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ВСТУП 

Програма розроблена для вступних випробувань відповідно до освітньо-

професійної програми «Міське та комунальне господарство» підготовки магістра 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». 

 

1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
1.1. Метою фахового вступного випробування є забезпечення 

конкурсних засад при зарахуванні до ДВНЗ «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури» на навчання для здобуття освітнього ступеня 

«магістр» відповідно до освітньо-професійної програми «Міське та комунальне 

господарство» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» шляхом 

виявлення рівня підготовленості абітурієнтів перевіркою й оцінкою їх знань з 

нормативних дисциплін професійної підготовки і дисциплін за вибором вищого 

навчального закладу 

1.2. Основними задачами фахового вступного випробування є перевірка 

засвоєння системи теоретичних знань і оволодіння практичними навичками 

застосування знань та умінь, отриманих при вивченні фахових дисциплін циклів 

бакалаврської підготовки, з метою перевірки здатності студентів до успішного 

проходження підготовки для здобуття освітнього ступеню «магістр» з освітньо-

професійної програми «Міське та комунальне господарство» спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія». 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати:  

 основні нормативно-правові акти та довідкові матеріали, чинні стандарти 

та технічні умови, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи в галузі 

містобудування; 

 основні наукові поняття, теорії та методи, необхідні для розуміння 

принципів проектування, зведення та експлуатації будівельних споруд; 
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 сучасні технологічні процеси та системи технологічної підготовки 

виробництва, технології і організації спорудження і монтажу об’єктів різного 

призначення, послідовності виконання будівельних процесів, організаційно-

технологічних схем зведення будівель і споруд, вимог безпеки праці при 

виконанні будівельних робіт; 

 методику проектування основних параметрів технологічного процесу на 

різних стадіях зведення будівлі; 

 методи розрахунків будівель та споруд та їх використання у проектній 

діяльності. 

вміти: 

 ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу технічних систем та 

їх складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання;  

 самостійно обґрунтовувати та вибирати технологічні рішення в 

будівництві, використовуючи сучасні методи технології та організації праці; 

 використовувати та впроваджувати інноваційні технології у процесі 

модернізації та реконструкції будівель і споруд та інженерних комунікацій, 

благоустрою території; 

 контролювати технологію виконання ремонтно-будівельних робіт на 

об’єктах міського господарства; 

 використовувати сучасні методи розрахунку будівель, споруд та їх 

конструкцій; 

 складати, оформляти і оперувати технічною документацією при 

розв’язанні конкретних інженерно-технічних завдань у сфері міського та 

комунального господарства; 

 застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички при 

проектуванні та реконструкції будівель і споруд , вулиць і доріг, садів і парків; 

 розуміти і враховувати тенденції потреб населення в розвитку соціальної 

і містобудівної інфраструктури міст. 
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2.  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

1. АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД 

Вступ в дисципліну. Значення архітектури і будівництва в розвитку 
народного господарства країни, вирішення соціальних, функціональних, 
технічних та художніх задач.  

Історія архітектури. Розвиток архітектурно-будівельної науки, матеріали та 
конструкції. Розвиток типології будівель, становлення промислової архітектури. 
Еклектика , національний романтизм, модерн, конструктивізм, функціоналізм, 
експресіонізм, «інтернаціональний» стиль, структуралізм, постмодернізм. 

Основи проектування. Класифікація будинків за призначенням. Основні 
вимоги до будинків: функціональна та технічна доцільність, архітектурно-
художня виразність, економічність. Навантаження та дії на будинки. Пожежна 
безпека, вогнетривкість, довговічність і капітальність будівель. Комплексне 
врахування вимог економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні та 
будівництві. Види та прийоми об`ємно-планувальних рішень будинків. Основні 
архітектурно-планувальні елементи будинків, види приміщень в будинках. 
Конструктивні системи та схеми будинків, будівельні системи. Уніфікація 
типізація та стандартизація в будівництві. Основні положення модульної 
координації розмірів та її значення. Розбивочні вісі та правила прив’язки до них 
елементів будівель. Основи архітектурної фізики. Основні кліматичні фактори, 
які впливають на архітектурно-планувальні та конструктивні рішення будинків. 
Передача тепла через зовнішні захисні конструкції. Передача звуку через захисні 
конструкції. Природне освітлення приміщень. 

