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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Програма фахового вступного іспиту для вступників за ступенем освіти 

бакалавр (зі скороченим терміном навчання) на основі ОКР молодший спеціаліст 

зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (далі – Програма) є 

нормативним документом Луганського національного аграрного університету, 

який розроблено кафедрою будівництва, архітектури, геодезії та землеустрою.   

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України.   

Фаховий вступний іспит проводиться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на основі здобутого ОКР молодший 

спеціаліст – «Архітектура будівель і споруд», «Будівельне матеріалознавство», 

«Будівельна техніка», «Опір матеріалів».  

Програма визначає перелік питань та складові оцінювання знань 

абітурієнтів під час вступу на навчання за СО бакалавр (зі скороченим терміном 

навчання) зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія.  

Мета фахового вступного іспиту – перевірка підготовки абітурієнтів на 

основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і 

подальшого відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття СО 

бакалавр зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія.  

  

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  

Абітурієнти, які вступають на навчання за СО бакалавр (зі скороченим 

терміном навчання) за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія, 

повинні:  

− знати матеріали для виготовлення будівельних конструкцій та їх основні 

фізико-механічні властивості;  

− знати машини і механізми для зведення будівель та споруд;  

− знати основні архітектурні принципи проектування будівель та споруд;  

− знати основні способи, засоби та технології виготовлення конструкцій;  

− знати методи захисту будівельних конструкцій та матеріалів від зовнішніх 

впливів;  

− мати уявлення про стан сучасної матеріальної та виробничої бази 

будівництва,   

− мати уявлення про методи оцінки якості сировини і готової продукції;  

− вміти оцінювати на міцність, жорсткість та стійкість елементи 
конструкцій; 

− вміти вибирати найекономічніші конструкції для запроектованої будівлі 

або споруди;  
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− вміти використовувати при проектуванні будівель і споруд 

проектнообчислювальні комплекси та сучасні методи будівельного 

проектування;  

− вміти використовувати нормативну документацію;  

− виробити певну систему мислення, свої погляди, здатність бачити 

перспективи розвитку галузі в цілому.  

   

  

ПЕРЕЛІК ТЕМ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН,  ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ  

  

1. ДИСЦИПЛІНА “БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО” 

Тема 1: Класифікація будівельних матеріалів та їх основні 

властивості.  

Поняття про державні стандарти на будівельні матеріали і вироби, 

значення їх у будівництві . Класифікація властивостей будівельних матеріалів. 

Залежність властивостей від складу і структури будівельних матеріалів. 

Властивості будівельних матеріалів: фізичні, фізико-механічні, фізико-хімічні, 

хімічні, технологічні, спеціальні, експлуатаційні.  

Тема 2: Природні будівельні матеріали.  

Використання гірських порід під час виготовлення кам’яних матеріалів, а 

також як сировину для одержання мінеральних в’яжучих речовин, керамічних, 

скляних та інших плавлених матеріалів. Зміна будови та властивостей вихідних 

порід.  

Тема 3: Будівельна кераміка.  

Способи отримання керамічних матеріалів: формування, сушіння і 

випалювання. Асортимент керамічних виробів. Різноманітність форм і 

властивостей.  

Тема 4: Органічні і неорганічні зв’язні речовини.  

Фізико-хімічні процеси органічних і неорганічних в’яжучих речовин. 

Особливості магнезіальних, шлаколужних в’яжучих речовин та кислототривкого 

цементу.  

Тема 5:  Цементні бетони і будівельні розчини.  

Види будівельних розчинів: за густиною, за видом в’яжучого, за 

призначенням, за фізико-механічними властивостями. Техніко-економічна 

ефективність будівельних розчинів.  

Тема 6: Теплоізоляційні і покрівельні матеріали.  

Техніко-економічна ефективність теплоізоляційних та акустичних 

матеріалів. Неорганічні теплоізоляційні матеріали та вироби: мінеральна вата, 

скляна вата, піноскло, матеріали і вироби на основі азбесту.  
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2. ДИСЦИПЛІНА «АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» 

Тема 1: Загальні відомості про будівлі та споруди  

Загальні поняття про архітектуру будівель. Загальні поняття про будівлі та 

споруди. Будівлі та вимоги до них. Основні поняття про будівлі та споруди. 

