
   



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Прийом до аспірантури Харківського національного університету 

міського господарства імені О.М. Бекетова для підготовки докторів філософії 

здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Правил 

прийому на навчання до Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова у 2021 році. 

Вступний іспит в аспірантуру зі спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» складається з перевірки знань вступників в обсязі 

програми рівня вищої освіти бакалавра з відповідної спеціальності. 

 

ІІ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Кожний вступник вносить у бланк для відповідей свої реквізити і 

протягом 60 хвилин відповідає на завдання стандартного білету. 

 

ІІІ. ЗМІСТ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

1 Загальні поняття про будівлі і споруди 

Класифікація будівель і споруд. Основні конструктивні елементи 

будівель і споруд. Конструктивні схеми цивільних і промислових будівель. 

Споруди спеціального призначення. Будівельні матеріали та їх 

характеристика. Проектування будівель і споруд. Типізація і стандартизація в 

будівництві. Нормативна база. 

2 Основні принципи розрахунку будівельних конструкцій 

Поняття про розрахункові схеми. Класифікація розрахункових схем. 

Елементи розрахункових схем. Навантаження і впливи. Нормативна база при 

визначенні навантажень і впливів. Види напружено-деформованого стану 

елементів конструкцій. Розрахункові характеристики матеріалів. Вплив умов 

експлуатації на роботу конструкцій. Методи визначення внутрішніх зусиль у 

різних розрахункових схемах. 

3 Залізобетонні конструкції 

Фізико-механічні характеристики бетону і арматури. Спільна робота 

арматури і бетону. Напружено-деформований стан залізобетонних елементів 

при різних видах навантаження. Попереднє напруження. Розрахунок міцності 

перерізів залізобетонних елементів. Залізобетонні елементи будівель і споруд: 

плити, балки, ферми, просторові покриття, фундаменти. Конструктивні схеми 

збірних конструкцій із залізобетонних елементів. Забезпечення просторової 

жорсткості. Залізобетонні конструкції споруд спеціального призначення. 

Довговічність і знос залізобетонних споруд. Захист залізобетонних 

конструкцій від впливу зовнішнього середовища. Посилення залізобетонних 

конструкцій. 



4 Кам'яні і армокам'яні конструкції 

Особливості роботи кам'яної кладки під навантаженням. Розрахунок 

кам'яних конструкцій. Армування. 

5 Металеві конструкції 

Фізико-механічні характеристики і робота сталі й алюмінієвих сплавів під 

навантаженням. Класифікація та вибір сталі для конструкцій. Основні 

принципи розрахунку елементів металевих конструкцій при різних видах 

напружено-деформованого стану. Способи з'єднання елементів металевих 

конструкцій та їх характеристика. Основні елементи металевих конструкцій 

будівель і споруд: балки, колони, ферми та принципи їх проектування. 

Забезпечення просторової жорсткості металевих каркасів. Підкранові 

конструкції. Металеві конструкції покриттів великих прольотів, їх 

характеристика та особливості розрахунку. Тонкостінні просторові 

конструкції. Висотні металеві споруди. Робота металевих конструкцій в 

агресивних середовищах. Захист металевих конструкцій від впливу 

зовнішнього середовища. Довговічність і знос металевих конструкцій. 

Посилення металевих конструкцій. 

6 Конструкції з дерева і пластмас 

Фізико-механічні властивості і робота під навантаженням деревини і 

конструкційних пластмас. Розрахунок елементів конструкцій із деревини при 

різних видах напружено-деформованого стану. Види з'єднань елементів і їх 

розрахунок. Складові елементи та їх розрахунок. Конструкції елементів 

будівель і споруд із дерева та пластмас. Робота конструкцій із дерева та 

пластмас у процесі експлуатації і контроль їх стану. Захист від впливу 

зовнішнього середовища. Довговічність і знос конструкцій. Посилення 

дерев'яних конструкцій. 

7 Дослідження стану будівельних конструкцій 

Цілі й завдання обстеження будівель і споруд. Методи оцінки міцності 

властивостей матеріалів конструкцій експлуатованих будівель і споруд. 

Методи виявлення дефектів в елементах конструкцій і їх з'єднаннях. Способи 

випробувань елементів конструкцій та споруд. Прилади й устаткування для 

оцінки напружено-деформованого стану конструкцій. 

8 Проектування будівельних конструкцій 

Інформаційна база проектування. Типізація й уніфікація конструкцій. 

Системи автоматизованого проектування. Сучасні методи розрахунку 

конструкцій. Оптимізація при проектуванні. 

 

IV ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ 

 

1. Класифікація будівель і споруд.  

2. Основні конструктивні елементи будівель і споруд.  

3. Конструктивні схеми цивільних і промислових будівель.  

4. Споруди спеціального призначення.  

5. Будівельні матеріали та їх характеристика.  

6. Проектування будівель і споруд.  



7. Типізація і стандартизація в будівництві.  

8. Нормативна база для проектування будівель та споруд. 

9. Поняття про розрахункові схеми.  

10. Класифікація розрахункових схем.  

11. Елементи розрахункових схем.  

12. Навантаження і впливи.  

13. Нормативна база при визначенні навантажень і впливів.  

14. Види напружено-деформованого стану елементів конструкцій.  

15. Розрахункові характеристики матеріалів.  

16. Вплив умов експлуатації на роботу конструкцій.  

17. Методи визначення внутрішніх зусиль у різних розрахункових схемах. 