Житлові будинки та їх конструкції. Класифікація житлових будинків. 
Квартирні та спеціалізовані типи житлових будинків. Малоповерхові житлові 
будинки. Квартира та їх склад. Принципи проектування квартир. Природні та 
штучні основи вимоги до них. Робота основ під навантаженням види деформацій. 
Методи влаштування штучних основ. Фундаменти та їх призначення. Дії на 
фундаменти. Визначення глибини закладення фундаментів. Класифікація 
фундаментів. Конструкції стрічкових, стовпчастих, плитних, коробчастих та 
палевих фундаментів. Захист фундаментів від вологи та агресивного середовища. 
Стіни підвалів. Цоколі, їх конструкції. Зовнішні стіни та дії на них, роль 
зовнішніх стін в будівлях, вимоги до стін. Стіни ручної кладки, матеріали та 
конструкції. Методи забезпечення міцносних, ізоляційних, та декоративних 
якостей кам’яних стін із цегли, дрібних блоків із штучних та природних 
матеріалів. Полегшені кладки багатошарових кам’яних стін. Архітектурно-
конструктивні елементи зовнішніх стін, їх конструкції та влаштування. 
Перекриття та підлоги, їх класифікація. Зовнішні дії на перекриття та вимоги до 
них. Конструкції перекриття по дерев'яним, залізобетонним та стальним балкам, 
залізобетонні панельні та монолітні перекриття. Гідроізоляція перекриття валових 
приміщень. Методи забезпечення звуко - та теплоізоляція перекриття. 
Конструктивні рішення підлог. Покриття. Призначення та конструкції. Дії 
зовнішнього середовища та силові навантаження. Вимоги до конструкцій: 
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міцність, стійкість, гідроізоляція, волого - та корозієстійкість, водовідведення, 
радіаційна стійкість. Класифікація конструкцій дахів. Дахи зі схилами з 
зовнішнім відведенням води. Конструкції дахів зі схилами. Покрівлі дахів зі 
схилами, традиційні та сучасні матеріали, конструктивні елементи, конструкції, 
відведення води, труби, огорожа. Сходи. Призначення та умови експлуатації. 
Вимоги до сходів: функціональні, архітектурні, конструктивні, протипожежні. 
Планувальні схеми, побудова сходів на планах та розрізах. Типи та конструкції 
сходів. Багатоповерхові житлові будинки. Індустріалізація житлового 
будівництва, уніфікація конструктивних елементів та типізація об’ємно-
планувальних рішень. Крупноблочне домобудування. Матеріал зовнішніх стін, 
система розрізок на блоки та їх типи. Методи забезпечення міцності, стійкості, 
довговічності, ізоляційної здатності та декоративних якостей крупноблочних стін. 
Конструкції крупнопанельних будинків. Панельні бетонні стіни та їх елементи, 
системи розрізок. Конструкції одно -, двох -, тришарових панелей. Методи 
забезпечення міцності, стійкості та довговічності стінових панелей і їх стиків. 
Конструкції закритих, відкритих та дренованих стиків. Конструкції внутрішніх 
стін. Конструкції каркасно-панельних будинків. Схема каркасів, несучі елементи 
збірного каркасу. Методи забезпечення міцності, стійкості та довговічності 
каркасно-панельних будинків. Конструкції будинків із монолітного, збірно - 
монолітного бетону та об'ємних блоків. Одно -, двох - ,та трьохшарової 
конструкції збірно-монолітних стін. Класифікація конструктивних систем 
будинків із об'ємних блоків, розрізка будинків та об'ємні блоки. Конструктивно-
технологічні типи об'ємних блоків. Забезпечення ізоляційних якостей стін та 
стиків між об'ємними блоками. Світло - прозорі, зовнішні захисні конструкції: 
вікна, балконні двері, вітражі та вітрини - вимоги, типи конструкції, спряження зі 
стінами. Балкони, лоджії, еркери, їх призначення та класифікація. Забезпечення 
ізоляції спряжень балконів та лоджій із зовнішніми стінами. Роль балконів, 
лоджій та еркерів в архітектурній композиції. Конструктивні рішення пологих і 
плоских дахів із несучих залізобетонних елементів із зовнішнім та внутрішнім 
водовідведенням. Дахи суміщених та роздільних конструкцій, границі їх 
застосування. 

