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ВСТУП 

 

До участі в конкурсі на навчання за скороченими програмами підготовки 
бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 
спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” допускаються особи, які 
мають документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодшого спеціаліста відповідної спеціальності. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Фахове вступне випробування має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня та здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 192 
“Будівництво та цивільна інженерія”. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь 
молодшого спеціаліста за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія”. 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на вступне випробування: будівельне матеріалознавство, будівельні 
конструкції, опір матеріалів, будівельна механіка, архітектура, інженерна 
геодезія. Має знати будівельні матеріали, геометричні характеристики 
перерізів, методи інженерно-геодезичних вишукувань, конструкції будівель та 
споруд, уміти здійснювати вибір відповідних розрахункових методик, 
застосовуючи при цьому методичний апарат та інструментарій зазначених 
дисциплін. Повинен продемонструвати навички творчого, критичного погляду 
на поставлені практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо 
їх розв’язання. 



 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

2. БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ 

3. ОПІР МАТЕРІАЛІВ 

4. БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА 

5. АРХІТЕКТУРА 

6. ІНЖЕНРНА ГЕОДЕЗІЯ 

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “БУДІВЕЛЬНЕ 

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО” 

 

1. Густина матеріалів. 
2. Об’ємна маса матеріалів. 
3. Що означає у маркуванні цементу ПЦ 400 число 400? 
4. Дрібний заповнювач для бетонів. 
5. Клас стержневої гарячекатаної  круглої гладкої арматури. 
6. Позначення класу бетону за міцністю на стискання. 
7. Усадка бетону. 
8. Основний компонент керамічної цегли. 

 
ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ” 

 
1. Прийнятий метод розрахунку будівельних конструкцій? 
2. У якій зоні поперечного перерізу згинаємих елементів розташовується 

робоча арматура? 
3. Типи фундаментів будівель і споруд. 
4. Для чого у залізобетонних конструкціях влаштовують попереднє 

напруження? 
5. Елементи ребристого монолітного перекриття. 
6. Яка конструкція об’єднує окремі палі у єдиний кущ? 
7. Розрахункова характеристика поперечного перерізу шва при 

електродуговому зварюванні. 
8. Яку форму поперечного перерізу має двотавр. 



 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОПІР МАТЕРІАЛІВ” 
 

1. Момент інерції прямокутного перерізу. 
2. У яких одиницях вимірюється напруження. 

 
ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА” 

 
1. Яку має назву креслення розподілу внутрішніх зусиль в конструкції. 
2. Скільки має реакцій шарнірно нерухома опора? 
3. Максимальне значення моменту згинання у балці на двох опорах при дії 

рівномірно розподіленого навантаження. 
4. Чому дорівнює момент згинання у шарнірі? 

 
ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “АРХІТЕКТУРА” 

 
1. Основна конструкція каркасу одноповерхової виробничої будівлі. 
2. Типи фундаментів будівель і споруд. 
3. Плоска стержнева несуча конструкція покриття. 
4. Висота поверху у багатоповерховому будинку. 
5. Для чого використовуються світлоаераційні ліхтарі у промислових 

будівлях. 
6. Висота поверху у громадських будинках кратна модулю. 
7. Що використовують для подачі матеріалів при висотному будівництві. 

 
ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ” 

1. Для якого виду нівелювання використовується нівелір. 
2. Що перевіряють виском. 
3. До чого виконується висотна прив’язка на будівельному майданчику? 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

1. Абітурієнтам пропонується 24 тестових завдання закритої форми з вибором 
однієї правильної відповіді (варіанти відповіді подані українським буквеним 
списком: А; Б; В; Г). На роботу з цими завданнями відведена одна година. 
 

2. Наявність у бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту 
відповіді або відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і 
оцінюється нулем балів. 
 

3. Оцінка (0 або 1) за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді 
проставляється вище поля для зазначення варіанту відповіді. 
 

Наприклад: 
    1        0        1    
 

  А Б В Г     А Б В Г     А Б В Г   
 1.  ×      2. ×  ×     3. ×      

 

4. При підрахуванні загальної кількості правильних відповідей у підсумковому 
запису записується  лише їх сума доданків. 
 

5. На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 
проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове вступне випробування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується 
підписами членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, 
або 180-200 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість правильних відповідей – 6 (шість) 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) 

підписи членів фахової комісії 
підпис голови фахової комісії 

 

6. На першій сторінці листа відповідей вгорі справа проставляється (цифрами 
та прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової 
комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, або 180-200 – також підписом 
голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) підписи членів фахової комісії 

підпис голови фахової комісії 
 

7. Перерахунок оцінок до 200-бальної системи відбувається за наступною шкалою 
           Таблиця 1 
Кількість 
правильних 
відповідей 
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