
Місце будівельної галузі в АПК України 

У поточному році об’єми будівництва в Україні зросли на 20,8 %. 

Крім того, на 44,5 % збільшились видатки бюджету  

на фінансування будівельних проектів. 
[Джерело: domik.ua; 

сайт Мінрегіону: www.minregion.gov.ua]   
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Будівельний факультет засновано у 1959 році  

За роки свого існування 

факультет підготував понад  

9 000 спеціалістів будівельного 

напряму, які працюють в Україні, 

країнах колишнього СРСР, Азії, 

Африки, Латинської Америки.  

 

Сьогодні на денній формі 

навчаються 363 студента, на 

заочній 156 студентів. 

Ведеться прискорена 

підготовка фахівців за 

інтегрованими навчальними 

планами.  

 







Факультет готує бакалаврів і магістрів за 

спеціальністю “Будівництво та цивільна 

інженерія” за п’ятьма спеціалізаціями: 

Промислове і цивільне будівництво 
(випускаюча кафедра ПЦМБ); 

Технологія будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів (випускаюча кафедра ТБВМК); 

Міське будівництво та господарство 
(випускаюча кафедра ПЦМБ); 

Теплогазопостачання і вентиляція 
(випускаюча кафедра ТВВ); 

Водопостачання та водовідведення 
(випускаюча кафедра ТВВ). 



Промислове і цивільне будівництво 
(випускаюча кафедра ПЦМБ) 

 
 Місця роботи, де можна працювати після 

закінчення навчання: 

- державні організації та управління різних 

рівнів; 

- дослідницькі та проектні фірми; 

- підприємства будівельної індустрії; 

- підприємства торгівельної та 

посередницької діяльності; 

- науково-дослідні організації тощо. 

Завдання, що може вирішувати 

випускник: 

- інженерна підготовка будівництва; 

- зведення промислових та цивільних 

об’єктів; 

- конструювання будівельних елементів та 

систем; 

- проектування об’єктів та їх будівництво; 

- практичне керівництво будівництвом; 

- матеріально-технічне забезпечення 

будівництва; 

- інноваційні впровадження в будівельних 

технологіях; 

-здійснення науково-дослідницької 

та викладацької діяльності.  



Технологія будівельних конструкцій,  

виробів і матеріалів  
(випускаюча кафедра: ТБВМК) 
 

Галузі застосування  

професійних знань: 

- будівельна індустрія (виготовлення 

будівельних матеріалів, виробів та 

конструкцій); 

- будівництво (у тому числі з 

монолітного бетону); 

- наукові дослідження; 

- викладацька діяльність; 

- менеджмент; 

- матеріально-технічне забезпечення; 

- реклама; 

- торгівля будівельними матеріалами, 

виробами та конструкціями. 

Можливі шляхи розвитку (готовність до 

переорієнтації на певну професію): 

- інженер-будівельник; 

- менеджер з будівельної продукції; 

-організатор виробництва; 

-консультант-експерт; 

-науковий співробітник. 



Міське будівництво та господарство 
(випускаюча кафедра ПЦМБ) 

Галузі застосування професійних знань: 

- експериментально-дослідницька та наукова 

діяльність; 

- розробка проектної, проектно-дослідницької і 

проектно-кошторисної документації на різних 

стадіях містобудівного проектування, 

інженерних споруд і комунікацій; 

- викладацька робота в освітніх закладах і 

установах; 

- дизайн інтер'єрів; 

- ландшафтний дизайн та благоустрій. 

Можливі шляхи розвитку спеціаліста: 

•інженер-проектувальник (планування міст); 

•інженер з організації керування виробництвом; 

•інженер з нагляду за будівництвом; 

•інженер-конструктор; 

•інженер з організації, експлуатації та ремонту; 

•інженер з садово-паркового господарства 

•документознавець. 



Теплогазопостачання і вентиляція 

(випускаюча кафедра: ТВВ) 

 Можливі шляхи розвитку спеціаліста: 

- інженер-проектувальник мереж опалення; 

- інженер-проектувальник мереж теплопостачання; 

- інженер-проектувальник мереж газопостачання; 

- інженер-проектувальник мереж вентиляції; 

- інженер-проектувальник мереж кондиціонування; 

- інженер з організації, експлуатації та ремонту 

мереж ТГПВ; 

- організатор монтажу мереж ТГПВ; 

- менеджер-експерт з санітарно-технічної продукції; 

- науковий співробітник. 

Галузі застосування професійних знань: 

- промислові підприємства (контроль за постачанням енергоносіїв, експлуатація 

інженерних мереж); 

- комунальні підприємства (контроль за постачанням енергоносіїв, експлуатація мереж 

тепло- і газопостачання); 

- організації з продажу санітарно-технічного обладнання і устаткування (матеріально-

технічне забезпечення, менеджмент). 



Водопостачання та водовідведення 

(випускаюча кафедра: ТВВ) 

 

Можливі шляхи розвитку спеціаліста: 

- інженер-проектувальник мереж водопостачання; 

- інженер-проектувальник мереж водовідведення; 

- інженер-проектувальник споруд очищення 

природних і стічних вод; 

- інженер з організації, експлуатації та ремонту 

мереж ВВ; 

- організатор монтажу мереж ВВ; 

- менеджер-експерт з санітарно-технічної 

продукції; 

- науковий співробітник. 

Галузі застосування професійних знань: 

- промислові підприємства (контроль за 

постачанням і використанням води 

підприємств, експлуатація мереж); 

- комунальні підприємства (контроль за 

постачанням води населенню, експлуатація 

мереж водопостачання і водовідведення); 

- організації з продажу санітарно-технічного 

обладнання і устаткування (матеріально-

технічне забезпечення, менеджмент). 



Практична підготовка 



Будівництво 

будівель і споруд ДВНЗ «КНУ»  



Реконструкція  

будівель і споруд ДВНЗ «КНУ»  



Проектування і 

будівництво переходу 

між корпусами 

університету  



Ремонтні роботи фасаду будівлі факультету на виробничій 

практиці  студентів 4  курсу 



Проходження геодезичної практики 



Проходження 

виробничої практики 



Вивчення на практиці 

проектних  та  

кошторисних програм 



Наші випускники під час роботи  

після успішного працевлаштування  



Наші випускники під час роботи  

після успішного працевлаштування  



Нещодавно зведені на Криворіжжі 

об’єкти цивільного призначення  



Нещодавно зведені на Криворіжжі 

об’єкти цивільного призначення  



Нещодавно зведені на Криворіжжі 

об’єкти цивільного призначення  



Ремонт і реставрація 

об’єктів у місті  



Оновлення промисловості 



Збудуймо Україну! 



Наукова діяльність 



Студенти факультету щорічно беруть участь у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та 

дипломних проектів, Всеукраїнській студентській олімпіаді 

за спеціальністю, науково-практичних конференціях 





Оздоровлення 



Спортивне життя 





НАШІ 

СПОРТИВНІ 

ЗДОБУТКИ 



Реалізація творчих 

здібностей 



За результатами  

огляду-конкурсу “Студентська весна”  

будівельний факультет щорічно займає призові місця 







Переможці й переможниці конкурсів  

“Міс Чарівність” та “Лицарський турнір” 



Студентки факультету – “Міс КНУ” 



“Містер і Міс Університет” 



Колектив факультету – переможець 

театралізованого конкурсу-огляду  

“Шедеври української класики” 



Запоріжжя 

Одеса  Донецьк 

Заохочувальні екскурсії 

        Карпати 



Урочисте 

вручення 
дипломів 






