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ВСТУП  

 
Кожна особа, яка хоче вступити до Національного авіаційного університету для здобуття 

освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра повинна успішно пройти фахове вступне 
випробування, визначене випусковою кафедрою з урахуванням середнього бала документа про 
вищу освіту ОКР «Бакалавр», творчого рейтингу та екзамену з іноземної мови.  

Для вступника на навчання за ОС "Магістр" особистий інтегральний рейтинг (ОІР) 
складається з академічного рейтингу, фахового рейтингу, рейтингу з творчих та професійних 
досягнень та рейтингу з іноземної мови незалежно від джерел фінансування та місця попереднього 
навчання. 

Максимальна величина ОІР вступника на навчання за програмами підготовки фахівців ОС 
"Магістр" складає 400 балів. 

 
Мета фахового вступного випробування – визначення рівня знань за напрямами 

професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного 
опанування дисциплін відповідних освітніх програм. Вступник повинен продемонструвати 
фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та вміння, здатність вирішувати типові 
професійні завдання, передбачені програмою вступу. 

Фахове вступне випробування проходить у комбінованій формі і передбачає виконання 
компетентнісних завдань та клаузури архітектурного об’єкту на задану тему. 

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення 
про Приймальну комісію Національного авіаційного університету. 
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Перелік програмних питань 
з навчальних дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування 

за освітньою програмою підготовки фахівців 
освітнього ступеня «Магістр» 

 
1. Теоретична частина  

 
1.1.  Накреслити переріз перекриття над опалюваним підвалом : 

перекриття по металевих балках, крок балок - 600 мм;  
міжбалкове заповнення - камені-вкладиші; 
зовнішні стіни - цегла, 380 мм. 
вимощення – шириною 1000 мм. 

1.2.  Накреслити переріз перекриття над опалюваним підвалом : 
перекриття по металевих балках, крок балок - 600 мм;  
міжбалкове заповнення - камені-вкладиші; 
зовнішні стіни - цегла, 380 мм. 
вимощення – шириною 1000 мм. 

1.3.  Накреслити переріз перекриття над опалюваним підвалом : 
перекриття по металевих балках, крок балок - 600 мм;  
міжбалкове заповнення - камені-вкладиші; 
зовнішні стіни - цегла, 380 мм. 
вимощення – шириною 1000 мм. 

1.4.  Накреслити гребеневий вузол двосхилового даху: 
покрівля з хвилястих азбестоцементних листів; 
крокви з  дерев’яних брусів 150х100 мм. 

1.5.  Накреслити цокольно-фундаментний вузол перерізу по зовнішній стіні каркасного 
будинку: 
зовнішні стіни - великі легкобетонні  блоки, 420мм; 
перекриття - багатопустотні залізобетонні панелі; 
стовпчастий фундамент. 

1.6.  Розробити план першого поверху будівлі. 
Конструктивна схема – поперечні несучі  стіни. 
- Прогін в осях: „А”- „Б” = 4200;   „Б” –„В”=5200. 
Планувальний крок в осях: „1”-„2”= 4200; „2”-„3”= 4800; „3”-„4”= 4800; „4”-„5”= 4200.   
Матеріал зовнішніх стін -  силікатна цегла,  640 мм. 

1.7.  Накреслити  цокольно-фундаментний вузол перерізу по зовнішній стіні будинку: 
- тип   фундаменту  - стрічковий, збірний; 
матеріал  зовнішніх  стін  - ракушняк, 400 мм; 
глибина  промерзання  грунту - 0,6 м; 
вимощення шириною 700 мм. 

1.8. Накреслити цокольно-фундаментний вузол великоблокового будинку з показом    
конструкції перекриття над неопалюваним підвалом (h=2,0 м) : 
- матеріал зовнішніх стін - легкобетонні  блоки, 500мм.; 
- перекриття - багатопорожнисті залізобетонні плити; 
- тип фундаменту - стрічковий, збірний. 
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- вимощення - шириною1200 мм. 

1.9.  Накреслити фрагмент плану пальового фундаменту з монолітним ростверком під будинок  
із зовнішніми та поперечною внутрішньою несучими стінами: 
a. шаг паль  - 1500 мм; 
b. палі - 400х400 мм; 
c. товщина несучих стін - 510 мм. 