Вимоги до будівель та їх класифікація. Індустріалізація будівництва. 

Індустріальні методи будівництва. Уніфікація, типізація та стандартизація. 

Єдина модульна система.  

Тема 2: Громадські будівлі та їх конструкції  

Основні положення. Типові та індивідуальні проекти. Принципи 

об’ємнопланувальних рішень. Техніко-економічні показники конструктивних 

рішень. Основні елементи та конструктивні рішення громадських будівель. 

Конструктивні схеми будівель. Конструктивні елементи будівель. Поняття про 

основи та вимоги до них. Фундаменти та їх конструктивні рішення. 

Проектування підвалів. Види перегородок. Перегородки із дрібно розмірних 

елементів. Крупнопанельні елементи.  

Конструктивні рішення перегородок. Вікна та їх конструктивні рішення. Двері 

та ворота.  

Тема 3: Промислові будівлі та їх конструкції  

Елементи та конструктивні рішення промислових будівель. Підйомно-

транспортне обладнання промислових будівель. Каркаси. Фундаменти та 

фундаментні балки. Колони. Ферми, арки, балки. Дахи промислових будівель. 

Класифікація стін та вимоги до них. Цегляні стіні. Стіні із дрібних блоків. 

Панельні елементи. Деформаційні шви. Балкони, лоджії та еркери. Види 

перекриття. Дерев’яні перекриття. Залізобетонні перекриття. Підлоги та їх 

конструктивні рішення. Види покриття та вимоги до них. Улаштування покрівлі. 

Суміщені покриття. Просторові покриття.  

Тема 4: Основи будівельної теплотехніки   

Теплотехнічний розрахунок огорожуючих конструкцій. Вологістний 

розрахунок огорожуючих конструкцій. Основи звукоізоляції в будівництві.  

Інсоляція приміщень.  

Тема 5: Основи проектування населених поселень  

Класифікація поселень. Генеральний план. Зонування території. 

Санітарнозахисні зони. Захист навколишнього довкілля. Інженерне обладнання 

поселень.  

  

3. ДИСЦИПЛІНА «ОПІР МАТЕРІАЛІВ» 

Тема 1. Основні положення 

Основні поняття. Розрахункова схема та її елементи. Метод перерізів. 

Напруження. Види деформацій. Гіпотези опору матеріалів. 

Тема 2. Розтяг-стиск 
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Визначення напружень і деформацій під час розтягу або стиску. Механічні 

характеристики конструкційних матеріалів. Механізм появи деформації. 

Допустимі напруження. Визначення коефіцієнта запасу міцності. Розрахунки на 

міцність. Вибір і перевірка перерізів. Урахування власної ваги. Брус рівного 

опору.  

Тема 3.  Геометричні характеристики плоских перерізів 

Статичні моменти площі. Центр ваги поперечного перерізу. Моменти 

інерції плоских фігур. Залежність між моментами інерції в разі паралельного 

переносу та повороту осей. Обчислення моментів інерції простих фігур та фігур 

ускладненої форми. Визначення напряму головних осей. Головні моменти 

інерції. 

Тема 4.  Зсув і кручення 

Поняття про зсув. Закон Гука в разі чистого зсуву. Приклади умовних 

розрахунків з врахуванням зсуву. Визначення напруження і деформації під час 

кручення вала круглого поперечного перерізу. Аналіз напруженого стану і 

руйнування під час кручення. Концентрація напружень під час кручення. 

Тема 5. Згин 

Основні поняття. Будова опор балок. Вибір розрахункової схеми. Правила 

знаків для внутрішніх зусиль. Внутрішні зусилля в поперечних перерізах балки. 

Згинальний момент і поперечна сила. Епюри внутрішніх зусиль. Побудова епюр 

згинальних моментів і поперечних сил. Поняття про чистий згин. Експерименти 

з чистим згином балки. Основні припущення і обмеження. Нормальні 

напруження під час чистого згину. Вибір перерізів і перевірка міцності балок за 

поперечного згину. Дотичні напруження під час згину. Головні напруження. 

Перевірка міцності за головними напруженнями. Повна перевірка міцності. 

Напрям головних напружень, їх траєкторії. 

