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міського господарства імені О.М. Бекетова 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  

192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ 
 

Освітня програма Промислове та цивільне будівництво 
  

Перелік предметів для вступу 

За держзамовленням (бюджет) Небюджетна конкурсна пропозиція (контракт)  

1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови 
2. Фахове вступне випробування 

1. Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови 
2. Фахове вступне випробування 

Вартість 1-ого року навчання, грн. 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

17 270 грн 8 670 грн 

Тривалість навчання 

1 р. 4 міс. 
 

Дисципліни, які ви будете вивчати: Інженерні споруди, Будівництво у складних інженерно-
геологічних умовах, Динаміка будівельних конструкцій, Менеджмент в будівництві, Реконструкція 
та зміцнення будівель, Методологія наукових досліджень, Інформаційні технології розрахунку та 
проектування будівельних конструкцій, Проектування висотних будівель, Професійна іноземна 
мова, Управління поведінням конструкцій та інші предмети за вибором магістра. 

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: головний будівельник, головний інженер, 
директор з капітального будівництва, майстер будівельних та монтажних робіт, начальник відділу, 
начальник житлово-комунального господарства, начальник дільниці, начальник лабораторії з 
контролю виробництва, інженер-проектувальник (планування міст), молодший науковий 
співробітник (цивільне будівництво), науковий співробітник (цивільне будівництво), науковий 
співробітник-консультант (цивільне будівництво), будівельний експерт, інженер з технічного 
нагляду, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер-будівельник з реставрації пам'яток 
архітектури та містобудування, інженер-дослідник, консультант (у певній галузі інженерної справи), 
консультант із енергозбереження та енергоефективності, експерт технічний з промислової безпеки, 
інженер з організації керування виробництвом, фахівець з міського та районного планування, 
фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) 
виробництва, дизайнер. 

 

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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