
 

 
 



 

 

 

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 

 

Прийом до академії відбувається за результатами фахового тестування на конкурсній основі. 

Перелік тестових питань складений згідно Галузевих стандартів вищої освіти «Освітньо-

професійні програми підготовки молодшого спеціаліста» зі спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія». 

Матеріал програми поділено на два тематичних блока: «Архітектура будівель та споруд» та 

«Інженерне устаткування будівель».  

Метою випробувань є визначення фахового знання абітурієнтів з зазначених дисциплін. 

 

1. Архітектура будівель та споруд. 
1.1. Вплив інженерно-геологічних умов на надійність будівництва та експлуатації 

будівель і споруд. 

1.2. Механічні властивості ґрунту. 

1.3. Класифікація фундаментів. 

1.4. Фундаменти й штучні основи, які влаштовуються з вилученням ґрунту. 

1.5. Фундаменти й штучні основи, які влаштовуються без вилучення ґрунту. 

1.6. Структура бетону і його міцнісни характеристики. 

1.7. Сутність залізобетону, його переваги й недоліки. 

1.8. Попередньо напружений залізобетон і його міцнісни характеристика. Способи 

виготовлення та переваги. 

1.9. Класифікація арматури і способи армування. 

1.10. Основні конструктивні елементи будівель. 

 

2. Інженерне устаткування будівель. 
2.1. Внутрішній водопровід. 

2.1.1. Класифікація систем внутрішнього водопостачання. 

2.1.2. Елементи й схеми систем внутрішнього водопостачання. 

2.1.3. Водогінні мережі. Труби. 

2.1.4. Трубопровідна та водоразбірна арматури. 

2.1.1. Ввідний трубопровід та водомірні вузли. 

2.1.2. Регулюючі й запасні місткості. 

2.1.3. Устави для підвищення тиску. 

2.1.4. Системи та схеми водопроводу гарячої води. 

2.1.1. Вимоги до температури і якості питної води й гарячої води. 

2.1.5. Обладнання для нагрівання води та акумулятори тепла. 

2.1.6. Системи протипожежного водопостачання. 



 

 

2.1.7. Поливальний водопровід. 

2.1.8. Монтаж внутрішньої водопровідної мережі й арматури. 

2.1.9. Монтаж гарячого й протипожежного водопроводів. 

2.1.10. Випробування внутрішнього водопроводу. 

2.2. Внутрішня каналізація будинків і водостоки. 

2.2.1. Види стічних вод. Системи й схеми каналізації. 

2.2.2. Системи внутрішньої каналізації. 

2.2.3. Приймальні стічних вод. Гідрозатвори. 

2.2.1. Елементи каналізаційної мережі. Труби і фасонні частини, ревізії та прочистки. 

2.2.4. Схеми та елементи водостоків. 

2.2.5. Обладнання водостоків. 

2.2.6. Монтаж випусків і внутрішньої каналізаційної мережі. 

2.2.7. Монтаж санітарних приладів. 

2.2.8. Монтаж санітарно-технічних блоків і кабін. 

2.2.9. Монтаж водостоків. 

2.2.10. Випробування систем каналізації. 

 

2.3. Технологія санітарно-технічних робіт. 
2.3.1. Згинання труб. 

2.3.1. З'єднання сталевих труб. 

2.3.2. З'єднання чавунних труб. 

2.3.3. З'єднання мідних труб. 

2.3.4. З'єднання пластмасових труб (поліетиленових, поліпропіленових, полібутанових, 

полівінілхлоридних і металополімерних труб). 

2.3.5. Ревізія, притирання та випробування арматури. 

 

Порядок проведення випробувань 

 

Кожний варіант тестового завдання складається з 13-ти завдань, які згруповано в 5 частин. 

Частина 1 (завдання 1-4) мають декілька варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. 

Частина 2 (завдання 5 та 6 ) не мають варіантів відповідей. Абітурієнт повинен доповнити 

твердження, яке сформульовано. 

Частина 3 (завдання 7-9) мають декілька варіантів відповідей, серед яких більше ніж один 

правильний. 

Частина 4 (завдання 10 та 11) містять перелік елементів для яких треба встановити правильну 

послідовність або відповідність. 

Частина 5 (завдання 12 та 13) містять перелік елементів для яких треба встановити одну правильну 

послідовність їх розташування. 

Абітурієнт повинен розв'язати задачу, без обов’язкових пояснень. 

За правильну відповідь на тестове завдання абітурієнт отримує відповідну кількість балів: 

– завдання частини 1 (завдання 1-4) - 6 балів; 

– завдання частини 2 (завдання 5 та 6) - 7 балів; 

– завдання частини 3 (завдання 7-9) - 8 балів; 

– завдання частини 4 (завдання 10 та 11) - 9 балів; 

– завдання частини 5 (завдання 12 та 13) - 10 балів. 

На розв'язання завдань абітурієнту відводиться одна година. Абітурієнтам не дозволяється 

користуватися підручниками, калькуляторами та мобільними телефонами. 

 

Вимоги до виконання та критерії оцінювання письмової роботи 

 

1) Переписувати умови завдань екзаменаційного білету не потрібно. 

2) Порядок виконання завдань не має значення. 

3) Відповіді на завдання треба позначити безпосередньо у бланку білету. Правила виконання 

подані перед завданнями кожної нової форми. 



 

 

 

 