Тема 6.  Розрахунок деформації балок під час згину 

Диференціальне рівняння зігнутої осі балки. Інтегрування 

диференціального рівняння зігнутої осі для консольної балки. Інтегрування 

диференціального рівняння зігнутої осі балки за двох або декількох ділянок. 

Диференціальні залежності під час згину. Балки змінного поперечного перерізу. 

Потенціальна енергія деформації під час згину. Теорема Кастільяно. Спосіб 

застосування додаткової сили. Теорема Максвелла-Мора. Спосіб Верещагіна. 

Формула Сімпсона. 

Тема 7. Стійкість елементів конструкцій 

Задача Ейлера. Межі застосування формули Ейлера. Залежність критичної 

сили від умови закріплення стрижня. Емпіричні формули для критичних 

напружень. Розрахунок стиснутих стрижнів за коефіцієнтом φ. Вибір 

раціональної форми перерізу. Локальна втрата стійкості пластин, що мають 

послаблення. 

4. ДИСЦИПЛІНА «БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» 

Тема 1. Загальні відомості про машини і механізми, їх призначення, 

класифікація, будова і застосування.  

Визначення понять: машина, механізм. Складові частини машин. 

Класифікація машин, що застосовуються у будівельній галузі. Пересувні та 
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самохідні машини. Класифікація і види механізмів. Компоненти механізмів. 

Призначення і класифікація передач (трансмісій). Механічні передачі. 

Класифікація механічних передач, їх переваги та недоліки. Передаточне число 

передач, його визначення для різних видів передач. Редуктори і варіатори.  

Тема 2. Системи керування робочими органами машин: гідравлічна і 

пневматична.   

Призначення систем керування, їх класифікація, переваги і недоліки. Будова 

і робота канатоблочної системи керування. Лебідки і поліспасти. Гідравлічна 

система керування, її будова і робота. Пневматична схема керування, область її 

застосування в сучасних машинах.  

Тема 3. Силове та ходове обладнання машин  

Типи і характеристики силового устаткування машин (двигунів). Парові, 

вітрові, гідравлічні двигуни, їх застосування в сучасних машинах. Електричні 

двигуни, їх переваги і недоліки. Двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ), їх 

класифікація. Дизельні і бензинові двигуни, їх переваги і недоліки. Сучасні 

тенденції розвитку ДВЗ. Турбодизельні, турбокомпресорні, інжекторні двигуни, 

інтеркулери. Призначення і класифікація силового обладнання. Вплив ходового 

обладнання на прохідність і продуктивність машин. Пневмоколісне та гусеничне 

ходове обладнання.   

Тема 4. Базові машини: трактори і автомобілі   

Призначення, будова і робота гусеничних тракторів. Класифікація тракторів 

по тяговому зусиллю. Відмінності, переваги та недоліки колісних тракторів, їх 

область застосування. Умови роботи трактористів-машиністів. Правила охорони 

праці і техніки безпеки при підготовці трактора до роботи і при його роботі.  

Тема 5. Підйомно-транспортні і транспортуючі машини  

Призначення, будова, робота простих вантажопідйомних машин. Домкрати, 

талі, лебідки, підіймачі, їх класифікація, область застосування, переваги і 

недоліки. Будівельні крани, їх класифікація і індексація. Поняття 

вантажопідйомності і вантажопідйомного моменту. Продуктивність кранів, 

шляхи її підвищення. Призначення, область застосування, будова і робота 

транспортуючих машин, їх класифікація: транспортери, конвеєри, елеватори, 

норії. Продуктивність транспортуючих машин, шляхи її підвищення. Машини 

пневмотранспорту, їх будова і робота.  

Тема 6. Машини для земляних робіт. Землерийно-транспортні машини   

Землерийно-транспортні машини. Класифікація. Особливості виробничого 

процесу та область застосування. Скрепери. Бульдозери. Грейдери, 

автогрейдери, струги, землерийно-фрезерні машини. Особливості тягового 

розрахунку, продуктивність скрепера та шляхи її підвищення. Одноківшеві 

екскаватори. Класифікація, індексація. Загальна будова одноківшевих 

екскаваторів з основними видами робочого обладнання. Шляхи підвищення 
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продуктивності одноківшевих екскаваторів. Екскаватори безперервної дії, їх 

види та область застосування.   
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