1.10 Накреслити цокольно-фундаментний вузол перерізу по зовнішній стіні каркасного 
будинку  
- зовнішні стіни - легкобетонні  панелі, 300мм; 
- стовпчастий фундамент.         

1.11.   Накреслити фрагмент фасаду панельного будинку: 
-висота поверху - 2,8 м; 
-матеріал стін – трьохшарові залізобетонні панелі; 
-розрізка - Ш-подібна. 

1.12.  Накреслити цокольно-фундаментний вузол великоблокового будинку з показом    
конструкції перекриття над неопалюваним підвалом (h=2,5 м) : 
- матеріал зовнішніх стін - легкобетонні  блоки, 400мм.; 
- перекриття - багатопорожнисті залізобетонні плити; 
- тип фундаменту - стрічковий, збірний; 
- вимощення шириною 900 мм. 

1.13.  Накреслити фрагмент фасаду панельного будинку: 
-висота поверху - 2,8 м; 
-матеріал стін – трьохшарові залізобетонні панелі; 
-розрізка - Ш-подібна. 

1.14. Накреслити цокольно-фундаментний вузол великоблокового будинку з показом      
конструкції перекриття над неопалюваним підвалом (h=2,5 м) : 
- матеріал зовнішніх стін - легкобетонні  блоки, 400мм.; 
- перекриття - багатопорожнисті залізобетонні плити; 
- тип фундаменту - стрічковий, збірний; 
- вимощення шириною 900 мм. 

1.15.  Накреслити  план першого поверху будівлі. 
- Конструктивна схема – поздовжні несучі  стіни. 
- Прогін у осях: „А”- „Б” = 5400мм;   „Б” –„В”=5400мм. 
- Планувальний крок у осях: „1”-„2”= 12000мм; „2”-„3”= 2400мм; „3”-„4”= 8400мм. 
- Матеріал зовнішніх стін – червона цегла,  510 мм. 

1.16.  Накреслити вузол спирання міжповерхового перекриття на внутрішню стіну:  
- перекриття з багатопорожнистих залізобетонних плит; 
 - стіна - цегляна, 380 мм. 

1.17.  Накреслити цокольно-фундаментний вузол панельного будинку  з показом конструкції 
перекриття над неопалюваним підвалом (h=1,8 м): 
- стінова панель - керамзитобетон, 300 мм; 
- перекриття - залізобетонні плити товщиною 220мм; 

- фундамент - стрічковий; 
- вимощення – шириною 1000 мм. 
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1.18.  Накреслити фундаментний вузол з’єднання залізобетонної колони 300 х 300 з 
фундаментом промислового будинку. Глибина промерзання ґрунту 1,0 м.  

1.19.  Накресліть план будинку,  конструктивна схема якого - неповний каркас. Прогін в осях: 
„А”- „Б” = 7200мм;   „Б” –„В”=7200мм;   „В” –„Г”=7200мм. - Планувальний крок в осях: 
„1”-„2”= 12000мм; „2”-„3”= 12000мм; „3”-„4”= 12000мм;  

1.20.  Накресліть план будинку,  конструктивна схема якого - повний каркас. Прогін в осях: 
„А”- „Б” = 12000мм;   „Б” –„В”=18000мм;   „В” –„Г”=12000мм.  Планувальний крок в 
осях: „1”-„2”= 6000мм; „2”-„3”= 6000мм; „3”-„4”= 6000мм; „4”-„5”= 6000мм; „5”-„6”= 
6000мм.   

1.21.  Накреслити розріз і фрагмент розгортки бетонного стовпчастого фундаменту, який 
знаходиться на неміцних ґрунтах, глибина промерзання грунту-1,2 м. Товщина стіни-380 
мм.  

1.22.  Накреслити конструкцію цегляного карнизу при товщині зовнішньої стіни 510 мм. 

1.23.  Накреслити конструкцію карнизу з використання карнизної плити, при товщині 
зовнішньої стіни 640 мм. 

1.24.  Накреслити залізобетонну сегментну ферму покриття довжиною 30м, із розкладкою плит 
на ній. 

1.25.  Накреслити залізобетонну аркову безроскісну  ферму покриття довжиною 24м, із 
розкладкою плит на ній. 

1.26.  Накреслити залізобетонну трапецеїдну  ферму покриття довжиною 18м,  із розкладкою 
плит на ній. 

1.27.  Накреслити   вузол обпирання залізобетонного прогону( розміри 6000х650х200 мм) на 
цегляну стіну товщиною 380 мм. 

