ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Приймальна комісія
ПРОГРАМА
фахового вступного випробування
для вступників на навчання за освітнім ступенем «бакалавр»
за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня «молодший спеціаліст»
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахових вступних випробувань на галузь знань 19 " Архітектура
та будівництво" є нормативним документом Ужгородського національного
університету, який розроблено кафедрою міського будівництва та господарства
на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за
спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія ".
Програму розроблено на основі галузевого стандарту освіти з урахуванням
рекомендацій Міністерства освіти та науки України. Дані випробування
слугують критерієм відбору абітурієнтів, що закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст», для зарахування їх на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавр за спеціальністю 192 «Будівництво та
цивільна інженерія».
Зміст вступних випробувань базується на системі змістових модулів
нормативних навчальних дисциплін, що визначені ГСВОУ МОНУ „Освітньопрофесійна програма” підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст».
Молодший спеціаліст за напрямом підготовки „Будівництво” повинен:
знати:
- основні фізико-механічні характеристики будівельних матеріалів,
методи розрахунку будівельних конструкцій та основ, види напруженодеформованого стану елементів, види з’єднань будівельних конструкцій,
основи механіки ґрунтів, види фундаментів неглибокого закладення,
типи балок і балкових кліток та їх вузлові поєднання;
- технологію і організацію ведення будівельних робіт та нормування
праці в будівництві;
- організацію і планування будівельного виробництва, методику розробки
загально-майданчикового та об’єктного будгенпланів;
- економічну діяльність будівельної організації, планування економічних
показників;
вміти:
- виконувати класифікацію конструктивної схеми об’єкта будівництва,
визначати діючі навантаження на будівельні конструкції та підраховувати
експлуатаційні та граничні зусилля, визначати фізико-механічні характеристики
будівельних матеріалів, виконувати розрахунки металевих та залізобетонних
елементів, розраховувати з’єднання будівельних конструкцій, виконувати

розрахунки і конструювання балок і балкових конструкцій та вузлів поєднання
балок, визначати прості типи фундаментів та виконувати їх розрахунки;
- підібрати машини і обладнання для ведення будівельних робіт, розробити
схеми ведення робіт, складати технологічні карти на окремі види основних
будівельних процесів;
- знаходити і використовувати доцільні організаційні рішення, розробляти
основні плани ведення робіт, оформляти виробничі завдання працівникам і
приймати виконані роботи;
- розрахувати заробітну плату для робітників та інженерно-технічних
працівників, розподілити зарплату в бригаді, порівнювати та обрати найкращі
варіанти матеріалів, конструкцій і механізмів.
2. ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, З ЯКИХ
ПРОВОДИТЬСЯ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
Вступне випробовування включає тестові завдання трьох рівнів складності з
дисциплін фахового спрямування, а саме:
1. Будівельне матеріалознавство
2. Технологія та організація будівельного виробництва
3. Архітектура будівель і споруд
4. Будівельна техніка
5. Інженерна геодезія
6. Будівельні конструкції
7. Інженерні мережі
Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до
Положення про приймальну комісію ДВНЗ «УжНУ».

-

3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
Будівельне матеріалознавство
- 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 та вироби
- Матеріали та 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

-

Технологія та організація будівельного виробництва
- 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
Способи укрупнення та транспортування конструкцій
Методи зведення будівель і споруд
Сучасна технологія зведення будівель і організація будівельного потоку
Одноповерхові промислові будівлі
Багатоповерхові каркасні будівлі
Великопанельні житлові будинки
Великоблокові будівлі та будівлі із об’ємних елементів
Зведення об’єктів із монолітного та збірно-монолітного залізобетону
Особливості та методи зведення
Технологія зведення у ковзній опалубці
Технологія зведення в переставній та пневматичній опалубках
Технологія зведення з використанням незмінної опалубки
Технологія зведення об’єктів і монолітно-збірного залізобетону
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
Організація системи
Архітектура будівель і споруд
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
Будівельна техніка
- Будівельні машини
- Будівельне обладнання та експлуатація будівельних машин
- Деталі машин
- Вантажопідйомні машини

