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#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 та література

 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 та література

 Математика

 Історія України або Іноземна

мова або Біологія або Географія

або Фізика або Хімія

1.

2.

3.

(небюджетна)

Вартість 1-ого року навчання

  13 200грн.  18 000грн.

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/
https://www.instagram.com/niit_hnugh/

