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Програма фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають на скороче-
ний термін навчання на третій курс за освітнім рівнем "бакалавр" на спеціа-
льність 192 "Будівництво та цивільна інженерія" на базі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" зі спеціальностей: 5.06010101 
"Будівництво та експлуатація будівель і споруд"; 5.6010102 "Монтаж проми-
слового устаткування"; 5.06010103 "Будівництво гідротехнічних споруд"; 
5.6010104 "Будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення"; 
5.6010105 "Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного 
устаткування будівель і споруд", 5.6010106 "Виготовлення металевих конс-
трукцій"; 5.6010107 "Виготовлення будівельних деталей та конструкцій"; 
5.6010108 "Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій"; 
5.6010109 "Будівництво, обслуговування і ремонт автомобільних доріг та ае-
родромів"; 5.6010110 "Будівництво мостів та інших штучних споруд"; 
5.6010111 "Будівництво тунелів та метрополітенів"; 5.6010112 "Будівництво 
теплових і атомних електростанцій"; 5.06010113 "Монтаж, обслуговування 
устаткування і систем газопостачання"; 5.06010114 "Монтаж і обслуговуван-
ня внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції"; 5.06010115 "Опоря-
дження будівель і споруд та будівельний дизайн". 

Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за фаховим всту-
пним випробуванням – теоретичним іспитом і сертифікатом ЗНО з українсь-
кої мови і літератури. 

Оцінювання фахового вступного випробування здійснюється за 200-
бальною шкалою в межах 100 – 200 балів. Умовою позитивного проходження 
вступного випробування вважається оцінка, яка перевищує 123 бали. 

 
1. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

Основні гідрофізичні властивості будівельних матеріалів. Основні теп-
лофізичні властивості будівельних матеріалів. Основні фізико-механічні вла-
стивості будівельних матеріалів. Види скла та вироби з нього. Неорганічні 
в'яжучі речовини, що використовуються при виготовленні будівельних мате-
ріалів. Характеристика властивостей цементного каменю. Класифікація ос-
новних ознак бетонів. Добавки, що впливають на властивості бетонів. Буді-
вельні розчини та їх призначення. Теплоізоляційні матеріали. 

Література для підготовки:  
1. Будівельне матеріалознавство: Підручник / Кривенко П.В., Пушка-

рьова К.К., Барановський В.Б., Кочевих М.О., Гасан Ю.Г., Констатинівський 
Б.Я., Ракша В.О. – К.: "Ліра-К", 2012. – 624 с.  

2. Сучасні українські будівельні матеріали, вироби та конструкції: Нау-
ково- практичний довідник. За редакцією Пушкарьової К.К. / Барановський 
В.Б., Бондаренко О.П., Гавриш О.М. та ін. – К.: Асоціація "ВСВБМВ", 2012. – 
664 с.  

3. Справочник по строительному материаловедению / Дворкин Л.И., 
Дворкин О.Л. – М.: Инфра-Инженерия, 2010. – 472 с.  

4. Строительное материаловедение: Учебник / Кривенко П.В., Пушка-
рева Е.К., Барановский В.Б. и др. – К.: Основа, 2007. – 704 с.  
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5. Будівельне матеріалознавство / Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Ба-
рановський В.Б., Кочевих М.О., Гасан Ю.Г., Констатинівський Б.Я., Ракша 
В.О. – К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2006. – 702 с.  

6. Будівельне матеріалознавство: Навчальний посібник для студентів 
буд. спец. вузів / Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. – Дніпропетровськ: РВА "Дніп-
ро-VAL", 2004. – 677 с.  

7. Строительные материалы: Учебник / Микульский В.Г., Куприянов 
В.Н. и др. / под общ. ред. Микульского В.Г. – М.: Изд-во АСВ, 2000. – 536 с. 

 
2. БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ 

Споруда. Будівля. Основні конструктивні елементи будівлі. Види пове-
рхів. Просторова жорсткість каркасних будівель. Навантаження від перекрит-
тя в каркасних будівлях; безкаркасних будівлях; будівляx з неповним карка-
сом. 

