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Скорочена 

назва 
підрозділу 

Назва 
підрозділу  

Назва кафедри 
Скорочена 

назва 
підрозділу 

Випускова 
або 

невипускова 
кафедра 

БФ 
Факультет 

будівельний 

101 Будівельних конструкцій БК випускова 

102 Механіки ґрунтів, фундаментів та 
інженерної геології 

МГФІГ випускова 

109 Технології будівельного виробництва і 
будівельних матеріалів 

ТБВБМ випускова 

110 Земельного адміністрування та 
геоінформаційних систем 

ЗАГС випускова 

АДОМ 

Факультет 
архітектури, 
дизайну та 

образотворчого 
мистецтва 

105а Міського будівництва МБ випускова 

106а Архітектури будівель і споруд та 
дизайну архітектурного середовища 

АБС випускова 

107а Містобудування КМ випускова 

111а Основ архітектурного проектування  ОАПР не 
випускова 

112 Ландшафтного проєктування та садово-
паркового мистецтва  ЛПСПМ випускова 

113 Дизайну та образотворчого мистецтва  ДОМ випускова 

ІМЕМ 

Факультет 
інженерних 

мереж та 
екології міст 

201 Інженерної екології міст ІЕМ випускова 

202 Водопостачання, водовідведення і 
очищення вод ВВОВ випускова 

203 Хімії та інтегрованих технологій КХ випускова 

205 Нафтогазової інженерії і технологій  НІТ випускова 

206 Вищої математики ВМ не 
випускова 

305 Охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 

ОПБЖ випускова 

ННІЕІТІ 

Навчально-
науковий 
інститут 

енергетичної, 
інформаційної 

та транспортної 
інфраструктури 

301 Електричного транспорту КЕТ випускова 

303 Теоретичної та будівельної механіки ТБМ не 
випускова 

306 Транспортних систем і логістики ТСЛ випускова 

307 Фізики КФ 
не 

випускова 

401 Cистем електропостачання та 
електроспоживання  міст 

ЕЕМ випускова 

402 Світлотехніки і джерел світла СДС випускова 

403 Альтернативної електроенергетики та 
електротехніки  АЕЕ випускова 

603 Автоматизації та комп'ютерно-
інтегрованих технологій  АКІТ випускова 

607 Комп'ютерних наук та інформаційних 
технологій КНІТ 

випускова 

608 Енергоефективних інженерингових 
систем ЕІС випускова 



 
  

 
 

  

ННІЕМ 

Навчально-
науковий 
інститут 

Економіки і 
менеджменту  

501а Підприємництва та бізнес-
адміністрування ПБА випускова 

503 Економічної теорії та міжнародної 
економіки ЕТМЕ 

випускова 

504 Фінансово-економічної безпеки, обліку і 
аудиту ФБОА 

випускова 

507 Економіки  КЕ випускова 

601 Менеджменту і публічного 
адміністрування МПА 

випускова 

602 Управління проектами у міському 
господарстві і будівництві УПМГБ 

випускова 

604 Туризму і готельного господарства ТГГ випускова 

606 Іноземних мов ІМ випускова 

ННІПКВК 

Навчально-
науковий 
інститут 

підготовки 
кадрів вищої 
кваліфікації  

405 Філософії та політології ФП не 
випускова 

404 Фізвиховання і спорту КФС не 
випускова 

506 Правового забезпечення господарської 
діяльності ПЗГД 

не 
випускова 

РІС 

Факультет по 
роботі з 

іноземними 
студентами  

701 Мовної підготовки,  педагогіки та 
психології  МППП 

не 
випускова 

702 Української і російської мов як 
іноземних КУРМІ 

не 
випускова 

703 Історії і культурології КІК 
не 

випускова 

 
 
 
 
 


