
 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

Інженерна та комп'ютерна графіка, Будівельна механіка, Будівельне
матеріалознавство, Основи розрахунку будівельних конструкцій, Технологія
будівельного виробництва, Термодинаміка і тепломасообмін, Матеріали та
обладнання систем цивільної інженерії, Технологічне управління
інженерними системами, Спецпитання гідрогазо- і аеродинаміки систем
теплогазопостачання і вентиляції, Опалення, Вентиляція і очищення
вентиляційних викидів, Теоретичні основи процесів обробки водних систем,
Мережі та обладнання водопостачання, Мережі та обладнання
водовідведення та ін.
 

Бази практик: КП «Харківводоканал», ПАТ «Харківміськгаз», Науково-
дослідний інститут транспорту газу, ПАТ «Укргазвидобування», ДП УкрНТЦ
«Енергосталь», ГК «Екополімер», ПАТ «Інтеркондиціонер», управління
водопровідно-каналізаційного господарства населених пунктів, профільні
проектні та комерційні установи.

Кафедра Нафтогазової інженерії

і технологій

 

кімн. 208, 209 (корпус ЦК, 2 поверх)

 

(057) 707-31-19

 

egts@kname.edu.ua

 

egts.kname.edu.ua

instagram.com/niit_hnugh

(бюджет, контракт)

Перелік предметів ЗНО

Вартість 1-ого року навчання, грн.

Тривалість навчання:    3 р. 10 міс.

(небюджетна І,

контракт)

 Українська мова

та література

 Математика

 Фізика або

Іноземна мова

1.

2.

3.

 Українська мова

та література

 Історія України

 Математика або

Іноземна мова

1.

2.

3.

 Українська мова та

література

 Математика

 Історія України або

Іноземна мова

1.

2.

3.

Заочна

форма навчання

(контракт)

15 840

Заочна форма (контракт) Денна форма (контракт)

7 900

(небюджетна ІІ,

контракт)

 Українська мова

та література

 Історія України

 Хімія або

Географія

1.

2.

3.

Денна форма навчання

Ромашко Олександр Васильович
(050) 982-79-92, (095) 858-49-24
Палєєва Катерина Миколаївна

(068) 420-32-81

#ВСТУП 2020

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192 БУДІВНИЦТВО ТА
ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ

#ХНУМГ_ВСТУП

технік-будівельник, доглядач будови, кошторисник, технік з архітектурного
проектування, технік санітарно-технічних систем, технік-будівельник, технік-
гідротехнік, технік-дизайнер (будівництво), технік-доглядач, технік-лаборант
(будівництво), технік-проектувальник, технік-теплотехнік, технік-технолог
(виробництво будівельних виробів і конструкцій), технік-конструктор,
кресляр-конструктор, інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та
організаційних питань, технік з нормування праці, технік з підготовки
виробництва, технік з підготовки технічної документації, технік з планування,
інспектор з контролю за технічним утриманням будинків

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИ БУДЕТЕ ВИВЧАТИ

ОСНОВНІ ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ

Кафедра Водопостачання,

водовідведення і очищення вод

 

кімн. 205, 207 (корпус ЦК, 2 поверх),

 

(057) 707-33-40

 

vvov@kname.edu.ua

 

vvov.kname.edu.ua

instagram.com/kafedra.vvov

fb.com/kafedra.vvov

Сорокіна Катерина Борисівна
(099) 294-05-10 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ»,
«ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ»

http://egts.kname.edu.ua/
https://www.instagram.com/niit_hnugh/
http://vvov.kname.edu.ua/
http://www.instagram.com/kafedra.vvov
http://www.facebook.com/kafedra.vvov

