
кабінет 223 (Адміністративний корпус)

(057) 707-33-39; 707-31-35

dekanat.iem@kname.edu.ua

ieg.kname.edu.ua

#ВСТУП 2021

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

ФАКУЛЬТЕТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

ТА ЕКОЛОГІЇ МІСТ

КОНТАКТИ
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http://ieg.kname.edu.ua/


Телюра Наталія Олександрівна

(099) 083-20-23 

Вичерова Інна Олександрівна

(095) 502-37-48

#ВСТУП 2021

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 МІСТ»

Адреса Університету

 

 м. Харків,

 вул. Маршала Бажанова, 17 

(метро «Архітектора Бекетова») 

 

kname.edu.ua 

 

fb.com/Beketov1922 

instagram.com/beketovuni

 

Кафедра Інженерної екології міст

 

кімн. 226 (академічний корпус, 3 поверх) 

 

(057) 707-33-31

 

ecology@kname.edu.ua

 

 ecology.kname.edu.ua

instagram.com/ecology.kname

fb.com/ecology.kname
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(бюджетна, небюджетна)

 Українська мова 

 Біологія

 Історія України або Іноземна мова

або Математика або Географія або

Фізика або Хімія

1.

2.

3.

Тривалість навчання: 3 р. 10 міс.

Перелік предметів ЗНО

Денна форма навчання 

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
http://www.facebook.com/kafedraSDS


Кафедра Хімії та інтегрованих 

технологій

 

кімн. 502 (корпус ЦК, 5 поверх) 

 

(057) 707-32-50, (057) 707-31-01

 

  chemistry@kname.edu.ua

 

chem.kname.edu.ua

Адреса Університету

 

 м. Харків,

 вул. Маршала Бажанова, 17 

(метро «Архітектора Бекетова») 

 

kname.edu.ua 

 

fb.com/Beketov1922 

instagram.com/beketovuni

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИ БУДЕТЕ ВИВЧАТИ

ОСНОВНІ ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ

Гуріна Галина Іванівна

 (050)  811-58-51 

Саввова Оксана Вікторівна

(050) 201-04-44, (057) 707-31-74

Воронов Геннадій Костянтинович

(066) 144-99-73 

#ВСТУП 2021

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 161 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА
ІНЖЕНЕРІЯ

#ХНУМГ_ВСТУП

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ)

«ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

instagram.com/kafedra.cit

Загальна технологія тугоплавких неметалевих

та силікатних матеріалів, Загальна технологія біоматеріалів, Кристалографія

та мінералогія, Технологія керамічних матеріалів, Технологія побутових та

будівельних стекол, Технологія склокристалічних матеріалів, Керамічні

біоматеріали, Функціональні покриття, Хімія та фізика полімерів, Фізико-хімія

пігментів, Технологіїя полімерів, Обладнання виробництва лакофарбових

матеріалів, Хімія та технологія плівкоутворювачів, Основи біохімії у

технології лакофарбових матеріалів та покрить, Механічне та теплотехнічне

обладнання та ін.

Бази практик: ПрАТ «Харківський

плитковий завод», ТОВ «Малинівський склозавод», ПАТ «Трест

Житлобуд-1», ТОВ «Альт-С», ТОВ фірма «Фронт», ТОВ ТПК «Прімекс», НДУ

«УкрНДІЕП», ДУ «ІПХС ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України».. 

Технолог, стажист дослідник, технік-технолог, технік

лаборант хімічних виробництв. Високий рівень фундаментальної підготовки,

а також спеціальної підготовки фахівців з профільних дисциплін, забезпечує

їм 100% працевлаштування та можливість займати відповідальні посади на

виробничих підприємствах, фірмах і комерційних структурах, а також

дозволяє успішно вирішувати виробничі проблеми і практичні завдання
44

(бюджетна, небюджетна)

 Українська мова 

 Математика

 Історія України або Іноземна мова

або Біологія або Географія або

Фізика або Хімія

1.

2.

3.

Тривалість навчання: 3 р. 10 міс.