Громадські будинки та їх конструкції. Будівництво громадських будівель в 
Україні та його соціальне значення. Класифікація громадських будівель, 
принципи планувально-просторової організації, прийоми рішень. Конструктивні 
рішення великопрольотних загальних приміщень громадських будівель: площинні 
(балки, ферми, рами, арки) та просторові системи типу структур, оболонок, бань, 
висячих систем. Приклади архітектурних рішень.  

Реставрація пам'яток архітектури, реконструкція будівель та забудови. 
Основні поняття в галузі реставрації та реконструкції, задачі і зміст перед 
проектних пошуків. Реконструкція будинків історичної забудови: підсилення 
основ та несучих конструкцій, підвищення ізоляційних якостей та довговічності 
конструкцій. Реконструкція історичних центрів міст, житлового середовища 
будинків в центральних районах методом містобудівельного обновлення та 
перетворення. Реконструкція масової житлової забудови. 

Промислові будинки та їх конструкції. Проектування та будівництво 
промислових підприємств на Україні, задачі та вимоги: утилітарні, технологічні, 
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технічні, екологічні, економічні та архітектурно-художні. Класифікація 
промислових підприємств. Поняття про спеціальні промислові споруди: бункери, 
естакади, вежі ,газгольдери, галереї і т. і.. Виробничо - технологічний процес як 
основа об’ємно-просторового рішення промислової будівлі, загальні принципи 
об’ємно-планувальних рішень. Особливості конструктивних рішень. Типізація і 
уніфікація промислових будівель та їх елементів, модульна координація в 
промисловому будівництві. Каркас залізобетонних одноповерхових промислових 
будівель та його елементи: колони, фундаменти, фундаменти балки, обв'язочні 
балки, підкранові балки, балки та ферми покриття, підкроквяні конструкції і 
зв’язки. Зовнішні дії на елементи каркасу. Сталеві каркаси одноповерхових 
промислових будівель та його елементи: колони, обв'язочні балки, підкранові 
балки, балки та ферми, рами. Просторові покриття. Великопрльотні і просторові 
покриття одноповерхових промислових будівель: арки, циліндричні оболонки, 
складчасті конструкції, бані, пологі оболонки, склепіння, висячі покриття. 
Прогонні і безпрогонні покриття, панелі покриття, настили. Стіни 
одноповерхових і багатоповерхових промислових будівель, їх класифікація, дії на 
стіни та вимоги до них. Крупно панельні стіни: типи, конструкції, кріплення. 
Дерев'яні та стальні віконні панелі. Пристрої для верхнього освітлення та аерації. 
Класифікація ліхтарів та їх конструктивні схеми, призначення та їх застосування . 
Вимоги до ліхтарів, види їх та конструкції. Допоміжні приміщення промислових 
будівель. Види допоміжних приміщень. Визначення складу побутових приміщень 
та їх устаткування в залежності від санітарних характеристик виробничих 
процесів, розрахунок площі та устаткування. Об'ємно-планувальні та 
конструктивні рішення. 
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в 5-ти томах/под общ. ред. В.М. Предтеченского. Т.А., Беликовский Б.Л. 
общественных зданий. -М.: Стройиздат 1977 -108с. 

11. Архитектура гражданських и промышленных зданий: Учебник для 
ВУЗов. В 5-ти томах МИСИ, ин-т им. В.В. Куйбишева. -М.: Стройиздат, 1983. Т.З 
Жилые здания/ Л.Б. Беликовский, А.С. Ильяшев, Т.Г.Маклакова и др.// под. общ. 
ред. К.К. Шевцова. -2-е изд., перераб. и доп. -239 с. 

12. ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок розроблення, погодження та 
затвердження проектної документації для будівництва. 

13. Шерешевский И.А. «Конструирование промышленных зданий и 
сооружений»; Учебное пособие для студентов строительных специальностей. - 
Москва.: «Архитектура-С», 2005. -168 с., ил. 

14. Гетун В.В. «Основи проектування промислових будівель»; Навчальний 
посібник. -Київ: Кондор, 2009. -210 с. 

