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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахового вступного випробування на спеціальність 192 

"Будівництво та цивільна інженерія" (далі – Програма) є нормативним 

документом Луцького національного технічного університету, який розроблено 

фаховою атестаційною комісією з урахуванням рекомендацій Міністерства 

освіти i науки  України. 

Фахове вступне випробування проводиться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за спеціальністю 192 – 

"Будівництво та цивільна інженерія", галузі знань 19 – "Архітектура та 

будівництво": "Основи теоретичної механіки", "Основи опору матеріалів", 

"Метрологія і стандартизація", "Технологія та організація будівельного 

виробництва", "Будівельне матеріалознавство", "Економіка будівництва", 

"Будівельні конструкції", "Інженерна геодезія", САПР тощо. 

Програма визначає  перелік питань, обсяг, складові за технологією 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр за спеціальністю 192 "Будівництво та 

цивільна інженерія", галузі знань 19 "Архітектура та будівництво".  

Мета фахового випробування – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

"молодший спеціаліст" і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 192 

"Будівництво та цивільна інженерія", галузі знань 19 "Архітектура та 

будівництво". 
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

До фахового вступного випробування для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр за  спеціальністю 192 "Будівництво та 

цивільна інженерія", галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" 

допускаються особи, котрі мають диплом молодшого спеціаліста.  

 

Абітурієнти повинні знати:  

 матеріали для виготовлення будівельних конструкцій та їх основні 

фізико-механічні властивості;  

 машини і механізми для зведення будівель та споруд; 

 основні принципи проектування будівельних конструкцій;  

 способи, засоби та технології виготовлення конструкцій;  

 методи захисту конструкцій від зовнішніх впливів; 

 

вміти:  

 запроектувати об’ємно-планувальні і конструктивні рішення цивільних, 

промислових та громадських будівель; 

 вибирати найекономічніші конструкції для запроектованої будівлі або 

споруди; 

 використовувати при проектуванні будівель і споруд проектно-

обчислювальні комплекси та сучасні методи будівельного проектування; 

 використовувати нормативну документацію; 

 виробити певну систему мислення, свої погляди, здатність бачити 

перспективи розвитку галузі в цілому. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Програма  охоплює матеріал в межах навчальних програм з більшості 

фахових  дисциплін, що вивчали студенти вищих професійних училищ, 

коледжів, технікумів.  

Тести сформовані у три розділи за рівнем складності. Тестові завдання 

дають змогу виявити рівень професійних знань та навичок з основ теоретичної 

механіки, основ опору матеріалів, метрології та стандартизації, будівельного 

матеріалознавства, технології та організації будівельного виробництва, 

економіки будівництва, архітектурних конструкцій, геодезії, САПР, 

будівельних конструкцій тощо.  

Рівень отриманих раніше знань під час вступу на навчання за 

кваліфікаційним рівнем бакалавр виявляють тестуванням, де абітурієнт показує 

вміння: 

враховуючи архітектурно-планувальні та конструктивні рішення 

- визначати внутрішні зусилля і напруження в стержнях, а також оцінювати 

їх міцність 

- аналізувати напружено-деформований стан стержневих систем 

- виконувати розрахунки і конструювання балок  

- конструювати каркаси будівель  

- проектувати елементи   будівель  

- розробляти проект організації будівництва і проект виконання робіт  

- забезпечувати виконання проекту організації будівництва і проекту 

виконання робіт 

- оцінювати якість виготовлення   конструкцій  

- контролювати якість монтажу   конструкцій. 

 

Абітурієнт повинен знати:  

Загальні поняття про напружено-деформований стан конструкцій 

Зовнішні навантаження 
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Критерії міцності 

Механічні властивості матеріалів і методи їх визначення 

Геометричні характеристики поперечних перерізів та їх знаходження 

Види внутрішніх зусиль і переміщень, їх зв’язок між собою 

Рівняння рівноваги  

Методи знаходження зусиль 

Знаходження нормальних напружень 

Знаходження дотичних напружень 

Оцінки міцності 

Загальні поняття про поздовжньо-поперечний згин  

Загальні рівняння рівноваги і знаходження опорних реакцій  

Основи статичного розрахунку плоских систем 

Розрахунок плоских систем  

Статично визначені системи  

Загальна характеристика каркасів 

Компонування каркасів 

Конструктивні рішення 

Навантаження та основи розрахунку 

Основні поняття і передумови методу граничних станів 

Конструктивні схеми будівель 

Загальні положення технології та принципи організації зведення будівель 

і споруд 

Основні принципи сучасних методів зведення будівель і споруд 

Класифікація об’єктів за будівельно-технологічними ознаками 

Періоди і технологічні стадії зведення будівель і споруд 

Засоби механізації монтажних робіт при зведенні об’єктів 

Методи зведення будівель і споруд 

Сучасна технологія зведення будівель і організація будівельного потоку 

Одноповерхові промислові будівлі 

Багатоповерхові каркасні будівлі 
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Зведення об’єктів із монолітного та збірно-монолітного залізобетону 