Перелік предметів ЗНО

Денна форма навчання 

https://chem.kname.edu.ua/
http://kname.edu.ua/
https://www.facebook.com/Beketov1922/
https://www.instagram.com/beketovuni/
https://www.instagram.com/kafedra.cit/


Телюра Наталія Олександрівна

(099) 083-20-23 

Вичерова Інна Олександрівна

(095) 502-37-48

Кафедра Інженерної екології міст

 

кімн. 226 (корпус ЦК, 3 поверх)

 

(057) 707-33-31

 

ecology@kname.edu.ua

 

ecology.kname.edu.ua

#ВСТУП 2021

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

#ХНУМГ_ВСТУП

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ)

«ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА»

Природні процеси в геосфері, Біологія з основами біотехнологій,

Прикладна механіка рідин і газів, Геохімія довкілля, Методи аналізу

екологічних систем та процесів, Поводження з побутовими відходами,

Засоби та інструменти інженерно-екологічних розрахунків,

Мікробіологія та біохімія, Соціально-екологічна оцінка впливу технологій

на людину, Просторовий та функціональний аналіз довкілля, Основи

екологічного менеджменту, аудиту та маркетингу та ін.

Бази практик: Державна екологічна інспекція, Департамент екології та

природних ресурсів обласної державної адміністрації, Державне

агентство водних ресурсів України, Регіональний офіс водних ресурсів у

Харківській області, Науково-дослідна установа «Український науково-

дослідний інститут екологічних проблем»  (УКРНДІЕП), ГК ЕКОПОЛІМЕР

та ін.

спеціаліст з технологій захисту навколишнього середовища, еколог/

провідний еколог, інженер з техногенно-екологічної безпеки, інженер з

експлуатації гідротехнічних споруд, інженер з охорони навколишнього

середовища, інженер з природокористування, інженер-технолог з

очищення води, інженер-технолог з переробки відходів, фахівець із

нетрадиційних та відновлювальних видів енергії видів енергії, експерт із

енергозбереження та енергоефективності, начальник відділу

екологічного контролю та ін.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИ БУДЕТЕ ВИВЧАТИ

ОСНОВНІ ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ

instagram.com/ecology.kname

Адреса Університету

 

 м. Харків,

 вул. Маршала Бажанова, 17 

(метро «Архітектора Бекетова») 

 

kname.edu.ua 

 

fb.com/Beketov1922 

instagram.com/beketovuni

fb.com/ecology.kname
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(бюджетна, небюджетна)

 Українська мова 

 Математика

 Історія України або Іноземна мова

або Біологія або Географія або

Фізика або Хімія

1.

2.

3.

Тривалість навчання: 3 р. 10 міс.

Перелік предметів ЗНО

Денна форма навчання 

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


Ромашко Олександр Васильович

(050) 982-79-92, (095) 858-49-24

Палєєва Катерина Миколаївна

(068) 420-32-81

#ВСТУП 2021

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 185 НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ І
ТЕХНОЛОГІЇ

#ХНУМГ_ВСТУП

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ)

«НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ»

Адреса Університету

 

 м. Харків,

 вул. Маршала Бажанова, 17 

(метро «Архітектора Бекетова») 

 

kname.edu.ua 

 

fb.com/Beketov1922 

instagram.com/beketovuni

Основи нафтогазової справи, Інженерна геодезія, Хімія нафти і газу,
Геологія з основами літології, Електротехніка та електропостачання,
Метрологія, кваліметрія і стандартизація, Нафтогазова гідромеханіка,
Теорія машин і механізмів, Буріння нафтових і газових свердловин,
Нафтогазове обладнання, Математичне моделювання процесів в
нафтогазовій інженерії, Матеріали та хімреагенти в
нафтогазовидобуванні, Видобування нафти і газу, Морські нафтогазові
технології, Основи автоматизації у нафтогазовому комплексі, Збір і
підготовка нафтогазопромислової продукції, Основи транспортування і
зберігання вуглеводнів та ін.
Бази практик: профільні проектні та виробничі державні і комерційні
установи, зокрема ГПУ «Шебелинкагазвидобування», Науково-
дослідний інститут транспорту газу  ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» (Інститут
транспорту газу), український науково-дослідний інститут газу
УкрНДІгаз, АТ «Укргазвидобування», УМГ Харківтрансгаз, ПАТ
«Харківгаз», ПрАТ «Енергооблік».