15. Васильченко О.В. «Основи архітектури і архітектурних конструкцій»; 
Навчальний посібник. -Харків: УЦЗ України, 2007. -257 с. 

16. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. 
Основні положення. 

17. Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. -М: 
Стройиздат, 1981. 

18. Детков С.В. Архитектура промышленных зданий. -М.: Высшая 
школа,1984. 

19. Петер Нойферт, Людвіг Нефф. Проектирование и строительство. 
Илюстрированный справочник. -М.: Архитектура, 2005. -255с. 

20. Методичні вказівки «Сучасні конструктивні рішення вентильованих 
фасадів та теплової ізоляції конструкцій будівель та споруд». Укладачі: Кутаков 
С.Е., Денисенко В.І. - Дніпрпетровськ: ПДАБА, 2008 -101с. 

21. Методичні вказівки «Проектування каркасної будівлі». О. Укладачі: 
Тимошенко Л.О., Денисенко В.І., Челноков О.В., - Дніпропетровськ: ПДАБА, 
2004 -43с. 

22. Методичні вказівки «Проектування каркасної будівлі». Додаток 2 «Вузли 
та деталі». Укладачі: Тимошенко Л.О., Захаров Ю.І., Денисенко В.І., - 
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2004 -47с. 

23. Методичні вказівки «Проектування каркасної будівлі». Додаток З 
«Номенклатура основних залізобетонних конструкцій каркасно-панельної 
будівлі». Укладачі: Тимошенко Л.О., Захаров Ю.І., Денисенко ВТ., - 
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2004 -70с. 

24. Методические указания к дипломному проектированию гражданских 
зданий, требующих реконструкции и ремонта архитектурно-конструктивных 
элементов. Укладачі: Березюк А.Н., Кутаков С.Е., Соколов І.А., - 
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006 -177с. 

25. ДБН В. 1.1.7-2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва. -К.: Держбуд 
України, 2003 -41с. 

26. Методичні вказівки «Конструкції скатних дахів». Укладач: 
Маковецький Б.І. - Дніпропетровськ,2010 -53с. 

27. Методичні вказівки «Конструкції скатних дахів». Укладач: 
Маковецький Б.І. - Дніпропетровськ, 2010- 53с. 
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2. БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ 

Металеві конструкції 
Матеріали металевих конструкцій. 
Робота сталі та алюмінієвих сплавів у конструкціях. 
Сортамент профілів зі сталі та алюмінієвих сплавів.  
Основи розрахунку металевих конструкцій за методом граничних станів. 
З’єднання елементів металевих конструкцій і їх порівняльна характеристика. 
Металеві балки і балочні клітки.  
Центрово-стиснуті колони та стійки. 
Металеві ферми.  
Металеві конструкції одноповерхових виробничих будівель. 
Основи проектування каркасів будівель. Загальна характеристика каркасів 

будівель. Елементи каркасу та їх призначення.  
Компонування конструктивної схеми каркасів. Вибір схеми розміщення 

колони; визначення прольотів будівлі та кроку колон з урахуванням вимог 
типізації та уніфікації конструктивних схем будівель; розміщення температурних 
швів в будівлі.  

Компонування поперечних рам будівлі. Визначення основних розмірів 
елементів рами.  

Зв’язки по покрівлі та між колонами: призначення зв’язків, компонування 
зв'язків, типи перерізів елементів зв’язків з урахуванням граничних гнучкостей 
зв’язків, конструювання вузлів зв’язків.  

Фахверки будівель.  
Робота і особливості розрахунку каркасу.  
Конструкції покрівель будівель. Загальна характеристика покрівель. 

Компонування конструкцій покрівель. Склад та схеми безпрогонних покрівель, та 
покрівель з прогонами. Типи прогонів та їх перерізів.  

Кроквяна та підкроквяна ферми покрівель будівлі.  
Колони каркасу. Загальна характеристика колон. Типи колон виробничих 

будівель.  
Суцільні позацентрово-стиснуті колони.  
Наскрізні позацентрово-стиснуті колони.  
Конструювання та розрахунок баз позацентрово- стиснутих колон.  
Особливості розрахунку анкерних болтів колони.  
Конструкції оголовків позацентрово-стиснутих колон.  
Підкранові конструкції. 
Суцільні підкранові балки. Підкранові ферми. Легкі металеві конструкції 

виробничих будівель.  
Реконструкція та підсилення несучих металевих конструкцій будівель. 
Листові металеві конструкції. 

