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Архітектурно-будівельне матеріалознавство. Властивості будівельних 

матеріалів. Природні будівельні матеріали. Керамічні матеріали і вироби. Скло. 

Метали. Неорганічні в’яжучі речовини. Матеріали і вироби на основі 

портландцементу. Теплоізоляційні матеріали. 

Інженерна та тривимірна комп’ютерна графіка в будівництві та 

архітектурі. Будівельне креслення. Графічні позначення будівельних 

матеріалів. Модульна координація розмірів. Побудова фасаду, плану і розрізу. 

Двовимірне моделювання. Основні поняття і принципи роботи системи 

AutoCAD. Підготовка робочого середовища. Засоби креслення. Засоби 

редагування креслень. Нанесення розмірів на креслення. Додаткові засоби 

формування креслення. Загальні відомості про тривимірне моделювання. 

Архітектура будівель і споруд. Будівлі, споруди та вимоги до них. 

Житлові, громадські та виробничі будівлі. Об’ємно-просторові рішення. 

Конструктивні типи та схеми будівель. Конструктивні елементи.  

Будівельна техніка та виробнича база. Транспортні та 

навантажувально-розвантажувальні машини. Вантажопіднімальне обладнання 

та машини. Будівельні крани. Машини для земляних робіт. Підприємства 

будівельної індустрії. Система забезпечення будівництва матеріально-

технічними ресурсами. 

Теоретична механіка. Статика. Основні поняття статики. В'язі. Плоска 

система збіжних сил. Проєкція сили на вісь. Аналітичне визначення рівнодіючої 

плоскої системи збіжних сил. Плоска система довільно розміщених сил. Пара 

сил. Аналітичне визначення опорних реакцій балочних систем. Основні 

положення кінематики. Основи динаміки. 

Опір матеріалів Основні поняття та гіпотези. Метод перерізів. Внутрішні 

зусилля. Епюри. Розтяг, стиск. Поздовжня  сила, напруження та деформації. 

Випробування матеріалів. Розрахунки на міцність та жорсткість. Основи теорії 

напруженого стану. Критерії міцності. Геометричні характеристики плоских 

перерізів. Зсув та кручення. Згин. Нормальні напруження при плоскому згині. 

Дотичні напруження. Розрахунок на міцність при згині. Диференціальне 

рівняння зігнутої осі балки. Визначення переміщень. 

Інженерна геодезія. Основні поняття геодезії. Поняття про 

топографічний план, карту, профіль земної поверхні. Зображення рельєфу на 

планах і картах. Розв’язання інженерних задач на топографічному плані. 

Теодолітне знімання. Вимірювання горизонтальних кутів теодолітом. 

Вимірювання кутів нахилу. Нівелювання. Методи нівелювання. Геодезичні 

роботи при вишукуванні, проектуванні, будівництві та експлуатації споруд. 

Планування міст і транспорт. Теоретичні основи містобудування. Місто 

як елемент територіальної структури суспільства. Класифікація міських 

поселень. Міські функції й функціональне зонування території. Основні 

структурні елементи міст. Організація транспортного та пішохідного руху. 

Інженерно-транспортна інфраструктура міста. Вулично-дорожня мережа міста. 
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Вступник за результатами співбесіди рекомендується до участі в конкурсі 

в разі, якщо він: 

– виявив достатній рівень знань із дисциплін, які передбачені 

програмою співбесіди; 

– володіє відповідною фаховою термінологією; 

– уміє користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх 

взаємозв’язок. 

Вступник за результатами співбесіди не рекомендується до участі в 

конкурсі в разі, якщо він: 

– виявив недостатній рівень знань із дисциплін, які передбачені 

програмою співбесіди; 

– не володіє відповідною фаховою термінологією; 

– не уміє користуватися основними фаховими поняттями та не розуміє 

їхнього взаємозв’язку. 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНУП (протокол № 7 від 

13.05.2022 р.) 


