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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які мають
диплом молодшого спеціаліста і вступають на спеціальність «Будівництво та цивільна
інженерія» для здобуття за скороченим терміном підготовки ступеня вищої освіти бакалавр.
Бакалавр спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» отримує теоретичні знання,
що необхідні для: проектування промислових і цивільних споруд; організації та управління
будівельним виробництвом; досліджень в галузі теорії і методів розрахунку інженерних
конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерної підготовки та
комплексної реконструкції будівель, споруд і територій. Набутий вищий освітній рівень є
професійно орієнтованим і обов’язковим для подальшої підготовки магістра.
Бакалавр спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» може займати посади
низового управлінського персоналу у галузі будівництва при спорудженні і експлуатації будівель
та споруд, де застосовують засоби чи системи автоматизації, або продовжити навчання за однією
зі спеціальностей магістерського рівня.
2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
2.1. ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА, ОПІР МАТЕРІАЛІВ ТА БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА
Дослідження геометричної незмінності плоских стрижневих систем.
Статично визначувані стрижневі системи.
Основні поняття та аксіоми статики.
Системи сил на площині.
Центр ваги тіла.
Основні поняття кінематики.
Розтяг, стиск і зминання.
Геометричні характеристики перерізів.
Прямий згин.
Складний опір стержня.
Стійкість центрально-стиснутих стрижнів.
Класифікація і характеристика навантажень та їх визначення.
Умови міцності.
Обчислення внутрішніх зусиль у елементах найпростіших стержневих систем.
Епюри внутрішніх зусиль в стержнях плоских ферм та балочних систем.
Нормальне і дотичне напруження в поперечному перерізі балки.
Підбір поперечного перерізу стержня, що згинається.
Література для підготовки
1. Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов. – М. Наука, 1988. – 338 с.
2. Эрдеди А.А., Медведев А.А., Эрдеди Н.А. Техническая механика: Теоретическая
механика. Сопротивление материалов. М.: Высшая школа 1991. - 305 с.
3. Баженов В.А., Іванченко Г.М., Шишов О.В., Пискунов С.О. Будівельна механіка.
Розрахункові вправи. Задачі. Комп’ютерне тестування. – К.: Каравела, 2010.
2.2. БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ
Основні властивості будівельних матеріалів.
Матеріали із деревини, кам’яні матеріали.
Металеві матеріали і вироби.
Бетони.
Збірні залізобетонні і бетонні вироби і конструкції.
Штучні кам’яні матеріали
Будівельні розчини.

Характеристики міцності матеріалів та ґрунтів.
Основи теорії розрахунку залізобетону.
Плоскі збірні і монолітні перекриття.
Фундаменти.
Основи проектування залізобетонних конструкцій.
Загальні відомості про металеві конструкції і характеристика матеріалів.
Розрахунок елементів сталевих конструкцій і конструювання з’єднань елементів.
Загальні відомості про конструкції з дерева і пластмас.
Загальні відомості про кам’яні та армокам’яні конструкції.
Розрахунок елементів кам’яних конструкцій армованої і неармованої кладки.
Загальні відомості про основи і фундаменти, властивості ґрунтів.
Розподіл напружень в ґрунтах основ і розрахунок основ.
Фундаменти неглибокого залягання і пальові.
Література для підготовки
1. Барашиков А.Я., Колякова В.М. Будівельні конструкції. Підручник. – К.: Видавничий
Дім «Слово», 2011. - 256 с.
2. Мурашко Л.А., Колякова В.М., Сморкалов Д.В. Розрахунок за міцністю перерізів
нормальних та похилих до поздовжньої осі згинальних залізобетонних елементів за
ДБН В.2.6-98-2009. Навчальний посібник.-К.:КНУБА,2012. -71с.
3. 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.
4. Журавський О.Д., Бова Я.О. Приклади розрахунку згинальних елементів за блоксхемами. Залізобетонні конструкції. Методичні вказівки для студентів, які навчаються
за напрямком «Будівництво». -К.: КНУБА, 2014. -32 с.
5. Нілов О.О., Нілова Т.О. Металеві конструкції. Балки. Колони: Навчальний посібник. Видання 2-е. К.: 2013. - Логос, 240с.
6. ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції. Норми проектування. – Київ: Мінрегіон,
2014. – 199 с.
7. Кліменко В.З. Проектування дерев’яних конструкцій / Навчальний посібник. – К.,
ІСДО, 1993.
8. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – Київ: Мінбуд
України, 2006. – 75 с.
9. ДБН В.2.1-10-2009. Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного
призначення. Основи та фундаменти будинків і споруд. ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ
СПОРУД. Основні положення проектування. К., Мінрегіонбуд України, 104 с., 2009.
10. ДБН В.2.1-10-2009. ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ СПОРУД. Основні положення
проектування. ЗМІНА № 1 (на заміну СНиП 2.02.03-85, крім розділу 5 - палі). К.,
Мінрегіонбуд України, 55 с., 2011.
11. ДБН В.2.1-10-2009. ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ СПОРУД. Основні положення
проектування. ЗМІНА № 2 (на заміну СНиП 2.02.03-85). ФУНДАМЕНТИ ГЛИБОКОГО
ЗАКЛАДАННЯ. ПАЛІ І ПАЛЬОВІ ФУНДАМЕНТИ. К., Мінрегіонбуд України, 2011.
2.3. ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА
Інвестиції та капітальні вкладення.
Ціноутворення у будівництві та кошторисна справа.
Основні виробничі норми будівельної організації.
Оборотні кошти будівельної організації.
Собівартість будівельної продукції.
Основи розрахунку заробітної плати.
Виробничі норми і тарифна система в будівництві.
Кошторисні нормативи.
Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців.

