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КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКА,  
який вступає на навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія», спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво» 
для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
 
Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної діяльності, 

яка сприяла би прогресу суспільного розвитку, уміти самостійно здобувати 
нові знання, контролювати та коригувати зроблене, вільно володіти 
українською мовою, у професійній діяльності використовувати одну із 
іноземних мов. 
Вступник повинен знати: 

− загальні відомості про будівництво та архітектуру; 
− будівельне та архітектурне матеріалознавство, основні властивості 

будівельних матеріалів, головні вимоги до матеріалів та будівельних 
конструкцій; класифікацію будівельних матеріалів та виробів. Область 
їх застосування у будівництві, використання вторинної сировини у 
виробництві будівельних матеріалів; 

− конструктивні схеми будівель; 
− конструктивні елементи будівель і споруд; 
− залізобетонні та металеві конструкції: галузь використання, особливості 

застосування в будівництві; 
− кам'яні та армокам'яні конструкції: види, матеріали, розрахунок; 
− збірні конструкції: уніфікація, технологічність, розрахункові схеми; 
− різновиди та елементи покриттів будівель; 
− систему стандартизації та нормування у будівництві; 
− технологію та організацію будівельного виробництва; 
− геодезичне забезпечення будівельно-монтажних і спеціальних робіт; 
− організацію праці в будівництві; 
− організацію управління будівельним виробництвом; 
− організацію контролю якості виконання робіт у будівництві; 
− охорону праці в будівництві та безпеку життєдіяльності; 
− охорону навколишнього середовища у процесі будівництва; 
− сучасні будівельні матеріали та новітні технології, які застосовуються в 

будівництві; 
− основи водопостачання, каналізації, теплогазопостачання та вентиляції 

будівель і споруд. 
Вступник повинен вміти: 

− виконувати та читати робочі креслення, вносити зміни до робочих 
креслень з урахуванням сучасних технологій, нових конструкцій і 
матеріалів; 

− виконувати конструктивні схеми та специфікації конструкцій, відомості 
матеріалів; 

− аналізувати конструктивні рішення будівель і споруд та їх елементів, 
володіти навичками проектування, складати розрахунки; 

− визначати види навантажень та їх розподіл на конструкції; 



− застосовувати будівельні матеріали та вироби згідно з їх властивостями 
та областю застосування; 

− розробляти заходи безпечного прийому та складування матеріалів і 
конструкцій; 

− користуватися нормативними документами; 
− вести геодезичний контроль в ході технологічних операцій; 
− аналізувати становище елементів будівель, оформлювати дефектні акти; 
− розробляти складові проекту виконання робіт і проекту організації 

виробництва; 
− розробляти схему виконання будівельного процесу, забезпечуючи 

умови технологічності і безпечності виконання робіт; 
− розробляти заходи безпечного монтажу, демонтажу та експлуатації 

будівельних машин і механізмів; 
− читати та складати схеми систем водопостачання, теплогазопостачання і 

каналізації; 
− планувати роботу з охорони праці. 
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