Стіни та їх характеристики. Товщина зовнішніх несучих стін з малоро-
змірних елементів. Перегородки і їх класифікація. Вимоги до звукоізоляціі 
при влаштуванні перегородок. 

Перекриття, вимоги до них. Види перекриттів за конструкцією та роз-
ташуванням. Покриття, іx складові елементи. Покриття, вимоги до них. Фор-
ми і основні елементи горищних дахів. Основні елементи кроквяної системи. 
Сучасні покрівельні матеріали для горищних дахів. Сходи за призначенням, 
конструкцією, кількістю маршів у межах поверху. 

Література для підготовки  
1. ДБН В.1.2-14-2018. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпе ки будівель і споруд – К, Мінрегіон України, 2018.  
          2. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. - 
Мінбуд України, К, 20069.  
          3. ДСТУ Б В.1.2-3:2006. Прогини і переміщення. Вимоги до проекту-
вання - Мінбуд України – К, 2006.  

 4. ДБН В.2.6-198:2014 "Сталеві конструкції. Норми проектування". – 
Київ, Мінрегіон України, 2014.  

5. ДБН В.2.1-10:2018. Основи і фундаменти будівль та споруд. Основні 
положення.К., Мінрегіон України, 2018.  

6. ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд. Київ, Мінрегіон 
України, 2017. 

7. Барашиков А.Я., Колякова В.М. Будівельні конструкції. Підручник. – 
К.: Видавничий Дім "Слово", 2011. - 256 с.  

8. Мурашко Л.А., Колякова В.М., Сморкалов Д.В. Розрахунок за міцні-
стю перерізів нормальних та похилих до поздовжньої осі згинальних залізо-
бетонних елементів за ДБН В.2.6-98-2009. Навчальний посібник.-
К.:КНУБА,2012. -71с.  

9. Практичний розрахунок елементів залізобетонних конструкцій за 
ДБН В.2.6-98-2009 у порівнянні з розрахунками за СНиП 2.03.01-84* і EN 
1992-1-1 (Eurocode 2) / В.М.Бабаєв, А.М.Бамбура, О.М.Пустовойтова та ін.; 
за заг.ред. В.С.Шмуклера. – Харків: Золоті сторінки, 2015. -208 с.  
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10. Журавський О.Д., Бова Я.О. Приклади розрахунку згинальних еле-
ментів за блок- схемами. Залізобетонні конструкції. Методичні вказівки для 
студентів, які навчаються за напрямком "Будівництво". -К.: КНУБА, 2014. -
32 с.  

11. Нілов О.О., Нілова Т.О. Металеві конструкції. Балки. Колони: На-
вчальний посібник. - Видання 2-е. К.: 2013. - Логос, 240с.  

12. Кліменко В.З. Проектування дерев’яних конструкцій / Навчальний 
посібник. – К., ІСДО, 1993.  

 
3. ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ 

Геодезія, задачі, призначення. Призначення нівеліру. Призначення та 
використання теодоліту. Визначення горизонталі. Види масштабів. Висота 
точки. 

Література для підготовки  
1. ДБH В.1.3-2:2010 Геодeзичні роботи у будівництві. Загальні поло-

ження. 
2. Геодезія – частина І. під редакцією проф. Могильного С. Г., проф. 

Войтенка С.П. 2002 та 2003 рік випуску.  
3. Інженерна геодезія, проф. Войтенко С.П. 2009,2012 р. 

 
4. ОСНОВИ РОЗРАХУНКИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
Основні характеристики складових залізобетонних конструкцій. 
Основні механічні властивості бетону. 
Призначення, види та класи арматури. Принципи розташування армату-

рних виробів в тілі бетону. Граничні стани будівельних конструкцій. Гранич-
ний стан першої групи. Граничний стан другої групи. Види навантажень та 
впливів на конструкції. Збір навантажень на конструкції. Класифікація осно-
вних етапів проектування конструкцій.  

Характеристики ґрунтів, вплив їх на несучу здатність будівель. 
Нормативні документи для проведення розрахунків  конструкцій. Кри-

терії визначення глибини закладання фундаментів. Класифікація видів залізо-
бетонних виробів. 

