
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Ректор університету, академік НААНУ 

Снітинський В.В. _________________ 

 

 

 

ПРОГРАМА 

вступного фахового випробування для здобуття  

освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю  

192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

на основі ОКР «Молодший спеціаліст»  

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено  

Вченою радою ЛНАУ 

Протокол № 8 від 27 лютого 2020 р. 

 

 

 

 

 

Дубляни 2020 



2 
 

Програма вступного фахового випробування для осіб, які на основі 

ОКР «Молодший спеціаліст» вступають для здобуття ОС «Бакалавр», базується 

на знаннях, отриманих при вивченні наступних дисциплін: 

 

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
 

Фізичні та механічні властивості будівельних матеріалів. Природні 

будівельні матеріали. Матеріали та вироби з деревини. Матеріали та вироби з 

каменю. Керамічні матеріали й вироби. Неорганічні в’яжучі речовини. Метали 

й металеві конструкції. Матеріали й вироби на основі портландцементу.  

 

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 
 

Будинки та споруди, їх види й вимоги до них. Об’ємно-планувальні 

параметри будівель. Конструктивні елементи та конструктивні схеми 

громадських будівель. Конструктивні елементи та конструктивні схеми 

промислових будівель Каркаси промислових будівель. Конструктивні елементи 

житлових будівель. 

 

БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА 
 

Транспортні та навантажувально-розвантажувальні машини. 

Вантажопіднімальне обладнання та машини. Вантажозахватні пристрої. 

Будівельні крани. Машини для земляних робіт. 
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Оцінювання вступного фахового випробування для здобуття освітнього 

ступеня «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» проводиться за 200-

бальною шкалою (від 100 до 200 балів): 

 питання 1-2 оцінюються максимально по 10 балів кожне; 

http://eprints.ksame.kharkov.ua/
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 питання 3-4 оцінюються максимально по 20 балів кожне; 

 питання 5 оцінюються максимально у 40 балів. 

За повну та правильну відповідь на всі запитання абітурієнт може набрати 

максимально 200 балів (за 200-бальною шкалою ). 

При цьому до участі в конкурсному відборі допускаються особи, які 

отримали за результатами вступного фахового випробування не менше 

130 балів. 

 

 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНАУ (протокол № 3 

від 25.02.2020 р.) 
 