фахівець в галузі прикладних наук та техніки, фахівець в галузі фізичних
наук та техніки, фахівець в галузі видобувної промисловості та металургії,
технік з буріння, технік з видобутку нафти й газу, технік з експлуатації
нафтопроводів, технік  з експлуатації устаткування газових об'єктів,технік
з підготовки та транспортування нафти та газу

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИ БУДЕТЕ ВИВЧАТИ

ОСНОВНІ ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ

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

46

(бюджетна,

небюджетна)

Перелік предметів ЗНО

Тривалість навчання:    3 р. 10 міс.

 Українська мова 

 Математика

 Історія України або Іноземна

мова або Біологія або Географія

або Фізика або Хімія

1.

2.

3.

Заочна

форма навчання 
Денна форма навчання

 Українська мова 

 Математика

 Історія України або Іноземна

мова або Біологія або Географія

або Фізика або Хімія

1.

2.

3.

(небюджетна)

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


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 Енергоефективних

інженерингових систем

 

кімн. 235, (корпус ЕТК, 2 поверх)

 

(066) 556-24-30

 

eis@kname.edu.ua

 

https://eis.kname.edu.ua/

 

www.facebook.com/EnInHubNUUE

Ткаченко Роман Борисович
(063) 370-90-99

#ВСТУП 2021

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»

(бюджетна,

небюджетна)

Перелік предметів ЗНО

Тривалість навчання:    3 р. 10 міс.

 Українська мова 

 Математика

 Історія України або Іноземна

мова або Біологія або Географія

або Фізика або Хімія

1.

2.

3.

Заочна

форма навчання 
Денна форма навчання

 Українська мова 

 Математика

 Історія України або Іноземна

мова або Біологія або Географія

або Фізика або Хімія

1.

2.

3.

(небюджетна)
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Сорокіна Катерина Борисівна

(099) 294-05-10 

Ткачов Вячеслав Олександрович

(050) 591-61-68

#ВСТУП 2021

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 194 ГІДРОТЕХНІЧНЕ
БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ

ТЕХНОЛОГІЇ

#ХНУМГ_ВСТУП

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ)

«ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА
ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Основи гідротехнічного будівництва; Водна інженерія та водні технології;
Технічна механіка рідини і газу; Комплексне використання і охорона водних
ресурсів; Розрахунок та проектування гідротехнічних споруд; Гідравлічні та
аеродинамічні машини; Інженерна гідравліка; Технологія та організація
водогосподарського будівництва; Водопровідні системи і споруди;
Водовідвідні системи   і споруди; Очисні споруди водопостачання; Очисні
споруди водовідведення; Експлуатація водогосподарських систем і споруд;
Оцінка надійності систем водної інженерії; Економіка водного господарства
та ін.
Бази практик: КП «Харківводоканал», ДП УкрНТЦ «Енергосталь», ГК
«Екополімер», управління водопровідно-каналізаційного господарства
населених пунктів, профільні проектні та комерційні установи.

технік-будівельник, доглядач будови, кошторисник, технік санітарно-
технічних систем, технік-будівельник, технік-доглядач, технік-лаборант
(будівництво), технік-проектувальник, технік з експлуатації мереж і споруд
водопровідно-каналізаційного господарства, технік з експлуатації та
ремонту устаткування, технік-конструктор, кресляр-конструктор, технік з
підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації, технік з
планування, молодші фахівці у водному господарстві, технолог-гідротехнік,
технік-гідротехнік

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИ БУДЕТЕ ВИВЧАТИ

ОСНОВНІ ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ

Кафедра Водопостачання,

водовідведення і очищення вод

 

кімн. 205, 207 (корпус ЦК, 2 поверх), 

401 (корпус ЦК, 4 поверх)

 

(057) 707-33-40

 

vvov@kname.edu.ua

 

vvov.kname.edu.ua

instagram.com/kafedra.vvov

fb.com/kafedra.vvov

Адреса Університету

 

 м. Харків,

 вул. Маршала Бажанова, 17 

(метро «Архітектора Бекетова») 

 

kname.edu.ua 

 

fb.com/Beketov1922 

instagram.com/beketovuni
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(бюджетна,

небюджетна)

Перелік предметів ЗНО

Тривалість навчання:    3 р. 10 міс.

 Українська мова 

 Математика

 Історія України або Іноземна

мова або Біологія або Географія

або Фізика або Хімія

1.

