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Людина та біосфера; Природні процеси в геосфері, Ґрунтознавство, Геологія

з основами геоморфології, Загальна біологія, Системи і засоби обробки

інформації в екології, Системи і засоби обробки інформації в екології,

Екологія людини, Екологічна геологія, Моніторинг довкілля, Місто як

соціальна система, Природоохоронне законодавство та екологічне право,

Геохімія довкілля з основами радіоекології, Оцінка впливу на довкілля, 

Санітарне очищення міст, Збереження біорізноманіття та ін.

Бази практик: Департамент екології та природних ресурсів обласної

державної адміністрації, Державна екологічна інспекція, Державне

агентство водних ресурсів України, Український науково-дослідний інститут

екологічних проблем  (УКРНДІЕП), Національний науковий центр «Інститут

ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Національний

природний парк «Гомільшанські ліси», Національний природний парк

«Слобожанський», ГК ЕКОПОЛІМЕР, ПП «АланТур» та інші

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 101 ЕКОЛОГІЯ #ХНУМГ_ВСТУП

провідний спеціаліст з питань екології, співробітник науково-дослідної

установи в галузі природничих наук, менеджер з природокористування;

інженер з техногенно-екологічної безпеки; інженер з охорони

навколишнього середовища; фахівець-еколог на підприємствах і в

організаціях; експерт з екології; інженер з відтворення природних

екосистем; інженер з природокористування; фахівець з управління

природокористуванням; інспектор з використання природних ресурсів;

інспектор з охорони природно-заповідного фонду та рекреації, експерт з

екології

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИ БУДЕТЕ ВИВЧАТИ

ОСНОВНІ ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ)

«ЕКОЛОГІЯ»
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Кафедра Інженерної екології міст

 

кімн. 226 (академічний корпус, 2 поверх) 

 

(057) 707-33-31

 

ecology@kname.edu.ua
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(небюджетна ІІ, контракт)

 Українська мова та

література

 Біологія

 Математика або

Хімія або Географія

1.

2.

3.

 Українська мова та

література

 Історія України

 Іноземна мова або

Географія

1.

2.

3.

Перелік предметів ЗНО

 Українська мова та

література

 Історія України

 Біологія або

Географія

1.

2.

3.

Денна форма навчання 

(небюджетна І, контракт)(бюджет, контракт)

Вартість 1-ого року навчання - 15 840 грн.

 Тривалість навчання: 3 р. 10 міс.

https://www.facebook.com/ecology.kname/
http://kname.edu.ua/
https://www.facebook.com/Beketov1922/
https://www.instagram.com/beketovuni/
http://ecology.kname.edu.ua/
http://www.instagram.com/ecology.kname
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