-

-

-

Машини для земляних робіт
Машини для залізобетонних виробів
Будівельний інструмент
Автоматизація і експлуатація будівельних машин
Зміст і структура будівельних процесів та їхні складові
Інженерна геодезія
Топографічні плани та карти
Геодезичні роботи
Відображення рельєфу на топопланах
Системи координат
Геодезичні мережі
Топографічна зйомка
Геодезичний контроль
Будівельні конструкції
Матеріали для металевих будівельних конструкцій
Фізико-механічні властивості сталей
Хімічний склад сталей
Матеріали для залізобетонних і кам’яних конструкцій
Види бетонів для залізобетонних конструкцій та їхні фізико-механічні
властивості
Арматура та її фізико-механічні властивості
Матеріали для кам’яних конструкцій
Основні положення розрахунку будівельних конструкцій та основ
методом граничних станів
Групи граничних станів. Нормативні й розрахункові навантаження та їх
сполучення
Граничні стани і розрахунок елементів металевих конструкцій
Центрально-розтягнуті та центрально-стиснуті стальні елементи
Стальні елементи, що згинаються
Позацентрово-стиснуті і позацентрово-розтягнуті стальні елементи
Принципи забезпечення місцевої стійкості
З’єднання в будівельних конструкціях Болтові з’єднання
Зварні з’єднання
Методи розрахунку перерізів залізобетонних конструкцій Розрахунок
міцності залізобетонних елементів, що згинаються, за нормальними та
похилими перерізами
Стиснуті та розтягнуті залізобетонні елементи
Інженерні мережі
Основи водопостачання та водовідведення
Системи створення мікроклімату приміщень різного призначення
Системи та мережі теплопостачання і газопостачання
Системи водопостачання і каналізації населених пунктів, житлових і
промислових об’єктів
Мережі водопроводу і споруди на них
Мережі каналізації та споруди на них
Санітарно-технічне обладнання будівель

-

Системи опалення
Системи вентиляції
Системи кондиціонування повітря
Теплопостачання. Теплові мережі та їх обладнання
Теплові пункти
Газопостачання
Газові мережі
Внутрішньодомові системи газопостачання та їх обладнання контролю
якості в будівництві
Будівельні матеріали та їх основні властивості
Неорганічні в’яжучі речовини. Бетони
Властивості будова та склад буд мат
Класифікація будівельних розчинів.
Класифікація і характеристика теплоізоляційних матеріалів і виробів

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Екзаменаційний білет представлений у вигляді тестового завдання
відкритої форми трьох рівнів складності. Для кожного завдання наведені п’ять
варіантів відповідей, серед яких одна правильна.
Загальна кількість питань охоплює основні розділи програми. Тривалість
іспиту 90 хвилин.
Фахове випробовування оцінюється за 100 бальною шкалою. 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 наступними критеріями.
Вірне виконання усіх 30 тестових завдань ( по 10 тестів з кожного рівня
складності) оцінюється в 100 балів. Кожен рівень складності оцінюється
наступним чином:
Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання, вірна відповідь
оцінюється у 2 бали).
Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання, вірна відповідь
оцінюється у 3бали).
Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання, вірна відповідь
оцінюється у 5 балів).
Перевірка відповідей екзаменаційного білету здійснюється екзаменатором.
Загальна кількість балів знаходиться шляхом підсумовуванням балів за
виконання окремих завдань.
Оцінювання знань та умінь вступників на фахових вступних
випробуваннях здійснюється за 100-бальною шкалою:
90 – 100 –
відмінно;
74 – 89 –
добре;
60 – 73 –
задовільно;
1 – 59
–
незадовільно.

Абітурієнт допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування
на навчання, якщо отримав позитивні результати на іспиті.
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