменаційної сесії.

Контрольні питання співбесіди
зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»
Класифікація будівництва за призначенням, основні визначення.
Поняття про будівлі та споруди, класифікація та вимоги до них.
Основні матеріали та вироби, що застосовуються у будівництві.
Основні положення системи стандартизації і нормування в
будівництві.
5. Проектування будівель масового та повторного застосування.
6. Техніко-економічні показники будівель і споруд.
7. Охарактеризувати основні стадії проектування будівель і споруд.
8. Основні види територій в містах (функціональні зони) та їх
призначення.
9. Класифікація населених місць.
10. Які групи міських поселень (класифікація) існують в Україні і за
якими документами вони визначаються?
11. Що таке генеральний план міста? На який період він розробляється?
12. Генеральний план забудови земельної ділянки. Для чого він
розробляється?
13. Значення малих населених місць в системі розселення.
14. За якими основними нормативними документами здійснюється
проектування міської забудови в Україні?
15. Цілі та завдання реконструкція міської забудови.
16. Дорожньо-вуличні мережі. Класифікація вулиць і автомобільних доріг.
17. Елементи поперечних профілів міських вулиць і доріг.
18. Конструкції дорожніх одягів.
19. Техніко-економічні показники генерального плану забудови земельної
ділянки.
20. Основні характеристики демографічної структури населення України.
21. Яка прийнята у містах класифікація площ?
22. Що таке житловий квартал? (визначення)
23. Яка класифікація міських вулиць і доріг? До якої категорії належить
Хрещатик?
24. Що таке довговічність будинків?
25.Що таке провізна спроможність міського транспорту?
26. Чим характеризується технічний стан будівлі?
27. Що таке фасад будівлі? Види фасадів. Види оздоблення фасадів.
28. Що таке будгенплан і його призначення.
29. Календарний план будівництва.
30. Як впливає рівень автомобілізації на проектування вулично-дорожньої
мережі міста?
1.
2.
3.
4.
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