2.

3.

Заочна

форма навчання 
Денна форма навчання

 Українська мова 

 Математика

 Історія України або Іноземна

мова або Біологія або Географія

або Фізика або Хімія

1.

2.

3.

(небюджетна)

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


Кафедра Охорони праці та безпеки

життєдіяльності

 

кімн. 204, 203 (корпус ЦК, 2 поверх)

 

(057) 707-31-28

 

bgd@kname.edu.ua

 

bgd.kname.edu.ua

 

facebook.com/Occupationa 

 

instagram.com/kafedra_bgd

#ВСТУП 2021

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 263 ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА #ХНУМГ_ВСТУП

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ)

«АУДИТ ТА КОНСАЛТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
В ОХОРОНІ ПРАЦІ»

Організація консалтингової діяльності в галузі охорони праці; Аудит з

охорони праці; Оцінка ризиків в галузі цивільної безпеки; Міжнародне

право з виробничої безпеки та гігієни праці; Міжособистісні комунікації

персоналу у галузі безпеки; Психологія безпеки; Управління якістю;

Менеджмент цивільної безпеки суб’єкту господарювання

Бази практик:  підприємства державної та приватної форм власності 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИ БУДЕТЕ ВИВЧАТИ

Данова Карина Валеріївна

(097) 188-41-18

(099) 528-82-66

Адреса Університету

 

 м. Харків,

 вул. Маршала Бажанова, 17 

(метро «Архітектора Бекетова») 

 

kname.edu.ua 

 

fb.com/Beketov1922 

instagram.com/beketovuni

ОСНОВНІ ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ

аудитор з охорони праці, фахівець з коучингу,  страховий
експерт; фахівець з консалтингу в галузі охорони праці,
начальник (провідний фахівець, спеціаліст, інженер) служби
охорони організації. 
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(бюджетна,

небюджетна)

Перелік предметів ЗНО

Тривалість навчання:    3 р. 10 міс.

 Українська мова 

 Математика

 Іноземна мова або Фізика

1.

2.

3.

Заочна

форма навчання 
Денна форма навчання

 Українська мова 

 Математика

 Іноземна мова або Фізика

1.

2.

3.

(небюджетна)

https://www.facebook.com/OccupationalSafetyDepartment.BeketovUniversity
https://www.facebook.com/OccupationalSafetyDepartment.BeketovUniversity
https://www.instagram.com/kafedra_bgd/
http://kname.edu.ua/
https://www.facebook.com/Beketov1922/
https://www.instagram.com/beketovuni/


Кафедра Охорони праці та безпеки

життєдіяльності

 

кімн. 204, 203 (корпус ЦК, 2 поверх)

 

(057) 707-31-28

 

bgd@kname.edu.ua

 

bgd.kname.edu.ua

 

facebook.com/Occupationa

 

instagram.com/kafedra_bgd

Данова Карина Валеріївна

(097) 188-41-18

(099) 528-82-66

#ВСТУП 2021

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 263 ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА #ХНУМГ_ВСТУП

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ)

«ОХОРОНА ПРАЦІ»

Правові основи працеохоронної політики та охорони праці; Організація

наглядової діяльності в галузі охорони праці; Психологія праці та її

безпеки; Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та

аварій на виробництві; Державне соціальне страхування від нещасних

випадків на виробництві. 

Бази практик:  підприємства державної та приватної форм власності

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИ БУДЕТЕ ВИВЧАТИ
Адреса Університету

 

 м. Харків,

 вул. Маршала Бажанова, 17 

(метро «Архітектора Бекетова») 

 

kname.edu.ua 

 

fb.com/Beketov1922 

instagram.com/beketovuni

ОСНОВНІ ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ

інспектор Державної служби України з питань праці; начальник 
 (провідний фахівець, спеціаліст, інженер) служби охорони праці
підприємства, організації; експерт з безпеки праці
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(бюджетна,

небюджетна)

Перелік предметів ЗНО

Тривалість навчання:    3 р. 10 міс.

 Українська мова 

 Математика

 Іноземна мова або Фізика

1.

2.

3.

Заочна

форма навчання 
Денна форма навчання

 Українська мова 

 Математика

 Іноземна мова або Фізика

1.

2.

3.

(небюджетна)

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