1.28.  Накреслити розріз і план сходів житлового будинку із крупноблочних елементів, при 
висоті поверху - 3,3 м. Ширина сходів - 1,05м 

1.29.  Накреслити вузол клинчастої перемички з цегли, при ширині отвору 1200 мм у зовнішній 
стіні товщиною 380 мм. Кладка ланцюгова. 

1.30.  Накреслити розріз двосхилого даху, при умові використання наслонних  крокв, ширина 
будинку - 13 м.  Висота горища - 1,9 м. 

1.31.  Накреслити план розкладки дерев’яних крокв з кроком 1000 мм, при умові: дах – 
вальмовий. Розміри будинку: ширина-10000мм, довжина - 16000 мм. 

1.32.  Накреслити розріз і план сходів житлового будинку із крупноблочних елементів, при 
висоті поверху 3,6 м. Ширина сходів - 1,2м. 

1.33.  Накреслити розріз і план сходів житлового будинку із залізобетонних малорозмірних 
елементів, при висоті поверху 3,0 м. Ширина сходів - 1,2м. 

1.34.  Накреслити фрагмент фасаду панельного будинку: 
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- висота поверху  2,8 м; 
-матеріал стін – трьохшарові залізобетонні панелі; 
-розрізка однорядна. 

1.35.  Розробити план першого поверху будівлі. 
- Конструктивна схема – поздовжні несучі  стіни. 
- Прогін в осях: „А”- „Б” = 4200;   „Б” –„В”=5200. 
- Планувальний крок в осях: „1”-„2”= 8200; „2”-„3”= 2400; „3”-„4”= 6800. 
- Матеріал зовнішніх стін -  червона цегла,  510 мм. 

1.36.  Накреслити вузол спирання міжповерхового перекриття на зовнішню стіну:  
-перекриття з багатопорожнистих залізобетонних плит; 
- стіна цегляна, 510 мм. 
 

1.37.  Накреслити розріз і план сходів житлового будинку із залізобетонних малорозмірних 
елементів, при висоті поверху 2,7 м. Ширина сходів - 1,0м. 

1.38.  Накреслити розріз і фрагмент розкладки конструкцій стрічкового фундаменту із збірних 
бетонних блоків, розмірів 2400х600х 400 мм. 

1.39.  Накреслити розріз двосхилого даху, при умові використання висячих  крокв, ширина 
будинку - 12 м. 

1.40.  Накреслити розріз двосхилого даху, при умові використання висячих  крокв, ширина 
будинку - 15 м. 

1.41.  Накреслити залізобетонну сегментну ферму покриття довжиною 18м, із розкладкою плит 
на ній. 

1.42.  Накреслити залізобетонну аркову безроскісну  ферму покриття довжиною 30м, із 
розкладкою плит на ній. 

1.43.  Накреслити залізобетонну трапецевидну  ферму покриття довжиною -24 м, із розкладкою 
плит на ній. 

1.44.  Накреслити вузол обпирання залізобетонного прогону( розмірами 4800х500х200 мм) на 
цегляну стіну товщиною 510 мм. 

1.45.  Накреслити розріз і фрагмент розкладки конструкцій стрічкового фундаменту із збірних 
бетонних блоків, (розміри - 2400х600х 500 мм). 

1.46.  Накреслити фундаментний вузол з’єднання залізобетонної колони 400 х 400 з 
фундаментом промислового будинку. Глибина промерзання ґрунту - 1,2 м.  

1.47.  Накреслити вузол обпирання  дерев’яних балок 240х240 мм на  цегляну внутрішню стіну 
товщиною 380 мм. 

1.48.  Накреслити вузол обпирання дерев’яних балок 240х240 мм на цегляну зовнішню стіну 
товщиною 510 мм. 

1.49.  Накреслити розріз двосхилого даху при умові використання висячих  крокв, ширина 
будинку - 9 м. 
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1.50.  Накреслити розріз двосхилого даху при умові використання висячих  крокв, ширина 
будинку - 6 м. 

1.51.  Накреслити конструкцію цегляного карнизу при товщині зовнішньої стіни 380 мм. 

1.52.  Накреслити конструкцію карнизу з використанням карнизної плити при товщині 
зовнішньої стіни 380 мм. 

1.53.  Накреслити вузол аркової перемички з цегли,при ширині отвору 1500 мм у внутрішній 
стіні товщиною 250 мм. Кладка ланцюгова. 

