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ВСТУП 

 

Мета фахового  випробування – виявлення та оцінка рівня підготовки до 

навчання за скороченим терміном навчання в університеті та відбір претендентів до 

навчання за ступенем «бакалавр» згідно вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики «молодший спеціаліст» з будівництва. 

Завдання фахового випробування – встановлення фактичної відповідності 

рівня підготовки вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики 

«молодший спеціаліст» з будівництва.  

Вимоги до здібностей і підготовленості бакалаврів. До успішного засвоєння 

освітньо-кваліфікаційної програми бакалавра вступники повинні мати неповну вищу 

освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, 

уміннями і навичками в галузі дисциплін професійного спрямування. Обов’язковою 

умовою є вільне володіння державною мовою. 

Характеристика змісту фахового випробування. Кожен білет має 

міждисциплінарний синтетичний характер, його зміст відповідає функціям, для 

виконання яких повинен бути підготовлений вступник – молодший спеціаліст зі 

спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». При цьому організаційно 

поєднуються теоретичні і прикладні питання, що дає можливість виявити знання й 

уміння, використовувати теоретичні навики з будівництва відносно практичних 

завдань. 

Білети складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки 

молодшого спеціаліста з будівництва, передбачених освітньо-професійною 

програмою підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Будівництво та 

цивільна інженерія». Фахове випробування проводиться в письмовій формі. 
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 1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування для 

спеціальності  «Будівництво та цивільна інженерія»  

 

1. Технологія будівельного виробництва. 

2. Будівельні машини. 

3. Організація будівництва. 

4. Технологія будівельних матеріалів. 

5. Технологія будівельних деталей і конструкцій. 

 

2. Порядок проведення фахового випробування 

 

Фахове випробування на отримання ступеня «бакалавр» проводяться у письмовій 

формі у терміни, затверджені наказом ректора. Кожен з абітурієнтів отримує білет з 

тестовими завданнями. Під час складання фахового  випробування забороняється 

користуватися мобільними телефонами, іншими допоміжними засобами та будь-

якими літературними джерелами. Форма проведення фахового випробування 

спрямоване на створення сприятливих умов для об’єктивності оцінювання знань 

абітурієнтів. 

Завдання фахового  випробування охоплюють знання студентів з дисциплін 

циклу професійної підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності «Будівництво 

та цивільна інженерія». 

 

3. Перелік тем та питань дисциплін, що виносяться на фахове випробування 
 

3.1 Технологія будівельного виробництва 

№ 

з/п 
Найменування тем 

 

  

 

 

 1. 

Основні положення будівельного виробництва. 

 Основні положення будівельного виробництва. Капітальне будівництво і його 

роль у розширеному відтворенні основних фондів. Задачі капітального 

будівництва. Будівельна продукція, її відмінні особливості. Будівельні процеси, 

їх зміст і структура. Документи, що регламентують властивості матеріальних 

елементів. ДБН, ТУ. Нормокомплект технічних засобів. Трудові ресурси 

будівельних процесів. ЕТКС, підготовка будівельних робочих. Технічне 

нормування. Норма часу,  норма виробітку. Тарифне нормування. Тарифна 

сітка, тарифні ставки.  

 

 2. 
Підготовчі та транспортні роботи. 

 Підготовка майданчика, робочі місця і технологічні зони. Складування 

будівельних матеріалів і конструкцій. Контейнеризація та пакетування 
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матеріалів і конструкцій. Транспортування будівельних матеріалів і 

конструкцій. Комплексна механізація вантажно-розвантажувальних робіт. 

 

  

 3. 

Технологія процесів земляних робіт. 

 Розробка ґрунту одноковшевими та багатоковшевими екскаваторами.  

Розробка ґрунту скреперами, бульдозерами. Види проходок, використання 

зворотного ходу бульдозера для розрівнювання ґрунту. Ущільнення ґрунту. 

Контроль процесу і якості ущільнення 

 

 4. 
 Технологія кам’яних робіт. 

Основні відомості про кам’яні роботи. Кладка із дрібного природного і 

штучного каменю правильної і неправильної форми. Кладка з великих блоків 

правильної форми. Виконання кам’яних робіт у зимових умовах. Контроль 

якості кам’яних робіт. 

 5. 

Технологія монтажа будівельних конструкцій. 