Залізобетонні конструкції 
Основні фізико-механічні властивості бетону, арматури та залізобетону.  
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Методи розрахунку залізобетонних конструкцій.  
Стиснуті залізобетонні елементи.  
Розтягнуті залізобетонні елементи.  
Особливості проектування попередньо-напружених залізобетонних елементів.  
Плоскі перекриття.  
Розрахунок залізобетонних конструкцій за граничним станом другої групи.  
Конструкції багатоповерхових будівель, їх класифікація.  
Основні конструктивні рішення промислових та цивільних багатоповерхових 

будівель.  
Принципи розрахунку каркасних будівель рамної конструкції: схеми, 

навантаження (вертикальні та горизонтальні), методика розрахунку (у тому 
випадку й наближені методи розрахунку).  

Конструкція та принцип розрахунку каркасу будівель зв’язувальної та рамно-
зв’язувальної схеми. 

Конструктивні схеми одноповерхових промислових будівель. Забезпечення 
просторової жорсткості. Завантаження, які діють на будівлю. 

Розрахунок поперечних рам одноповерхових промислових будівель. 
Використання ЕОМ. Колони суцільні, наскрізні та центрифуговані. Особливості 
їх розрахунку та конструювання.  

Залізобетонні підкранові балки: конструкція, особливості розрахунку на 
вертикальні та горизонтальні навантаження, армування. Розрахунок на монтажні 
навантаження.  

Залізобетонні плити покриття: два типи плит по наявності стропильних 
конструкцій, конструкція та принципи розрахунку плит. Залізобетонні балки та 
ферми покриття. Конструктивні рішення та принципи розрахунку. 

Залізобетонні фундаменти неглибокого закладання.  
Кам’яні та армокам’яні конструкції.  
 

Основи та фундаменти 
Основні поняття і визначення курсу «Механіка ґрунтів, основи і 

фундаменти»: ґрунти, механіка ґрунтів, основи, фундаменти.  
Особливості розрахунку, проектування, устрою та експлуатації основ, 

фундаментів і підземних конструкцій будинків і споруд різного призначення.  
Вимоги до забезпечення надійності системи «основа-фундамент-споруда».  
Природа, фізичні властивості і класифікація ґрунтів. Складові елементи 

ґрунтів і їх властивості.  
Вплив складу ґрунту на його фізико-механічні властивості.  
Основні відмінності скельних і нескельних ґрунтів.  
Скельні ґрунти, їх підрозділ по ступені вивітрілості, міцності на 

роздавлювання, взаємодії з водою.  
Нескельні (роздроблені) ґрунти.  
Фазовий склад ґрунтів.  
Фізичні властивості нескельних ґрунтів, що знаходяться дослідним шляхом і 

обчисленнями.  
Класифікаційні показники ґрунтів. Гранулометричний склад, вологість і 

щільність сипучих ґрунтів. Число пластичності і консистенція зв'язних ґрунтів. 
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Будівельна класифікація ґрунтів. Особливі різновиди ґрунтів: просадкові, 
засолені, що набрякають, біогенні, елювіальні, техногенні; їх властивості і 
характерні ознаки, класифікаційний розподіл. 

Механічні властивості ґрунтів.  
Розподіл напруг у масивах ґрунтів.  
Розподіл напруг в умовах плоскої задачі. 
Розподіл напруг у неоднорідних основах:  
Контактний тиск в ґрунті по підошві жорстких фундаментів різної форми й 

умов завантаження. Практичні методи визначення контактного тиску. 
Експериментальні дані по виміру напруг і контактних тисків у ґрунті. 

Теорія граничного напруженого стану і її застосування до задач механіки 
ґрунтів.  

