
 

 

Харківський національний університет 
міського господарства імені О.М. Бекетова 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  

192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ 
 

Освітня програма Промислове та цивільне будівництво 
  

Перелік предметів ЗНО 

За держзамовленням  
(бюджет) 

Небюджетна конкурсна 
пропозиція (контракт)  

варіант 1 

Небюджетна конкурсна 
пропозиція (контракт)  

варіант 2 

1. Українська мова та 
література 
2. Математика 
3. Фізика або Іноземна мова 

1. Українська мова та література 
2. Історія України 
3. Іноземна мова  
    або Математика 

1. Українська мова та література 
2. Іноземна мова 
3. Географія  
    або Математика 

Вартість 1-ого року навчання, грн. 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

15 840 грн 7 900 грн 

Тривалість навчання 

3 р. 10 міс. 
 

Дисципліни, які ви будете вивчати: Іноземна мова (за вибором), Хімія, Фізика, Інженерна та 
комп’ютерна графіка, Інженерна геодезія, Вища математика, Теоретична механіка, планування міст 
і транспорт, Будівельна механіка, Будівельне матеріалознавство, Інженерні системи будівель і 
споруд, Інженерна геологія, Архітектура будівель і споруд, Основи розрахунку будівельних 
конструкцій, Технологія будівельного виробництва, Організація будівельного виробництва, 
Економіка будівництва, Залізобетонні та кам’яні конструкції, Металеві конструкції, Основи і 
фундаменти, Філософія, Теорія і практика правозастосування та інші предмети за вибором студента. 

Бази практик: ТДВ «Житлобуд-2», АТ «Трест Житлобуд-1», ТОВ «Стальконструкція», ТОВ 
«Будмонтажсервіс», ІБК «Авантаж», БК «Укрпромбуд» та інші передові підприємства будівельної 
галузі м. Харкова. 

Основні посади, які можуть обіймати фахівці: інженер-проектувальник, інженер-конструктор, 
дизайнер (будівництво), кошторисник, інженер з архітектурного проектування, інженер санітарно-
технічних систем, технік-будівельник, інженер-технолог, інструктор з експлуатаційних питань, 
інструктор з виробничо-технічних питань, інструктор з організаційно-будівельних питань, інженер з 
підготовки виробництва, інженер з підготовки технічної документації, інженер-планувальник, 
інспектор з контролю за технічним утриманням будинків та споруд тощо. 

 

КОНТАКТИ 
Мамонов Костянтин Анатолійович   (099) 291 73 54 – декан Будівельного факультету 
Фірсов Павло Михайлович                  (095) 002 06 26 – доцент кафедри Будівельних конструкцій 
Гаврилюк Ольга Володимирівна       (095) 556 60 11 – заст. декана Будівельного факультету 
Афанасьєф Олександр Валерійович (066) 227 83 95 – заст. декана Будівельного факультету 
 

Деканат Будівельного факультету: 
м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 (метро «Архітектора Бекетова») 
кімн. 313 (корпус БМК, 3 поверх), телефон: (057) 707-31-07 
e-mail: bf@kname.edu.ua  сайт: http://bf.kname.edu.ua/index.php/ 
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