
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 1 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2015 році

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Громадяни України
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навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчанняНазваКодНазваКод

Вартість одного року навчання,
грн. *

Нормативні терміни навчанняЛіцензовані обсягиНапрями підготовкиГалузі знань

Бакалавр

3600.008220.004р 6м4р4850125економіка підприємства6.030504Економіка та підприємництво0305

3600.008220.004р 6м4р2750100облік і аудит6.030509Економіка та підприємництво0305

3900.008220.004р 6м4р3000270менеджмент6.030601Менеджмент і адміністрування0306

3600.007040.004р 6м4р1250100

екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване
природокористування6.040106Природничі науки0401

8220.004р0030комп’ютерні науки6.050101
Інформатика та обчислювальна
техніка0501

3900.007040.004р 6м4р3000200
електротехніка та
електротехнології6.050701

Електротехніка та
електромеханіка0507

3600.007040.004р 6м4р3500150електромеханіка6.050702
Електротехніка та
електромеханіка0507

3900.007040.004р 6м4р3250335будівництво6.060101Будівництво та архітектура0601

8220.004р00100архітектура6.060102Будівництво та архітектура0601

3600.007040.004р 6м4р50050гідротехніка6.060103Будівництво та архітектура0601

3900.007040.004р 6м4р1750175транспортні технології6.070101
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

3600.007040.004р 6м4р50065
геодезія, картографія та
землеустрій6.080101Геодезія  та  землеустрій0801
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7040.004р0030
лісове і садово-паркове
господарство6.090103Сільське господарство і лісництво0901

3900.008220.004р 6м4р50050готельно-ресторанна справа6.140101Сфера обслуговування1401

3900.008800.004р 6м4р50050туризм6.140103Сфера обслуговування1401

3600.007040.004р 6м4р50050охорона праці6.170202Цивільна безпека1702

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчанняНазваКодНазваКод

Вартість одного року навчання,
грн. *

Нормативні терміни навчанняЛіцензовані обсягиСпеціальностіГалузі знань

Магістр

8960.001р 6м0045економіка підприємства8.03050401Економіка та підприємництво0305

3900.008960.002р1р 6м10025облік і аудит8.03050901Економіка та підприємництво0305

8960.001р 6м0050
менеджмент організацій і
адміністрування8.03060101Менеджмент і адміністрування0306

4180.008960.002р1р 6м20025логістика8.03060107Менеджмент і адміністрування0306

7680.001р 6м0025
екологія та охорона
навколишнього середовища8.04010601Природничі науки0401

7680.001р 6м0015екологічна безпека8.04010603Природничі науки0401

7680.001р 6м0025
електротехнічні системи
електроспоживання8.05070103

Електротехніка та
електромеханіка0507

7680.001р 6м0025світлотехніка і джерела світла8.05070105
Електротехніка та
електромеханіка0507

7680.001р 6м0010
електричні системи і комплекси
транспортних засобів8.05070202

Електротехніка та
електромеханіка0507

7680.001р 6м0015електричний транспорт8.05070203
Електротехніка та
електромеханіка0507

7680.001р 6м0010
електромеханічні системи
автоматизації та електропривод8.05070204

Електротехніка та
електромеханіка0507

7680.001р 6м0035
промислове і цивільне
будівництво8.06010101Будівництво та архітектура0601

7680.001р 6м0025
міське будівництво та
господарство8.06010103Будівництво та архітектура0601

7680.001р 6м0025теплогазопостачання і вентиляція8.06010107Будівництво та архітектура0601

7680.001р 6м0015водопостачання та водовідведення8.06010108Будівництво та архітектура0601

9600.001р 6м0050архітектура будівель і споруд8.06010201Будівництво та архітектура0601
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9600.001р 6м0050містобудування8.06010202Будівництво та архітектура0601

7680.001р 6м0010
раціональне використання і
охорона водних ресурсів8.06010302Будівництво та архітектура0601