Технологія процесів монтажу будівельних конструкцій. Загальні положення з 

технології процесів монтажу будівельних конструкцій. Склад і структура 

процесів монтажу. Монтажний цикл, технологія монтажу будівельних 

конструкцій. Класифікаційна схема методів монтажу будівельних конструкцій. 

Поелементний монтаж блоками, цілими спорудами. Технологічні можливості 

монтажних механізмів, галузі їх застосування. Вибір монтажного крану за 

геометричними і вантажовисотними параметрами монтажних елементів. 

 

 

 

 6. 

 

 Технологія опоряджувальних робіт. 

Призначення та різновиди оздоблювальних поверхонь. Штукатурення 

поверхонь. Види штукатурок. Підготовка поверхні. Штукатурка звичайними 

розчинами. Ручні та механічні способи виконання окремих операцій. 

Комплексна механізація штукатурних робіт. Оздоблення поверхні малярними 

розчинами, шпалерні роботи Особливості технології улаштування підлог. 

 

3.2  Будівельні машини 

№ 

з/п 
Найменування тем 

1. 

Машини для земляних робіт. 

Робочі органи землерийних машин і їх взаємодія з ґрунтом. Класифікація і 

маркування екскаваторів. Одноковшеві екскаватори пряма та зворотна лопати, 

драглайн, грейфер, екскаватор-навантажувач. Багатоковшеві траншеєкопачі 

(ланцюгові, роторні). Кар'єрні ланцюгові екскаватори поперечного копання. 

Бульдозери, скрепери, грейдери. Машини для підготовчих робот - кусторіз, 

корчуватель, розпушувач, грунтоущільнюючі машини.     

2. 

Вантажопідйомні машини. 

Домкрати, лебідки, талі. Будівельні підйомники. Баштові, приставні, 

самопідйомні, самохідні крани. Автокрани. Маркування баштових і самохідних 

кранів. Козлові, мостові та кабельні крани. Технічна продуктивність і стійкість 

кранів. Пристрої безпеки на кранах. Перебазування та монтаж кранів. 
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3.3 Організація будівництва 

№ 

з/п 
Найменування тем 

1. 

Вступ до дисципліни. 

Цілі і задачі дисципліни, учасники будівництва будівель та споруд, література, 

яка використовується при проектуванні організації будівництва та проведенні 

будівельних робіт. 

2. 

Проектування організації будівництва і виконання робіт. 

Проектування організації будівельного виробництва. Проектування виконання 

будівельних робіт. Проектування організації будівельних робіт. Техніко – 

економічна оцінка рішень, які прийняті у ПОБ та ПВР. 

3. 

Потокові методи організації будівництва. 
Методи організації будівельного виробництва. Проектування  та організація 

будівельних потоків. Класифікація будівельних потоків. Розрахункові 

параметри потоку та аналітичний метод ув’язки будівельних потоків. 

4. 

Календарне планування в будівництві. 
Призначення і види календарних планів. Мета і задачі календарного 
планування в будівництві. Зміст календарних планів в ПОБ і в ПВР. 
Календарне планування будівництва окремих будівель та комплексів будівель 
і споруд. Графік потреби в трудових і матеріальних ресурсах. Техніко – 
економічні показники календарного плану. 

5. 
Загальні принципи проектування будівельних генеральних планів. 

Призначення і види будівельних генеральних планів (БГП). Загально 

майданчиковий БГП. Об’єктний БГП. 

6. 

Розміщення будівельних кранів та підйомників на будівельному 

майданчику. 

Загальні положення. Прив’язка монтажних кранів. Визначення зон впливу 

крана. Умови роботи кранів та введення обмежень у роботу кранів. 

 

 

3.4 Технологія будівельних матеріалів 

№ 

з/п 
Найменування тем 

1. Види в'яжучих речовин. Загальні властивості повітряних в'яжучих речовин. 

Загальні властивості гідравлічних в'яжучих речовин. Фізико-механічні 

властивості: будівельного гіпсу, повітряного та гідравлічного вапна, 

портландцементу. Технологія виготовлення: будівельного гіпсу, вапна, 

портландцементу. Вплив домішок на властивості будівельного гіпсу та 

вапна. Види портландцементу. Технологічні властивості портландцементу: 

вплив його складу та домішок. Мінеральні добавки, які застосовуються при 

виготовленні портландцементу. Органічні добавки, які застосовуються при 

виготовленні портландцементу. 
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3.5 Технологія будівельних деталей і конструкцій 

№ 

з/п 
Найменування тем 

1. Технологічні процеси і операції виготовлення збірних конструкцій і виробів: види, 

послідовність виконання. Підготовка форм. Армування. Укладання бетонної 

суміші: методи, технологічні режими. Прискорення твердіння бетону у виробах: 

види, режими. Оздоблення виробів. Методи визначення якості. Вплив негативних 

температур на властивості бетонної суміші і бетону. Методи забезпечення якості 

бетону в умовах зимового бетонування: застосування гарячих бетонних сумішей, 

застосування теплового захисту, прогрівання. Умови застосування гарячих 

бетонних сумішей. Умови застосування теплового захисту Умови застосування 

прогрівання бетонної суміші. 

