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ВСТУП  

 

 Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу 

професійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня знань за напрямами 

професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного 

опанування дисциплін відповідних освітніх програм. 

Фахове вступне випробування проходить у одній з форм (усна/письмова співбесіда, 

тестові завдання, практичні завдання  або комбінована форма. 

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення 

про приймальну комісію Національного авіаційного університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: 

Додаткове вступне випробування - форма вступного випробування для вступу на 

основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня за іншою спеціальністю. 

Фахове вступне випробування – форма вступного випробування для вступу на основі 

здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня за спорідненою спеціальністю. 
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Перелік програмних питань 

з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з 

нормативним терміном навчання 3 роки  

 

«Будівельне матеріалознавство» 

                                                                  назва дисципліни 

1. Дати визначення основним фізичним величинам будівельних матеріалів.  

2. Назвати марки керамічної цегли і накреслити схеми визначення марки цегли. 

3. Виготовлення і застосування будівельного гіпсу. Записати хімічні реакції 

твердіння гіпсу. 

4. Накреслити схему виготовлення щебеню і записати фракції щебеню. 

5. Дати характеристику матеріалам для бетону. 

6. Дати визначення розчинів. Назвати основні види розчинів і їх застосування. 

7. Дати порівняльну характеристику важких і легких бетонів. 

8. Дати загальну класифікацію в’яжучих речовин неорганічного походження. 

9. Проаналізувати основні технологічні схеми  виготовлення збірних 

залізобетонних конструкцій. Накреслити схеми. 

10. Накреслити технологічну схему виготовлення бетонної суміші. Дати визначення 

легкоукладальності бетонної суміші. 

 

«Будівельна механіка» 
назва дисципліни 

1. Перелічити основні етапи розрахунку стержневих систем. 

Дано: 36F кН, 38P кН, 15M кН м ; a=1,2м; b=0,8м; c=1,0 м;   =160МПа 

Побудувати епюри внутрішніх зусиль Q, M. Підібрати поперечний переріз балки 

 
2. Дати визначення таких понять, як міцність та жорсткість системи. Подати 

математичний вигляд умови міцності та жорсткості системи. 

Дано: 36F кН, 38P кН, 15M кН м ; a=1,2м; b=0,8м; c=1,0 м;   =160МПа 

Побудувати епюри внутрішніх зусиль Q, M. Підібрати поперечний переріз балки 

 
3. Розкрити поняття фіктивного шарніру та складного або кратного. 
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Дано: 36F кН, 38P кН, 15M кН м ; a=1,2м; b=0,8м; c=1,0 м;   =160МПа 

Побудувати епюри внутрішніх зусиль Q, M. Підібрати поперечний переріз балки 

 
4. Навести основні види опорних пристосувань. Показати кількість в’язів для 

кожного з них. 

Дано: 36F кН, 38P кН, 15M кН м ; a=1,2м; b=0,8м; c=1,0 м;   =160МПа 

Побудувати епюри внутрішніх зусиль Q, M. Підібрати поперечний переріз балки 

 
5. Перелічити основні етапи кінематичного аналізу. Показати способи визначення 

ступеня статичної невизначеності системи. 

Дано: 36F кН, 38P кН, 15M кН м ; a=1,2м; b=0,8м; c=1,0 м;   =160МПа 

Побудувати епюри внутрішніх зусиль Q, M. Підібрати поперечний переріз балки 

 
6. Перелічити основні правила з’єднання дисків. 

Дано: 36F кН, 38P кН, 15M кН м ; a=1,2м; b=0,8м; c=1,0 м;   =160МПа 

Побудувати епюри внутрішніх зусиль Q, M. Підібрати поперечний переріз балки 

 
7. Навести приклади основних прийомів при побудові епюр. 

Дано: 36F кН, 38P кН, 15M кН м ; a=1,2м; b=0,8м; c=1,0 м;   =160МПа 

Побудувати епюри внутрішніх зусиль Q, M. Підібрати поперечний переріз балки 
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8. Основні перевірки при побудові епюр. 

Дано: 36F кН, 38P кН, 15M кН м ; a=1,2м; b=0,8м; c=1,0 м;   =160МПа 

Побудувати епюри внутрішніх зусиль Q, M. Підібрати поперечний переріз балки 

 
9. Перелічити основні методи визначення внутрішніх зусиль в фермі при 

розрахунку ферми аналітично. 

Дано: 36F кН, 38P кН, 15M кН м ; a=1,2м; b=0,8м; c=1,0 м;   =160МПа 

Побудувати епюри внутрішніх зусиль Q, M. Підібрати поперечний переріз балки 

 
10. Вивести основні співвідношення для знаходження внутрішніх зусиль в 

трьохшарнирній арці.   

Дано: 36F кН, 38P кН, 15M кН м ; a=1,2м; b=0,8м; c=1,0 м;   =160МПа 

Побудувати епюри внутрішніх зусиль Q, M. Підібрати поперечний переріз балки 

 
«Архітектура будівель і споруд» 

                                                                  назва дисципліни 

1. Навести класифікацію будівель за призначенням відповідно до «Державного 

класифікатора будівель та споруд» ДК-018-2000. 
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2. Назвіть конструктивні елементи, які утворюють несучий остов будівлі стінової 

конструктивної системи. 

3. Що визначають функціональні вимоги до будівель? 

4. Які навантаження на конструкції будівель відносяться до постійних? 

5. Які навантаження та впливи немеханічної природи навколишнього середовища 

необхідно враховувати під час проектування будівель та їх конструкції? 

6. Назвіть види граничних станів, які включає перша група розрахунків конструкцій 

будівель. 

7. Що називають конструктивною системою будівлі? 

8. Назвіть об'ємно-планувальні параметри, які формують просторове рішення будівлі. 

9. Що називають прив'язкою конструкції до модульних координаційних осей будівлі? 

10. Назвіть склад робочого проекту (РП) будівлі? 
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань фахових вступних випробувань 

 

Вид навчальної роботи 

Максимальна 

величина 

рейтингової  

оцінки 

(бали) 

Виконання завдання № 1.1 20 

Виконання завдання № 1.2 20 

Виконання завдання № 2.1 30 

Виконання завдання № 2.2 30 

Усього: 100 

 

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань 

вступних випробувань та їх критерії* 

Оцінка 

в балах за виконання окремих завдань 

Критерій 

оцінки 

18-20 27 – 30 36 - 40 Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 

17 25 – 26 33 – 35 Виконання вище середнього рівня 

з кількома помилками 

15-16 23 – 24   30 - 32 У загальному вірне виконання з 

певною кількістю суттєвих 

помилок 

14 20 – 22 27 – 29 

 

Непогане виконання, але зі 

значною кількістю недоліків 

12-13 18 – 19   24 - 26 Виконання задовольняє 

мінімальним критеріям 

менше 12 менше 18 менше 24 Виконання не задовольняє 

мінімальним критеріям 

Увага! Оцінки менше, ніж 12,  18 або 24 бали  не враховується при визначення  

рейтингу 

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

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  

в балах 

 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  

(вище середнього рівня з кількома 

помилками) 

75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  

певною кількістю суттєвих 

помилок) 

67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 

(виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 

 

 

FX Незадовільно 

 

1 – 34 F Незадовільно  

 

  

 