18. Фізико-механічні характеристики бетону і арматури.  

19. Спільна робота арматури і бетону.  

20. Напружено-деформований стан залізобетонних елементів при різних 

видах навантаження.  

21. Попереднє напруження залізобетонних елементів.  

22. Розрахунок міцності перерізів залізобетонних елементів.  

23. Залізобетонні елементи будівель і споруд: плити, балки, ферми, 

просторові покриття, фундаменти.  

24. Конструктивні схеми збірних конструкцій із залізобетонних 

елементів.  

25. Забезпечення просторової жорсткості залізобетонних елементів.  

26. Залізобетонні конструкції споруд спеціального призначення.  

27. Довговічність і знос залізобетонних споруд.  

28. Захист залізобетонних конструкцій від впливу зовнішнього 

середовища.  

29. Посилення залізобетонних конструкцій. 

30. Особливості роботи кам'яної кладки під навантаженням.  

31. Розрахунок кам'яних конструкцій.  

32. Армування кам'яних конструкцій. 

33. Фізико-механічні характеристики і робота сталі й алюмінієвих сплавів 

під навантаженням.  

34. Класифікація та вибір сталі для конструкцій.  

35. Основні принципи розрахунку елементів металевих конструкцій при 

різних видах напружено-деформованого стану.  

36. Способи з'єднання елементів металевих конструкцій та їх 

характеристика.  

37. Основні елементи металевих конструкцій будівель і споруд: балки, 

колони, ферми та принципи їх проектування.  

38. Забезпечення просторової жорсткості металевих каркасів. Підкранові 

конструкції.  

39. Металеві конструкції покриттів великих прольотів, їх характеристика 

та особливості розрахунку.  

40. Тонкостінні просторові конструкції.  

41. Висотні металеві споруди.  



42. Робота металевих конструкцій в агресивних середовищах.  

43. Захист металевих конструкцій від впливу зовнішнього середовища.  

44. Довговічність і знос металевих конструкцій.  

45. Посилення металевих конструкцій. 

46. Фізико-механічні властивості і робота під навантаженням деревини і 

конструкційних пластмас.  

47. Розрахунок елементів конструкцій із деревини при різних видах 

напружено-деформованого стану.  

48. Види з'єднань елементів з дерева та пластмас і їх розрахунок.  

49. Складові елементи з дерева та пластмас та їх розрахунок.  

50. Конструкції елементів будівель і споруд із дерева та пластмас.  

51. Робота конструкцій із дерева та пластмас у процесі експлуатації і 

контроль їх стану.  

52. Захист від впливу зовнішнього середовища елементів з дерева та 

пластмас.  

53. Довговічність і знос конструкцій з дерева та пластмас.  

54. Посилення дерев'яних конструкцій. 

55. Цілі й завдання обстеження будівель і споруд.  

56. Методи оцінки міцності властивостей матеріалів конструкцій будівель 

і споруд, що експлуатуються.  

57. Методи виявлення дефектів в елементах конструкцій і їх з'єднаннях.  

58. Способи випробувань елементів конструкцій та споруд.  

59. Прилади й устаткування для оцінки напружено-деформованого стану 

конструкцій. 

60. Інформаційна база проектування.  

61. Типізація й уніфікація конструкцій.  

62. Системи автоматизованого проектування.  

63. Сучасні методи розрахунку конструкцій.  

64. Оптимізація при проектуванні конструкцій. 

 

V КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ  

Загальна оцінка за вступний іспит зі спеціальності складається із суми 

балів, виставлених за відповідні на кожне з трьох питань екзаменаційного 

білета, та обчислюється за формулою: 
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де Бі – кількість балів за відповідь на і-те питання.  

При оцінюванні відповіді на кожне питання використовуються такі 

критерії: 



– оцінка 21–25 балів ставиться вступнику, який виявив всебічні, 

систематизовані та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вміє 

вільно виконувати завдання, передбачені програмою рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності. Як правило, така оцінка ставиться 

вступникам, які засвоїли основні теоретичні поняття фахових дисциплін, 

здатні практично їх застосовувати, володіють професійними навичками, 

вміють отримувати нові результати на основі здобутих знань, виконали 

завдання на 80–100 %;  

– оцінка 16–20 балів ставиться вступнику, який виявив хороші знання 

навчально-програмного матеріалу, в цілому успішно виконав завдання, 

передбачені програмою рівня вищої освіти магістра з відповідної 

спеціальності. Як правило, така оцінка ставиться вступникам, які виявили 

систематизований характер знань з фахових дисциплін, вміють розв’язувати 

стандартні завдання та здатні до самостійної обробки, поповнення та 

оновлення набутої інформації, виконали завдання на 60–80 %;  

– оцінка 11–15 балів ставиться вступнику, який виявив достатні знання 

навчально-програмного матеріалу, але допускає незначні помилки. Як 

правило, така оцінка ставиться вступникам, які в достатній мірі (на 50–60 %) 

виконали запропоноване завдання;  

– оцінка 0–10 балів ставиться вступнику, який виявив неповноту знань 

основного навчально-програмного матеріалу та допустив принципові помилки 

при виконанні передбачених програмою завдань. Як правило, така оцінка 

ставиться вступникам, які виконали поставленні завдання менше, ніж на 50 %. 

Загальна оцінка від 0 до 59 балів вважається незадовільною.  

Шкала оцінювання 

Сума балів Оцінка за національною шкалою 

60-100 зараховано 

0-59 не зараховано 
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