Особливості та методи зведення будівель та споруд 

Основні положення про організацію матеріально-технічного  

забезпечення будівельного виробництва 

Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями і 

матеріалами 

Організація парку будівельних машин і його експлуатація 

Організація роботи транспорту в будівництві 

Організація планування виробництва в будівельних організаціях 

Виробничо-економічний план будівельної організації 

Організація оперативного планування виробництва 

Основні властивості будівельних матеріалів 

Матеріали і вироби неорганічні 

Матеріали і вироби на органічній основі 

Допоміжні будівельні матеріали 

Структурно-фізичні, фізико-хімічні властивості будівельних матеріалів 

Експлуатаційні властивості будівельних матеріалів 

Фізико-механічні випробування 

Природні та кам’яні матеріали,  матеріали і вироби з мінеральних 

розплавів 

Керамічні матеріали і вироби 

Матеріали і вироби на основі неорганічних в’яжучих 

Матеріали і вироби з безцементних в'яжучих 

Матеріали і вироби на основі органічних в’яжучих і матеріалів 

рослинного походження 

Полімерні матеріали і вироби 

Теплоізоляційні та акустичні матеріали і вироби 

Лакофарбові та інші опоряджувальні матеріали 

Матеріали з вторинних сировинних продуктів 

Топографічні плани та карти 
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Геодезичні роботи 

Відображення рельєфу на топопланах 

Системи координат 

Геодезичні мережі 

Топографічна зйомка  

Геодезичний контроль 

Породоутворюючі мінерали і гірські породи 

Основи архітектурно-будівельного проектування 

Об’ємно-планувальні, композиційні та конструктивні рішення житлових, 

цивільних і промислових будівель і споруд 

Суть архітектури, її визначення і задачі 

Основні прийоми архітектурної композиції 

Конструктивні системи будинків 

Техніко-економічна оцінка проектів 

Житлові будинки та їхні конструкції 

Громадські будинки та їхні конструкції 

Промислові будинки та їхні конструкції 

Групи граничних станів  

Нормативні й розрахункові навантаження та їх сполучення 

Зміст і структура будівельних процесів та їхні складові 

Сучасні методи виконання основних видів будівельних процесів 

Технологія процесів монтажу будівельних конструкцій 

Основи технологічного проектування будівельного виробництва 

Технічне нормування 

Фізико-хімічні процеси та принципи виконання основних видів 

будівельних процесів 

Технологічна структура, параметри та режими виконання будівельних 

процесів 

Сучасні методи комплексної механізації і роботизації будівельних 

процесів 
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Основні положення технології монтажу 

Механізація монтажу 

Організаційні форми і структура управління в будівництві 

Керівництво будівельним виробництвом 

Виробничі моделі у будівництві 

Проектування об’єктів будівельного господарства і будівельних 

генеральних планів 

Організаційні форми і структура управління в будівництві 

Організаційно-технічна підготовка до будівництва об’єктів 

Організація та графіки будівництва будівель і споруд та комплексів 

Призначення і види будівельних генеральних планів (БГП) 

Основні положення проектування будівельних генеральних планів 

Економічна модель діяльності будівельної організації 

Ціноутворення та кошторисна справа у будівництві 

Виробничі фонди будівельних організацій 

Узагальнюючі економічні показники діяльності будівельних організацій 

Визначення ціни будівельної продукції 

Кошторисна вартість будівництва 

Кошторисна документація 

Характеристика будівельної індустрії 
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Мінрегіон України, 2018.  

31. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» . - К.:  Мінрегіон 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахових вступних випробувань та 

співбесід». Програма вступного випробування оприлюднюється на офіційному 

сайті Луцького НТУ та інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки, передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує 

варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 

варіантів відповідей. Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти 

правильну відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який 

відповідає номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один 

правильний варіант відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 3 

години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за певними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). Загальна 

кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються в 20 балів. 

Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бали.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). Загальна 

кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються в 30 балів. 

Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). Загальна 

кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються в 50 балів. 

Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 

 

Голова фахової атестаційної комісії     О. Ужегова 