4180.007680.002р1р 6м10015транспортні системи8.07010101
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

4180.007680.002р1р 6м20020
організація перевезень і
управління на транспорті8.07010102

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

4180.007680.002р1р 6м20020
організація і регулювання
дорожнього руху8.07010104

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

7680.001р 6м0030оцінка землі та нерухомого майна8.08010104Геодезія  та  землеустрій0801

7680.001р 6м0015
геоінформаційні системи і
технології8.08010105Геодезія  та  землеустрій0801

8960.001р 6м0015готельна і ресторанна справа8.14010101Сфера обслуговування1401

10240.001р 6м0015туризмознавство8.14010301Сфера обслуговування1401

7680.001р 6м0020охорона праці8.17020201Цивільна безпека1702

4180.008960.002р1р 6м10035управління проектами8.18010013Специфічні категорії1801

4180.0010500.002р1р 6м30030
управління фінансово-
економічною безпекою8.18010014Специфічні категорії1801

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчання

Заочна форма
навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна форма
навчанняНазваКодНазваКод

Вартість одного року навчання,
грн. *

Нормативні терміни навчанняЛіцензовані обсягиСпеціальностіГалузі знань

Спеціаліст

3900.008220.001р 6м1р485080економіка підприємства7.03050401Економіка та підприємництво0305

3900.008220.001р 6м1р275075облік і аудит7.03050901Економіка та підприємництво0305

4180.008220.001р 6м1р2550200
менеджмент організацій і
адміністрування7.03060101Менеджмент і адміністрування0306

4180.008220.001р 6м1р50045логістика7.03060107Менеджмент і адміністрування0306

3900.007040.001р 6м1р125075
екологія та охорона
навколишнього середовища7.04010601Природничі науки0401

4180.007040.001р 6м1р2500100
електротехнічні системи
електроспоживання7.05070103

Електротехніка та
електромеханіка0507

4180.007040.001р 6м1р50050світлотехніка і джерела світла7.05070105
Електротехніка та
електромеханіка0507

3900.007040.001р 6м1р25020
електричні системи і комплекси
транспортних засобів7.05070202

Електротехніка та
електромеханіка0507
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3900.007040.001р 6м1р3500135електричний транспорт7.05070203
Електротехніка та
електромеханіка0507

3900.007040.001р 6м1р25020
електромеханічні системи
автоматизації та електропривод7.05070204

Електротехніка та
електромеханіка0507

4180.007040.001р 6м1р75065
промислове і цивільне
будівництво7.06010101Будівництво та архітектура0601

4180.007040.001р 6м1р1500125
міське будівництво та
господарство7.06010103Будівництво та архітектура0601

4180.007040.001р 6м1р90075теплогазопостачання і вентиляція7.06010107Будівництво та архітектура0601

3900.007040.001р 6м1р40040водопостачання та водовідведення7.06010108Будівництво та архітектура0601

8800.001р 6м0025містобудування7.06010202Будівництво та архітектура0601

3900.007040.001р 6м1р50050
раціональне використання і
охорона водних ресурсів7.06010302Будівництво та архітектура0601

4180.007040.001р 6м1р75060транспортні системи7.07010101
Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

4180.007040.001р 6м1р50050
організація перевезень і
управління на транспорті7.07010102

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

4180.007040.001р 6м1р50050
організація і регулювання
дорожнього руху7.07010104

Транспорт і транспортна
інфраструктура0701

3900.007040.001р 6м1р25025
геоінформаційні системи і
технології7.08010105Геодезія  та  землеустрій0801

4180.008220.001р 6м1р50050готельна і ресторанна справа7.14010101Сфера обслуговування1401

4180.009390.001р 6м1р50050туризмознавство7.14010301Сфера обслуговування1401

7040.001р0030охорона праці7.17020201Цивільна безпека1702

4180.008220.001р 6м1р30035управління проектами7.18010013Специфічні категорії1801

*Дані за результатами прийому у 2014 році

Примітки:
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