1.54.  Накреслити  цокольно-фундаментний вузол перерізу по зовнішній стіні будинку: 
- тип фундаменту – стрічковий, збірний; 
- матеріал зовнішніх стін –  цегла, 380 мм; 
- глибина  промерзання  ґрунту  – 1 м; 
- підлога 1-го поверху - по лагах; 
- вимощення шириною-700 мм. 

1.55.  Накреслити цокольно-фундаментний вузол панельного будинку  з показом конструкції 
перекриття над неопалюваним підвалом (h=2,5 м): 
- стінова панель - керамзитобетон, 360 мм; 
- перекриття - залізобетонні плити товщиною 220мм; 
- фундамент - стрічковий; 
- вимощення – шириною 800 мм. 

1.56.  Накреслити розріз двосхилого даху, при умові використання наслонних  крокв, ширина 
будинку 14 м. 

 
1.57.  Накреслити розріз двосхилого даху, при умові використання наслонних  крокв, ширина 

будинку 16 м. 

1.58.  Накреслити розріз односхилого даху, при умові використання висячих  крокв, ширина 
будинку - 16 м. 

1.59.  Накреслити розріз односхилого даху, при умові використання висячих  крокв, ширина 
будинку - 12 м. 

1.60. Накреслити цокольно-фундаментний вузол перерізу по зовнішній стіні каркасного    
будинку: 
- зовнішні стіни - великі  , 640мм; 
- перекриття - багатопустотні залізобетонні панелі; 
- стовпчастий фундамент. 

1.61.  Накреслити вузол спирання міжповерхового перекриття на зовнішню стіну:  
-перекриття з багатопорожнистих залізобетонних плит; 
- стіна цегляна, 510 мм. 

1.62. Накреслити розріз і план сходів житлового будинку із залізобетонних малорозмірних  
елементів, при висоті поверху 2,7 м. Ширина сходів - 1,0м. 
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1.63. Накреслити розріз і фрагмент розкладки конструкцій стрічкового фундаменту із збірних 
бетонних блоків, розмірів 2400х600х 400 мм. 

1.64. Накреслити розріз двосхилого даху, при умові використання висячих  крокв, ширина 
будинку – 12 м. 

1.65. Накреслити розріз двосхилого даху, при умові використання висячих крокв, ширина 
будинку – 15 м. 

1.66. Накреслити залізобетонну сегментну ферму покриття довжиною 18м, із розкладкою плит 
на ній. 

1.67. Накреслити залізобетонну аркову безроскісну ферму покриття довжиною 30м, із 
розкладкою плит на ній. 

1.68.  Накреслити  план першого поверху будівлі. 
- Конструктивна схема – поперечні несучі  стіни. 
- Прогін у осях: „А”- „Б” = 6600мм;   „Б” –„В”=7200мм. 
- Планувальний крок у осях: „1”-„2”= 5100мм; „2”-„3”= 2400мм; „3”-„4”= 4800мм;  
  „4”-„5”= 6600мм.   
- Матеріал зовнішніх стін -  вапняні блоки,  400 мм. 

1.69.   Накресліть план будинку,  конструктивна схема якого неповний каркас. Прогін у   осях: 
„А”- „Б” = 6000мм;   „Б” –„В”=6000мм. Планувальний крок у осях: „1”-„2”= 6600мм; „2”-
„3”= 6000мм; „3”-„4”= 6000мм; „4”-„5”= 6600мм.   

1.70 .  Накресліть план будинку,  конструктивна схема якого повний каркас. Прогін у осях: „А”- 
„Б” = 12000мм;   „Б” –„В”=12000мм. Планувальний крок у осях: „1”-„2”= 6000мм; „2”-
„3”= 6000мм; „3”-„4”= 6000мм; „4”-„5”= 6000мм.   

2. Практична частина  

Виконати клаузуру заданого архітектурного об’єкта проектування у складі: 
2.1. Генеральний план 
2.2. Плани будівлі 
2.3. Фасади 
2.4. Розрізи 
2.5. Перспективне або аксонометричне зображення. 
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Додаток 1 
 

Міністерство освіти і науки України 
Національний авіаційний університет 

 
Навчально-науковий інститут _______________Аеропортів  ______________ 
                                                                                                          назва навчально-наукового  інституту 

Кафедра _________________________________архітектури___________________________ 
                                                                                                                  назва випускової кафедри  

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 
 
Освітній ступінь Магістр 
 
Спеціальність __191 «Архітектура та містобудування» ______  
                                                              шифр, назва спеціальності 

                                                                          
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор ННІАП 

____________   Чемакіна О.В.                                       
             підпис                  прізвище, ініціали  

 
Фахове вступне випробування 

 
                                                                   Білет №        ЗРАЗОК!!! 
 
