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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 у 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. 

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. 

Рекомендована література 
1. Будівельне матеріалознавство : підручник / Л. Й. Дворкін, С. Д. Лаповська. 

Рівне : НУВГП, 2016. 448 с.  
2. Шмиг Р. А., Боярчук В. М, Добрянський І. М., Барабаш В. М. Інженерна 

комп’ютерна графіка : підручник / за заг. ред. Р. А. Шмига. Львів : 
Український бестселер, 2012. 600 с. 

3. Будівельне креслення : навчально-методичний посібник з курсу “Інженерна 
графікаˮ для студентів напряму “Будівництвоˮ / Укладачі : А. І. Пік, В. І. 
Ковбашин. Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. 68 с. 

4. Павловський М. А. Теоретична механіка. К. : Техніка, 2004. 512 с. 
 

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 ЛНАУ (протокол № 6 від 
22.03.2021 р.) 


