


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 

Прийом до аспірантури ПолтНТУ 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 Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка у 2018 році. 

Вступний іспит в аспірантуру зі спеціальності складається з перевірки 

знань вступників в обсязі програми рівня вищої освіти магістра 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. Основні етапи розвитку будівельної галузі 

Розвиток будівельної науки і техніки. Внесок вітчизняних інженерів і 

вчених в удосконалення методів розрахунків, конструювання і зведення 

будівельних конструкцій, будівель, споруд та їх частин. 

2. Типи будівельних конструкцій залежно від призначення будівель,  

споруд та умов будівництва 

Основні положення з компонування будівель, споруд та їх частин. 

Особливості формування об’ємно-планувальних рішень будівель та споруд з 

урахуванням функціонального їх призначення. Принципи призначення 

конструктивних рішень будівель, споруд. Роль типізації та уніфікації 

будівельних конструкцій. 

3. Плоскі перекриття будівель та споруд 

Загальні відомості. Типи перекриттів. Елементи перекриття i 

компонування їх конструктивних систем. Розрахунок i конструювання 

елементів перекриттів. Стикування елементів перекриттів.  

4. Багатоповерхові будівлі 

Конструктивні системи будівель. Основні відомості про розрахунок 

каркасних будівель. Основні відомості про розрахунок панельних будівель. 

Основні відомості про розрахунок об’ємно-блокових будівель. Діафрагми 

жорсткості та в’язі багатоповерхових будівель. Колони багатоповерхових 

будівель. Стінові панелі. З’єднання елементів будівель. 

5. Одноповерхові  виробничі  каркасні  будівлі 

Складові елементи будівель та компонування їх конструктивної 

системи. Поперечні рами та їх розрахунок. Колони, крокв’яні балки покриттів, 



крокв’янi ферми, крокв’янi арки. Тришарнiрнi рами. Підкранові балки. 

Система в’язей. Великопролітні конструкції. З’єднання елементів будівель. 

6. Просторові покриття 

Загальні відомості про просторові покриття. Класифiкацiя просторових 

покриттів. Основнi передумови та рівняння розрахунку оболонок. Пологі 

оболонки додатної гаусової кривизни прямокутні на плані. Куполи (бані). 

Циліндричні оболонки. Складки. Довгі циліндричні оболонки. Короткі 

циліндричні оболонки. Склепіння. Висячі покриття. 

7. Iнженернi споруди 

Основні поняття про розрахунок та конструювання: резервуарів, 

водонапірних башт, бункерів, силосів, підпірних стін. 

8. Основні положення і методи розрахунку будівельних конструкцій 

Основні етапи розвитку методів розрахунку будівельних конструкцій. 

Методи розрахунку за граничними станами. Коефіцієнти надійності. 

Надійність, довговічність та економічність конструкцій.  

Робота будівельних конструкцій на складні види деформацій. Критерії 

міцності, умови переходу до пластичного стану. Шарніри пластичності. Вплив 

одночасної дії декількох силових факторів.  

Перерозподіл зусиль в статично невизначених системах.  

9. Основи створення розрахункових схем 

Основи застосування в розрахунках будівельних конструкцій ЕОМ. 

Вплив ЕОМ на розвиток методів розрахунку будівельних конструкцій. 

Методи розв’язання задач оптимального проектування. 

10. Методи експериментальних досліджень конструкцій 

Задачі експериментальних досліджень. Прилади та пристосування в 

статичних випробуваннях. Схеми навантажень. Загальні відомості щодо 

обробки експериментальних даних. 

11. Попередньо напружені будівельні конструкції 

Мета створення попереднього напруження. Встановлення величини 

попереднього напруження. Способи створення попереднього напруження.  

12. Основи економіки будівельних конструкцій 

Напрями вдосконалення конструктивних рішень будівельних 

конструкцій. Урахування особливостей виготовлення та монтажу конструкцій 

при проектуванні. Структура вартості конструкцій. 

13. Експлуатація, реконструкція та ремонт будівель, споруд та їх 

елементів 

Особливості обстеження конструкцій. Причини, що вимагають 

необхідність реконструкції або підсилення будівель, споруд чи їх елементів. 

Класифікація дефектів конструкцій. Принципи оцінки технічного стану. 

Методи реконструкції. 

14. Розрахунок будівель, споруд та їх частин на дію сейсмічних 

навантажень та в особливих умовах 

Основні фактори, що впливають на горизонтальну складову сейсмічних 

навантажень. Конструктивні рішення будівель, які зводяться в сейсмічних 



районах. Вибір конструктивних систем будівель та споруд для будівництва в 

умовах підроблених територій та просадкових ґрунтах. 

15. Трубобетонні та сталезалізобетонні конструкції 

Загальні поняття про трубобетонні та сталезалізобетонні конструкції. 

Галузі застосування трубобетонних та сталезалізобетонних конструкцій. 

Переваги та недоліки трубобетонних та сталезалізобетонних конструкцій. 

Основні положення розрахунку трубобетонних та сталезалізобетонних 

елементів. Принципи проектування трубобетонних конструкції із стальних 

труб, заповнених бетоном. Стики трубобетонних та сталезалізобетонних 

конструкцій. 

16. Матеріали для будівельних конструкцій 

Види матеріалів, їх фізико-механічні характеристики, неоднорідність, 

морозостійкість, теплопровідність, водопоглинання. Робота матеріалів під 

навантаженням. Вплив тривалості навантаження на роботу матеріалів. 

Діаграми фізичного стану будівельних матеріалів та їх основні параметричні 

точки. Пружність, повзучість, релаксація, пластичність.  
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