Розрахунок основ по граничних станах.  
Принципи проектування основ і фундаменті.  
Фундаменти мілкого закладання.  
Фундаменти на палях. 
Фундаменти на структурно нестійких ґрунтах. 
Фундаменти глибокого закладання.  
Штучні основи. 
Фундаменти при динамічних навантаженнях.  
Посилення основ і реконструкція фундаментів.  
Характерні помилки при проектуванні основ і фундаментів, класифікація 

відмов і фундаментів.  
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РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО 
ВИРОБНИЦТВА 

Технологія будівельного виробництва 
Загальні положення технології та організації зведення будівель і споруд. 
Принципи класифікації будівельних процесів.  
Потоковість будівельних процесів. 
Продуктивність праці та норми продуктивності.  
Оплата праці будівельних робітників.  
Система нормативних документів у будівництві.  
Проект організації будівництва (ПОБ) та проект виконання робіт (ПВР) як 

складові проекту будівлі, споруди чи їх комплексу.  
Склад та призначення технологічних карт.  
Вимоги до якості будівельних робіт та продукції.  
Охорона праці та протипожежний захист будівельних об'єктів.  
Охорона навколишнього середовища при проектуванні та будівництва. 
Підготовка будівельного майданчика до виробництва робіт при зведенні 

будівель та споруд. 
Загальні відомості про земляні роботи при зведенні будівель та споруд. 
Допоміжні роботи будівельних процесів з влаштування земляних споруд. 
Виробництво робіт землерийно-транспортними машинами.  
Виробництво земляних робіт при зведенні будівель та споруд взимку і техніка 

безпеки.  
Пальові роботи при зведенні будівель і спроб та організація будівельного 

потоку.  
Класифікація паль та способів їх влаштування.  
Занурення заздалегідь виготовлених паль.  
Влаштування монолітних паль.  
Зведення об'єктів із монолітного та збірно-монолітного залізобетону.  
Залізобетонні роботи.  
Арматурно-опалубні роботи.  
Бетонування конструкцій.  
Спеціальні методи бетонування.  
Загальні відомості про кам'яні (мулярі) роботи при зведенні будівель та 

споруд.  
Матеріально-технічне забезпечення мулярних робіт.  
Організація робочого місця та праці мулярів.  
Прийоми праці мулярів.  
Виконання кам’яних робіт при зведенні будівель і споруд у зимових умовах.  
Контроль якості та безпека виконання кам’яних робіт.  
Будівельно-монтажні роботи при зведенні будівель і споруд. Організація 

монтажного процесу.  
Методи монтажу будівельних конструкцій. 
Засоби механізації монтажу будівельних конструкцій.  
Транспортування, складування, укрупнення та тимчасове посилення збірних 

конструкцій.  
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Стропування будівельних конструкцій.  
Встановлення та закріплення будівельних конструкцій.  
Технологія монтажу споруд. Технологія монтажу одноповерхових 

промислових споруд. Технологія монтажу багатоповерхових житлових та 
промислових будинків. Контроль якості монтажних робіт. 

Технологія влаштування захисних покрить при зведенні будівель і споруд та 
організація будівельного потоку.  

Гідроізоляційні роботи.  
Покрівельні роботи.  
Роботи з теплоізоляції.  
Технологія влаштування оздоблювальних покрить при зведенні будівель і 

споруд та організація будівельного потоку.  
Штукатурні роботи.  
Комплектні системи «сухого» будівництва.  
Облицювальні роботи.  
Технологія влаштування підлог.  
Малярні роботи.  
 

Планування та організація будівництва 
Основні терміни і визначення організації будівництва.  
Основні завдання організаторів будівельного виробництва.  
Структура і види будівництва.  
Класифікація будівельних організацій та способів будівництва. Учасники 

будівництва.  
Нормативна база будівництва. 
Капітальне будівництво як система інвестиційної діяльності. Основні 

напрямки інвестицій на сучасному етапі. Основні принципи планування 
інвестицій у будівельному виробництві. 

Організація проектування зведення будинків та споруд.  
Організаційно-технологічне проектування будівництва: мета, завдання, 

вихідні дані, склад, зміст проекту організації будівництва (ПОБ) та проекту 
виконання робіт (ПВР). Техніко-економічна оцінка рішень, прийнятих у ПОБ та 
ПВР. 

Підготовка будівельного виробництва. Загальні положення. Мета та склад 
загальної організаційно-технічної підготовки. Склад підготовки до будівництва 
об’єкта. Роботи підготовчого періоду. 

