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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 191 АРХІТЕКТУРА ТА
МІСТОБУДУВАННЯ

#ХНУМГ_ВСТУП

«АРХІТЕКТУРА»

Навчально-науковий інститут Архітектури,

дизайну та образотворчого мистецтва
 

кімн. 303, 304, 308а.(Арх.

корпус, 3 поверх)

 

(057) 707-31-84; 707-30-47

(057) 707-31-36

 

adom@kname.edu.ua;

adom.vstup@kname.edu.ua

 

adom.kname.edu.ua

fb.com/adom.kname

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ)

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИ БУДЕТЕ ВИВЧАТИ

 Історія архітектури, містобудування, мистецтв та дизайну, Архітектурна композиція,
Основи містобудування,  Ландшафтна архітектура,  Дизайн архітектурного
середовища, Реконструкція будівель та охорона історичної спадщини, Архітектурна
екологія, Сучасні архітектурно-будівельні конструкції,  Архітектурна ергономіка та
безбар’єрна архітектура, Архітектурно-містобудівне законодавство,  Сучасні
матеріали та технології будівництва, Будівельна фізика; Архітектурна графіка та
нарисна геометрія,  рисунок, живопис, скульптура, 3D комп’ютерне моделювання в
системах:  AutoCAD, ArhiCAD, Revit
Бази практик: Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради,
Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної
адміністрації, Департамент культури, освіти, спорту муніципалітету Егіна (Греція),
Асоціація «Ольвія Поліс – Громадяни для Європи і культури» (Греція), ПАТ
«Проектний та науково-дослідний інститут «Харківський ПРОМБУДНДІПРОЕКТ», АТ
Трест Житлобуд-1, ТОВ Житлобуд-2, ТОВ «Абрис Проект»,  ПАТ «Харківський
плитковий завод», КП «Благоустрій» м. Харкова»,  ТОВ «Харківпроект».

ОСНОВНІ ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ

технік з архітектурно-містобудівного проектування  та реконструкції забудови  міста;
фахівець  з дизайну архітектурного середовища: ландшафтний архітектор та
ландшафтний дизайнер, дизайнер графічних робіт;  фахівець з міського та районного
планування; Керівник підрозділів  з будівництва  та експлуатації забудови та
ландшафтних об’єктів міста в структурі органів житлово-комунальному господарства;
співробітник департаментів містобудування та архітектури міських рад, та обласних
державних адміністрацій України

Адреса Університету

 

 м. Харків,

 вул. Маршала Бажанова, 17 

(метро «Архітектора Бекетова») 

 

kname.edu.ua 

 

fb.com/Beketov1922 

instagram.com/beketovuni

36

instagram.com/adom_kname

fb.com/kafedra.oap.5

fb.com/abs.kname

abs.kname.edu.ua

grado.kname.edu.ua

oapir.kname.edu.ua

fb.com/kafedramistobuduvannia.kname.edu.ua

2 р. 10 міс.Випускники ЖКК, ЕМК -

Перелік предметів ЗНО

Творчий конкурс

Малюнок:

Живопис:

I сесія

дати

уточняються

II сесія

дати

уточняються

III сесія

дати

уточняються

 Українська мова та

література

 Математика

Творчий конкурс

1.

2.

3.

Денна форма навчання 

(бюджетна, небюджетна)

Тривалість навчання:

3 р. 10 міс.

Вартість 1-ого року навчання -  26 000 грн.

http://adom.kname.edu.ua/
https://www.facebook.com/kafedra.oap.5
http://kname.edu.ua/
https://www.facebook.com/Beketov1922/
https://www.instagram.com/beketovuni/
http://instagram.com/adom_kname/
http://instagram.com/adom_kname/
https://www.facebook.com/kafedra.oap.5
https://www.facebook.com/abs.kname
https://abs.kname.edu.ua/
https://grado.kname.edu.ua/
https://oapir.kname.edu.ua/
https://www.facebook.com/kafedramistobuduvannia.kname.edu.ua