Література для підготовки  
1. ДБН В.2.6-98:2009 Бетнні та залізобетонні конструкції. Основні по-

ложення. К., Мінрегіонбуд України, 2011. 
2. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила про-

ектування. К., Мінрегіонбуд України, 2011. 
3. ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструк-

цій., К, Держспоживстандарт України, 2007. 
4. ДСТУ Б В2.6-207:2015 Розрахунок і конструювання кам’яних та ар-

мокам’яних конструкцій. К., Мінрегіонбуд України, 2015. 
5. ДБН В.2.6-161:2017 Дерев’яні конструкції. Основні положення. 

К., Мінрегіон України, 2017. 
6. ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструк-

цій., К, Держспоживстандарт України, 2007. 
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7. Бучок Ю.Ф. Будівельні конструкції. Основи розрахунку. Київ: Вища 
школа, 1994. - 421с. 

8. Шерешевський И. А. Конструирование промышленных зданий и со-
оружений. Учеб. Пособие для студентов строительных спецыальностей. М.: 
"Архитектура-С", 2005, 168 с.  

9. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций: 
Учеб. Пособие для строит. техникумов по спец. "Пром. и гражд. Стр – во". – 
М. Стройиздат, 1979. – 419с., ил. 

10. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет железобетон-
ных и каменных конструкций: Учеб. Для строит. Спец, вузол.-2-е изд., пере-
раб. и доп. –М.: Высш. шк., 1989. - 400с.: ил. 

 
 

5. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 
Класифікація технологічних процесів будівельного майданчика. Нор-

мативна та проектна документація будівельного виробництва. Види контро-
лю якості будівельної продукції. Будівельні вантажі та види транспорту в бу-
дівництві. Методи визначення обсягів земляних робіт. Види кам'яних кладок. 

Інструменти, пристосування, оснащення що використовуються при ве-
денні кам'яних робіт. Місце бетонних та залізобетонних робіт в сучасному бу-
дівництві. Типи опалубок та область ї застосування. Бетонування конструкцій 
різних типів. 

Типи монтажних механізмів. Основні методи розрахунку монтажних 
механізмів. 

Правила техніки безпеки при виконанні монтажних робіт. 
Розчини, що використовують при виконанні штукатурних робіт. Види 

малярних робіт. Технологія влаштування підлог з штучних матеріалів. Техно-
логія влаштування підлог з дошок та паркету. Технологічні особливості вла-
штування монолітних підлог. 

Сутність та різновиди будівельних потоків. 
Склад і призначення календарних планів. Вихідні дані для побудови 

календарних планів. Принципи побудови графіку завозу та розходу матеріалів 
та руху машин і механізмів по об'єкту. Призначення та зміст будівельних ге-
неральних планів. 

Вихідні дані для проектування будівельних генеральних планів. Проек-
тування і розміщення на будпланах тимчасових будівель та споруд. Види 
тимчасових доріг на будмайданчиках. Проектування тимчасового електропо-
стачання та будівельний майданчик. Проектування тимчасового водопоста-
чання на будівельний майданчик. 

 
 
Література для підготовки  
1. ДБН А. 3 1-5-2016. Організація будівельного виробництва. – К., 

Мінрегіон України. 2016 р. 
2. ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будів-
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ництво"  
3. ДБН В.1.2-14-2018. Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпе ки будівель і споруд – К, Мінрегіон України, 2018.  
        4. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів 
Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 
461. (зі змінами).  

5. ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівницт-
вом будинків і споруд  

6. Технологія будівельного виробництва. Підручник. / В.К.Черненко, 
М.Г.Ярмоленко, Г.М.Батура та ін.; За ред. В.К.Черненка, М.Г.Ярмоленка. – 
К.: Вища шк., 2002. – 430 с. 
 

6. ДОДАТКОВІ ЗАПИТАННЯ 
Система нормативної документації у будівництві. Фізичні властивості 

будівельних матеріалів Металічні властивості будівельних матеріалів. Меха-
нічні властивості будівельних матеріалів. Класифікація в’язучих будівельних 
матеріалів 

Портландцемент та його властивості. Каркасні конструкції. Каркасні 
одноповерхові промислові будівлі. Конструкції фундаментів. Конструкції 
стін. Теплоізоляція. Конструкції колон. Схеми. Армування. Конструкції ба-
лок, ригелів. Схеми .Армування. 