Механізм господарювання в будівництві
Виробничі фонди в будівництві.
Тарифна система в будівництві.
Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців.
Праця в будівництві.
Кошторисні нормативи. Основи кошторисної плати.
Кошторисні ціни на ресурси.
Кошторисна документація.
Проектування виконання робіт. Документація з виконаних робіт.
Література для підготовки
1. Державні будівельні норми. ДСТУ Б д.1.1 – 1: 2013 Правила визначення вартості
будівництва. Київ. Мінрегіонбуд України. 2013 р.
2. Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Куліков П.М. за заг. ред. П.М.Кулікова. Навчальний
посібник із грифом Міносвіти України. К.КНУБА. 2014 р.
3. Бурмака Т.М. Економіка будівництва. Конспект лекцій. ХНАМГ. 2010 р.
4. Плотницька С.І. Економіка будівництва. Тексти лекцій. ХНАМГ. 2008 р.
5. Николаев В.П. Введение в рыночную экономику строительства. К.Будивельник. 1998
2.4. ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
Календарні плани будівництва.
Організація та управління будівництвом на основі сіткових графіків.
Будівельно-монтажні роботи підземного циклу при зведенні цивільних, промислових,
сільськогосподарських будинків і споруд.
Будівельно-монтажні роботи надземного циклу при зведенні цивільних, промислових,
сільськогосподарських будинків і споруд
Документація для організації будівництва та виконання робіт.
Контроль за будівництвом. Здача робіт та закінчених об’єктів.
Принципи і методи менеджменту в організації будівельного виробництва в конкретних
ситуаціях.
Основи підприємництва.
Правові основи управління будівельним виробництвом.
Література для підготовки
1. ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва»
2. ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»
3. ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної
безпеки будівель,споруд, будівельних конструкцій та основ»
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 будівництвом 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.
2.5. ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ У БУДІВНИЦТВІ
Забезпечення охорони праці на будівельному майданчику.
Техніка безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті.
Техніка безпеки при організації і виконанні основних видів будівельно-монтажних та
допоміжних робіт.
Законодавча та нормативна база України про охорону праці.
Державне управління охороною праці. Державний нагляд і громадський контроль за
охороною праці.
Забезпечення охорони праці на будівельному майданчику.
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на
виробництві.

Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва і побуту.
Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях.
Організація і проведення рятувальних робіт на об’єктах будівельної індустрії в
надзвичайних ситуаціях.
Будівництво захисних споруд цивільної оборони.
Виробничі шкідливі фактори у будівництві і засоби захисту від них.
Основні положення гігієни праці та виробничої санітарії.
Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення виробничих і допоміжних приміщень.
Пожежна безпека на будівельному майданчику. Система пожежного захисту.
Охорона навколишнього середовища при будівництві.
Електротехніка в будівництві.
Література для підготовки
1. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М. Основи охорони
праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.
2. Основи охорони праці. /В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко та ін.; за ред.
проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480 с.
3. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за
ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Іана Франка, 2010. – 374 с.
4. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч.
посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.
5. Основи охорони праці. Підручник / За ред. М.П. Гандзюка – К.: Каравела, 2003. – 408с.
6. Основи охорони праці. Підручник / За редакцією К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського. –
К.: Основа,2003.-471с.
7. Пчелинцев В.А., Котлов Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. – М.: В. шк., 1991
– 271 с.

3. ПОЛОЖЕННЯ ПО ФАХОВЕ ВИПРОБОВУВАННЯ
Фахові випробовування проводяться у формі екзамену з елементами тестування.
Білети для фахових випробовувань готуються із запитань, запропонованих випускаючими
кафедрами, та затверджуються деканом факультету.
Час проведення тестування обмежений однією академічною годиною. Всі абітурієнти однієї
спеціальності (денна і заочна форми навчання) проходять випробовування в один день за одним
комплектом білетів.
На денну і заочну форми навчання конкурси окремі.
Рекомендуються до зарахування на місця держзамовлення абітурієнти за рейтингом по
результатами вступного екзамену.
Кількість пільгових місць для зарахування на місця держзамовлення визначає приймальна
комісія.
Місця контрактної підготовки в межах ліцензованого обсягу заповнюються абітурієнтами за
рейтингом по конкурсному балу після заповнення держбюджетних місць.
Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.
Голова фахової комісії

Г.М.Іванченко