Методи організації будівельного виробництва. 
Принципи та методи планування виробництва. 
Моделювання будівельного виробництва.  
Сітьове моделювання будівельного виробництва.  
Календарне планування будівництва.  
Календарне планування будівництва окремих будинків у складі ПВР.  
Будівельні генеральні плани.  
Організація матеріально-технічного забезпечення будівництва.  
Організація та експлуатація будівельних машин і транспорту.  
Планування будівельного виробництва.  



16 

Особливості організації будівельного виробництва при реконструкції будівель 
і споруд.  

Організація контролю якості будівництва.  
Організація приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.  
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України  «Про охорону праці» Кодекс законів про працю України, Кодекс 
цивільного захисту.  

Основні положення законодавства України щодо питань охорони праці: 
- основні принципи державної політики в галузі охорони праці; 
- права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під 

час роботи; 
- соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань; 
- права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці; 
- відшкодування роботодавцем шкоди працівникам у разі ушкодження їх 

здоров’я чи нанесення моральної шкоди; 
- дотримання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві та 

реконструкції підприємств, розробці й виготовленні засобів виробництва; 
- тривалість робочого часу працівників, скорочена тривалість робочого часу, 

обмеження робіт в нічний час і надурочних робіт; 
- обов’язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці; 
- обов’язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону 

праці; 
- гарантії охорони праці жінок, обмеження застосування праці жінок залежно 

від умов праці та в нічний час, гарантії при прийнятті на роботу і заборона 
звільнення вагітних жінок та жінок, які мають неповнолітніх дітей; 

- права неповнолітніх у трудових правовідносинах, роботи, на яких 
забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років; 

- медичні огляди при прийнятті на роботу та в період роботи. 
Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці (норми, 

правила, положення, інструкції, переліки тощо).  
Міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці, державні стандарти 

України з питань безпеки праці, вимоги з охорони праці нормативних документів 
у галузі будівництва. Державний реєстр нормативних актів про охорону праці. 
Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства.  

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність 
за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці, за 
створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за 
охороною праці і представників професійних спілок.  
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Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання світового 
досвіту організації роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці. Директиви ЄС і 
Конвенції МОП, впровадження їх в Україні. 

Державне управління охороною праці на виробництві.  
Навчання з питань охорони праці.  
Державний нагляд, відомчий і громадський контроль за охороною праці.  
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій на виробництві.  
Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної 

захворюваності на виробництві.  
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  
Повітря робочої зони.  
Мікроклімат робочої зони: поняття, вплив на теплообмін організму людини з 

навколишнім середовищем, основні види теплообміну, їх залежність від 
параметрів мікроклімату.  

Нормування та контроль параметрів мікроклімату. Загальні заходи та засоби 
нормалізації параметрів мікроклімату, удосконалення технологічних процесів та 
обладнання з метою зменшення виділення тепла у виробничі приміщення, 
раціональне розміщення технологічного обладнання, автоматизація та 
дистанційне управління технологічними процесами, вентиляція, опалення та 
кондиціювання повітря, влаштування зон (приміщень) для охолодження чи 
зігрівання, захисні екрани, водяні та повітряні завіси, повітряне та водоповітряне 
душування, засоби індивідуального захисту.  

Вібрація. Вплив вібрацій на організм людини, функціональні порушення 
окремих систем та регуляторної функції центральної нервової системи.  

Вібраційна хвороба, її суб’єктивні і об’єктивні прояви залежно від виду 
вібрацій.  

Гігієнічне нормування вібрацій, параметри, що нормуються (віброшвидкість, 
віброприскорення, логарифмічні рівні віброшвидкості), їх допустимі значення 
залежно від виду вібрації, напрямку та часу дії.  

Методи контролю параметрів вібрацій.  
Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій, 

безпечний режим роботи та відпочинку, медико-профілактичні заходи. 
Шум, ультразвук та інфразвук.  
Освітлення виробничих приміщень. Іонізуючі випромінювання.  
Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах на транспорті.  
Безпека при експлуатації систем під тиском.  
Безпека при роботі комп’ютера та оргтехніки.  
Електробезпека.  
Основні поняття та значення пожежної безпеки.  
Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин.  
Вибухо - та пожежонебезпека будівель та споруд.  
Система попередження пожеж.  
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