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1. Земляні роботи.
2. Методи монтажу конструкцій.
3. Технологічний процес ізоляції конструкцій.
4. Технологія влаштування підлог.
5. Технологія влаштування покрівель.
6. Зміст і призначення календарних планів.

1. Мета та значення попереднього напруження. Розрахунок попередньо-напружених конструкцій.
2. Бігармонічне рівняння плоскої задачі. Відносна лінійна деформація. Вкажіть вираз для

визначення циліндрічної жорсткості пластини.
3. Зв'язок функції напружень с напруженнями. Деформації та переміщення.
4. Плоский напружений стан. Залежності між внутрішніми зусиллями, переміщеннями та

деформаціями при розрахунку пологих оболонок.
5. Заміняюча рама для балки-стінки. Функції напружень.
6. Граничні умови для прямокутної пластини. Осьовий момент інерції прямокутного перерізу.
7. Побудова фізичної і матеріальної моделі в МСЕ.
8. Матрична форма запису основних співвідношень теорії пружності.
9. Основні етапи практичної реалізації алгоритму МСЕ.
10.Конструкції багатоповерхових будівель та їх розрахунок.
11. Розрахунок армокам'яних конструкцій.
12.Міцність і деформативні властивості кам'яної кладки.
13. Розрахунок і конструювання залізобетонних стиснутих елементів.
14. Основи розрахунку будівельних конструкцій при динамічних навантаженнях. Види

динамічних навантажень. Вільні та вимушені коливання пружних систем. Дисипативні
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І. ОПИС ПРОГРАМИ

Програма вступних випробувань для вступу на навчання до аспірантури на здобуття 
ступеня "доктор філософії" зі спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" на базі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або ступеня "магістр" розроблена з 
урахуванням вимог, викладених у Правилах прийому до аспірантури Одеської державної академії 
будівництва та архітектури у 2022 році.

Прийом вступників, що мають диплом магістра (спеціаліста) для здобуття ступеня 
"доктор філософії" проводиться зі спеціальностей, зазначених у Правилах прийому до аспірантури 
Одеської державної академії будівництва та архітектури у 2022 році за результатами вступних 
випробувань.

Вступні випробування відбуватимуться у формі усного завдання. Завдання містить 
запитання з дисциплін циклу професійної підготовки магістрів (спеціалістів) з галузі знань 
19 "Архітектура і будівництво".

Кожне завдання вступного випробування складається з трьох запитань.
Випробування розраховане на 90 хвилин.
За вірні відповіді в повному обсязі на перше та друге питання білету вступник отримає по 

33 бали, на третє - 34 бали. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як сума балів 
за відповіді на три питання й максимальне її значення - 100 балів.

Підсумки вступних випробувань оголошуються вступникам приймальною комісією 
академії.

 ЗМІСТОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

«ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА»

«БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ, БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ»
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