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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програму складено для прийому на навчання для здобуття освітнього 

ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 192 - «Будівництво та цивільна інженерія» 

на основі раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). 

Загальні положення програми фахового іспиту для навчання за 

спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» ґрунтуються на підставі 

кваліфікаційної характеристики бакалавра будівельника – базового рівня 

підготовки для кваліфікаційної інженерної спеціальності. Бакалавр – це перший 

рівень кваліфікації, що присвоюється випускникам вищих навчальних закладів 

технічного профілю. Ця підготовка передбачає отримання глибоких знань з основ 

фундаментальних та гуманітарних дисциплін, а також з основ дисциплін 

загально-інженерної підготовки і стійких навичок робочої професії та середньої 

технічної кваліфікації в області проектування, будівництва, ремонту та 

експлуатації житлових та громадських будівель.  

Програма даного фахового іспиту при прийомі на навчання для здобуття 

ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 192 - «Будівництво та цивільна інженерія» 

містить базові питання з наступних дисциплін:  

 математика; 

 інформатика; 

 загальна фізика; 

 теоретична механіка; 

 будівельне матеріалознавство. 

 

1.1. МЕТА 

 

Мета фахового іспиту – перевірка рівня підготовки вступників, що має бути 

достатнім для подальшого навчання за освітньо-професійною програмою. 

Під час проведення фахового іспиту не допускається користування 

електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими 

матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі 

використання вступником під час фахового іспиту сторонніх джерел інформації (у 

тому числі підказки) він відсторонюється від участі у іспитах, про що складається 

акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член фахової атестаційної комісії 

вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і 

за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної 

Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі, 

незважаючи на обсяг і зміст написаного.  

Вступники, які не з’явились на фаховий іспит без поважних причин у 

зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не 

допускаються. 

 

 

 



 

 

1.2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

 

Складаючи фаховий іспит вступник повинен: 

Знати основні положення, що викладаються у дисциплінах: 

 математика; 

 інформатика; 

 загальна фізика; 

 теоретична механіка; 

 будівельне матеріалознавство. 

 

вміти: 

 застосовувати знання для розв’язання базових завдань з предметів, 

що винесено на іспит; 

 виконувати математичні обчислення; 

 аналізувати надану інформацію для вирішення поставлених питань; 

 застосовувати основні комп’ютерні текстові та графічні програми. 

 

2. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ 

1. Навчальна дисципліна МАТЕМАТИКА 

1. Числові функції та їх властивості. Способи задання функцій. 

2. Синус, косинус, тангенс, кута. Радіанне вимірювання кутів. 

Тригонометричні функції числового аргументу. 

3. Відношення і пропорції. Масштаб. 

4. Рівняння та їх системи. Квадратні рівняння. 

5. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. 

6. Правила диференціювання. 

7. Логарифми та їх властивості. 

8. Визначений інтеграл, його геометричний зміст. Обчислення площ 

плоских фігур. 

9. Геометричні фігури та їх властивості. 

10. Визначення периметра та площі плоскої фігури. 

11. Вимірювання відстаней і кутів у просторі у просторі. 

12. Прямокутні координати на площині та в просторі. 

13. Вектори на площині та у просторі. Операції над векторами. 

14. Опуклі многогранники та тіла обертання. 

15. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл. 

2. Навчальна дисципліна ІНФОРМАТИКА 

1. Опрацювання текстових даних. Програмне забезпечення для 

опрацювання текстів. 

2. Введення, редагування та форматування символів і абзаців. Списки. 

3. Додавання зображень та їх форматування. 

4. Додавання, редагування та форматування таблиць. 

5. Форматування з використанням стилів. Структура документа. 



 

 

Автоматизоване створення змісту документа. Колонтитули. 

Гіперпосилання в текстових документах.  

6. Сторінки документа та їх форматування. Підготовка документа до 

друку. Варіанти друку документа. 

7. Комп’ютерні презентації. Програмне забезпечення для створення й 

відтворення комп’ютерних презентацій. 

8. Опрацювання табличних даних. Програмне забезпечення для 

опрацювання табличних даних. Поняття електронної таблиці. 

9. Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Введення, 

редагування й форматування даних основних типів. 

10. Редагування та форматування електронних таблиць. Адресація. 

Формули. Копіювання та переміщення клітинок і діапазонів, зокрема 

тих, що містять формули. Автозаповнення та автозавершення. 

11. Растрова та векторна графіка та програмне забезпечення для їхнього 

створення, редагування. 

12. Поштові служби Інтернету. Пересилання файлів. Етикет електронного 

листування. 

13. Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті; 

керування спільним доступом до них. Хмарні сервіси. 

14. Класифікація програмного забезпечення. Операційні системи, їхні 

різновиди. Драйвери. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. 

Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення.  

15. Шкідливе програмне забезпечення та боротьба з ним. Основні дії для 

захисту персональних комп’ютерів від шкідливого програмного 

забезпечення. Антивірусні та антишпигунські програми, налаштування 

їхніх основних параметрів. Інформаційна безпека 

3. Навчальна дисципліна ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА 

1. Механічний рух та його відносність. Системи відліку. Траєкторія руху, 

шлях і переміщення. 

2. Види руху та його характеристики: швидкість руху, прискорення. 

3. Рівномірний рух тіла по колу та його характеристики: період і частота 

обертання, кутова і лінійна швидкість, доцентрове прискорення. 

4. Закони динаміки Ньютона та межі їхнього застосування. 

5. Інертність та інерція. Маса. 

6. Види сил в механіці. Сила тертя. Рух тіла під дією кількох сил. 

7. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага 

і невагомість. 

8. Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Модуль Юнга. 

9. Закон Гука. Механічні властивості твердих тіл. 

10. Рівновага тіл. Момент сили. Умови рівноваги тіл, що мають вісь 

обертання. 

11. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження 

енергії в механічних процесах. 

12. Електричне коло, його основні складові та типи їхнього з'єднання. 



 

 

13. Опір провідника. Залежність опору від характеристик провідника та 

температури. Надпровідність. 

14. Електрорушійна сила (ЕРС). Закон Ома для повного кола. 

15. Вплив струму на організм людини. Робота і потужність струму. Закон 

Джоуля – Ленца. 

4. Навчальна дисципліна ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА 

1. Класифікація систем сил. Аксіоми статики. 

2. Поняття про в'язі. Види в’язей у площині і напрям їх реакцій. 

3. Система збіжних сил. Зведення до рівнодійної. Правило многокутника 

сил. Умови рівноваги збіжних сил. 

4. Момент сили відносно точки та осі. Пара сил. 

5. Рівновага довільної системи сил. 

6. Розрахунок плоскої ферми. Основні визначення і припущення. 

7. Порядок розрахунку плоскої ферми. Метод вирізання вузлів. 

8. Порядок розрахунку плоскої ферми. Метод Ріттера. 

9. Способи задання руху точки. Швидкість і прискорення точки. 

10. Визначення швидкості і прискорення точки в декартовій системі 

координат. 

11. Поступальний рух твердого тіла. 

12. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі. 

13. Динаміка матеріальної точки і її основні задачі. 

14. Маса і центр мас системи. Моменти інерції. 

15. Кінетична енергія і робота. Теореми про зміну кінетичної енергії. 

5. Навчальна дисципліна БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

1. Класифікація будівельних матеріалів. Фізичні, хімічні, механічні й 

технологічні властивості матеріалів. 

2. Гірські породи й мінерали: магматичні, осадові гірські породи, 

метаморфічні гірські породи. Природні кам’яні матеріали. 

3. Лісові матеріали. Будова, склад, загальні властивості деревини. Вади 

деревини. Захист деревини. Матеріали й вироби з деревини. 

4. Керамічні матеріали й вироби. Сировина для виробництва керамічних 

матеріалів. 

5. Метали й металічні конструкції, що застосовуються в будівництві. 

Кольорові метали і сплави. 

6. Повітряні в’яжучі речовини. Гіпсові в’яжучі речовини. Повітряне 

вапно. 

7. Гідравлічні в’яжучі речовини. Гідравлічне вапно. Портландцемент. 

Спеціальні види портландцементу. 

8. Матеріали й вироби на основі портландцементу. Залізобетон. 

9. Азбестоцементні вироби та конструкції 

10. Матеріали й вироби на основі гіпсових в’яжучих речовин. 

11. Заповнювачі для розчинів і. бетонів. Функції, класифікація 

заповнювачів. 

12. Оцінка якості дрібного та крупного заповнювача для розчинів і. 



 

 

бетонів. Пористі заповнювачі. 

13. Бетони та їх класифікація. Основи технології бетону. Твердіння бетону. 

Основні властивості важкого бетону. 

14. Бетонна суміші та її властивості. 

15. Будівельні розчини й сухі будівельні суміші. Матеріали для 

виготовлення розчинних сумішей. Властивості розчинних сумішей і 

затверділих розчинів. Сухі будівельні суміші. 

 

Розроблені завдання містять у собі: базові питання з основних тем кожної 

дисципліни, що дозволяють проконтролювати рівень теоретичних знань 

вступників. 

В білетах фахового іспиту використано питання, що передбачають відповіді 

з вибором однієї або кількох правильних відповідей з переліку. 

Фаховий іспит проводиться письмово у вигляді відповідей на тестові 

запитання. 

Максимальний час, що відводиться на виконання передбачених 

випробуванням  завдань, становить 90 хвилин. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ  

 

1. Максимальна кількість балів, що можна набрати за відповіді фахового 

іспиту – 100. 

2. Кількість питань з окремих дисциплін представлена в загальній кількості 

питань тесту приблизно пропорційними частками. 

3. Загальна кількість питань тесту – 20. Максимальна кількість балів, яку 

можна набрати за правильну відповідь на одне окреме тестове питання - 5. 

4. Вступник може брати участь в конкурсі на зарахування студентом, якщо 

підсумкова кількість балів не менше 15 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ШКАЛА ПЕРЕВЕДЕННЯ ТЕСТОВОГО БАЛУ В ШКАЛУ 200 

 

1 101  35 135  69 169 

2 102  36 136  70 170 

3 103  37 137  71 171 

4 104  38 138  72 172 

5 105  39 139  73 173 

6 106  40 140  74 174 

7 107  41 141  75 175 

8 108  42 142  76 176 

9 109  43 143  77 177 

10 110  44 144  78 178 

11 111  45 145  79 179 

12 112  46 146  80 180 

13 113  47 147  81 181 

14 114  48 148  82 182 

15 115  49 149  83 183 

16 116  50 150  84 184 

17 117  51 151  85 185 

18 118  52 152  86 186 

19 119  53 153  87 187 

20 120  54 154  88 188 

21 121  55 155  89 189 

22 122  56 156  90 190 

23 123  57 157  91 191 

24 124  58 158  92 192 

25 125  59 159  93 193 

26 126  60 160  94 194 

27 127  61 161  95 195 

28 128  62 162  96 196 

29 129  63 163  97 197 

30 130  64 164  98 198 

31 131  65 165  99 199 

32 132  66 166  100 200 

33 133  67 167    

34 134  68 168    
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