 

4. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування 

 

1. Литвинов О.О., Беляков Ю.И. Технология строительного производства. – К.: 

Высшая школа, 1985 – 480с. 

2. Ушацький С.А. Організація будівництва. -К.: «Кондор», 2007 –  520с. 

3. Черненко В.К. Технологія будівельного виробництва. – К.: Вища школа, 2002 – 

475с. 

4. Проектування, технологія та організація будівництва. Зведення і ремонт будівель 

та споруд. Том 3, «Технологія і організація будівництва», 

Валовой О.І., Кривий Ріг, Мінерал, 2007 – 578с. 

5. С.А. Ушацький Організація зведення і реконструкції будівель та споруд –К.: 

Вища школа, 1992 – 278с. 

6. ДБН А.3.1.-5-2016 “Організація будівельного виробництва” –К.: НДІБВ, 2016 – 

64с. 

7. Посібник з розробки ПОБ і ПВР (до ДБН А.3.1.-5-96) –К.: НДІБВ, 1997– 55с.       

8. Будівельні матеріали: Підручник  [для студ. вищ. навч. закл.] / П.В. Кривенко, 

В.Б. Барановський, М.П. Безсмертний та ін.; За ред. П.В. Кривенка. -  К.: ТОВ УВПК 

«Ексоб», 2004 – 389 с.: іл. 

9. Шишкін О.О., Хільченко О.П. Технологія будівельних матеріалів та виробів: 

Підручник   [для студ. вищ. навч. закл.]. – Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2007 – 320 

с. 

10. Шишкін О.О. Спеціальні бетони для підсилення будівельних конструкцій, що 

експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ. Навч. посіб.  [для студ. вищ. 

навч. закл.]. - Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2000.–113 с. 

11. Кривенко П. В., Пушкарьова К. К., Кочевих М. О. «Заповнювачі для бетону»: 

підручник   [для студ. вищ. навч. закл.]. - Київ ТОВ «ФАДА, ЛТД» 2001, 399с. 

12. Шишкін О.О., Коверніченко Л.М. Технологія будівельної кераміки. Навчальний 

посібник   [для студ. вищ. навч. закл.]. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 2008. – 259 

с. 
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13. Шишкін О.О., Машкін Л.І., Хільченко О.П. Фізико-хімічні методи досліджень 

будівельних матеріалів. Підручник для студентів ВНЗ. - Кривий Ріг: «Видавничий 

дім», 2007. – 312 с. 

14. Пшінько О.М., Нікіфоров О.П., Шишкін О.О., Приходько А.П. Довговічність 

бетону. Підручник   [для студ. вищ. навч. закл.]. - Кривий Ріг: «Видавничий дім», 

2009.–312с.  

15. Управління якістю будівельних матеріалів, виробів та конструкцій: підручник 

[для студ. вищ. навч. закл.] / О.О. Шишкін, О.О. Шишкіна, В.А. Ковальчук, О.П. 

Хільченко. – Кривий Ріг: Видавничий центр Криворізького технічного університету, 

2010. - 320 с.— (ВО: Вища освіта). 

16. Шишкін О.О., Іванов Є.Г., Хільченко О.П. Проектування підприємств з 

виробництва залізобетонних виробів. Навчальний посібник   [для студ. вищ. навч. 

закл.]. Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2002. – 115 с. 

17. Шишкін О.О., Машкін Л.І. Випробування залізобетонних будівельних 

конструкцій. Навчальний посібник   [для студ. вищ. навч. закл.]. Кривий Ріг: 

«Видавничий дім», 2006. - 175 с. 

18. Шишкін О.О., Шишкіна О.О. Технологія монолітних бетонних і залізобетонних 

конструкцій: навчальний посібник  [для студ. вищ. навч. закл.]. - Кривий Ріг: 

Криворізький національний університет, 2013. - 380 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