                                                             1.  Теоретична частина 

1.1 Накреслити переріз перекриття над опалюваним підвалом : 
перекриття по металевих балках, крок балок – 600 мм;  
міжбалкове заповнення – камені-вкладиші; 
зовнішні стіни – цегла, 380 мм. 
Вимощення – шириною 1000 мм. 
 

2. Практична частина  
Виконати клаузуру заданого архітектурного об’єкта проектування у складі: 

2.1. Генеральний план 
2.2. Плани будівлі  
2.3. Фасади 
2.4. Розрізи 
2.5. Перспективне або аксонометричне зображення. 

 
 
 
Затверджено на засіданні кафедри ___архітектури_____________ 

     повна назва кафедри 

Протокол № ____ від «_____»______________201__ р. 
 
Голова фахової атестаційної комісії     ________________ _____Дорошенко Ю.О. 
                                                    підпис                                    прізвище, ініціали 
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Додаток 2 
Система рейтингового оцінювання результатів виконання окремих завдань 

фахового вступного випробування за програмою підготовки фахівців 
ОС „Магістр” 

 
Вид навчальної 

роботи 
Критерії оцінювання підсумків 
виконання окремих завдань 
вступного випробування 

Максимальна 
величина 

рейтингової оцінки
(балів) 

Теоретична частина 
Виконання 

комплексного 
проектно-
графічного 
завдання з 
дисциплін 

«Теорія 
архітектури» та 

„Конструкції 
будівель і споруд” 

Знання конструкції будівлі та уміння розробляти 
креслення (ескіз) фрагмента конструкції (вузла) будівлі 
відповідно до чинних стандартів і ДБН 

30 

Практична частина 
Архітектурна ідея 
Оригінальність та відповідність образу будівлі 
основному функціональному призначенню об’єкта  

12 

Функціональна організація 
Генеральний план об’єкта. Архітектурно-планувальна 
організація будівлі. Планувальні схеми архітектурних 
рішень реалізації функціональних зв’язків різних груп 
приміщень об’єкта 

20 

Об’ємно-планувальне рішення 
Образне рішення будівлі. Фасади будівлі. Об’ємно-
просторове планування будівлі 

12 

Конструкція 
Демонстрація знань і умінь подання основних 
конструкційних схем та вузлів будівлі (поздовжній і 
поперечний розрізи) 

12 

Виконання 
клаузури 
заданого  
об’єкта 

проектування 
 

Архітектурна графіка 
Знання основних правил та вміння зображальними 
засобами представити архітектурну ідею об’єкта 

14 

 РАЗОМ 70 
 ВСЬОГО 100 
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Додаток 3 
 

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань 
вступних випробувань та їх критерії* 

Оцінка 
в балах за виконання окремих завдань 

Критерій 
оцінки 

11–12 13–14 18-20 27–30 Відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 

10 12 17 25–26 Виконання вище середнього рівня з 
кількома помилками 

9 10–11 15-16 23–24 У загальному вірне виконання з 
певною кількістю суттєвих помилок 

8 9 14 21–22 Непогане виконання, але зі значною 
кількістю недоліків 

7 8 12-13 18–20 Виконання задовольняє мінімальним 
критеріям 

Менше 7 Менше 8 Менше 12 Менше 18 Виконання не задовольняє 
мінімальним критеріям 

 
Увага! Оцінки менше, ніж 7, 8, 12, 18 балів не враховується при визначенні  рейтингу 

* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам  шкали  ECTS   
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Додаток 4 
Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS 
 

Оцінка 
за шкалою ECTS Оцінка  

в балах 
 

Оцінка 
за національною 

шкалою Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A Відмінно 
(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 
82 – 89 B Дуже добре  

(вище середнього рівня з кількома 
помилками) 

75 – 81 

Добре 

C Добре 
(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 D Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків) 

60 – 66 

Задовільно 

E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 FX Незадовільно 
 

1 – 34 

Незадовільно 
 
 F Незадовільно  
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