Конструкції балок і ферм перекриття. Схеми. Армування. Конструкції 
плит перекриття. Схеми. Армування. Конструкції плит покриття. Схеми. Ар-
мування. 

Балкони, консолі. Схеми. Армування. Конструкції монолітного багато 
прольотного перекриття. Схеми. Армування. Сходинки. Схеми. Армування. 

Розрахункові схеми балок і плит. Розрахункові схеми балконів. 
Марка, клас бетону по міцності. Морозостійкість бетону. Водонепрони-

кність бетону. Армування залізобетонних конструкцій. Металеві профілі. Ву-
зли з’єднання металевих ферм. Керамічні вироби. Розміри та марка цегли. 

Причини руйнування і аварій конструкцій будівель і споруд. Металеві 
конструкції. Основи конструювання. Дерев’яні конструкції. Основи констру-
ювання. Контроль якості будівельних конструкцій. Неруйнівні методи конт-
ролю якості бетону та залізобетонних конструкцій. Методи монтажу будіве-
льних конструкцій. 

Вимоги техніки безпеки при земляних роботах. Вимоги техніки безпе-
ки при монтажі конструкцій. Прилади для геодезичних робіт. 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ 

Оцінювання фахового вступного випробування здійснюється за 200-
бальною шкалою за формулою: І=100+І1+І2+І3, де І1, І2, І3 - оцінки за відпо-
віді, максимальна сума яких не перевищує 100 балів. 

Якщо сумарна кількість балів за всіма питаннями менше І<124 бали, то 
вважається, що вступник, в цілому, не опанував навчальний матеріал дисцип-
лін за ОКР "молодший спеціаліст", не освоїв основ розрахунку будівельних 
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конструкцій, слабко орієнтується в технологіях та організації будівельного ви-
робництва, не знає про сучасні будівельні матеріали та не володіє практичними 
навичками. 

Фахові вступні випробування проводяться в такому порядку: 
1. Білет складається із 3-х питань, кожне із яких оцінюється так: І1=35 

балів; І2=35 балів; І3=30 балів. 
2. Абітурієнт письмово занотовує основні моменти відповідей на пи-

тання та дає усно на них відповідь членам комісії. 
3. Члени комісії можуть задавати додаткові питання, які стосуються 

більш ґрунтовної і конкретної відповіді на питання, поданих у білеті. 
Оцінювання рівня знань. Кінцева оцінка враховує результати відпо-

відей за всіма питаннями. 
Оцінка відповіді на одне питання в межах 30-35 балів виставляється 

абітурієнту, який безпомилково викладає навчальний матеріал, показує розу-
міння суті поставленого питання, робить власні висновки, логічно мислить, 
вільно використовує набуті теоретичні знання, матеріали преси, додаткової лі-
тератури, посилається на державні будівельні норми при аналізі практичного 
матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем. 

Оцінка в межах 20-30 балів виставляється за відповідь на питання абі-
турієнту, який добре володіє термінами будівельних дисциплін, робить спро-
би аналізу, використовує матеріали преси, додаткової літератури, робить по-
силання на державні будівельні норми, проте припускається певних неточнос-
тей і похибок у викладі теоретичного змісту або при аналізі практичного. 

Оцінка в межах 10-19 балів виставляється абітурієнту, який, в основ-
ному, опанував теоретичними знаннями навчальних дисциплін, орієнтується 
в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відпові-
дає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсу-
тність ґрунтовних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, 
виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати 
їх із майбутньою діяльністю у будівельній сфері. 

Оцінка менше 10 балів виставляється абітурієнту, який не дає відпові-
дей на поставлені запитання, при викладенні навчального матеріалу допускає 
грубі помилки, не володіє будівельною термінологією, не орієнтується в су-
часних тенденціях розвитку сучасного будівництва. 

 
 


