
Д О В У З І В С Ь К А  П І Д Г О Т О В К А
Кваліфіковані викладачі університету здійснюють 

підготовку учнів шкіл, ПТУ, технікумів, коледжів та 
всіх бажаючих до успішного проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання та вступних випробувань. В 
центрі довузівської підготовки молодь не тільки вивчає 
предмети, які потрібні для вступу до університету, але 
й знайомиться з майбутньою спеціальністю.

Підготовка здійснюється: на  архітектурний   
факультет - до складання ЗНО з української 
мови та літератури, математики і вступ-
ного випробування з рисунку; на всі інші  
факультети - до складання ЗНО з української мови та 
літератури, математики і фізики.

Початок занять на підготовчих курсах:
-  8-ми місячні підготовчі курси - у вересні-жовтні;
-  5-ти місячні підготовчі курси - у грудні;
-  3-х тижневі підготовчі курси (рисунок) - у червні.
Заняття на 8-ми та 5-ти  місячних курсах проводяться в суботу та неділю, на 3-х тижневих 

- кожен день, крім суботи та неділі.  
Іногороднім слухачам 3-х тижневих  підготовчих курсів надається гуртожиток.          
В університеті здійснюється підготовка:   
-  до зовнішнього незалежного оцінювання;
- до творчого конкурса з рисунку;
-  з іноземної мови для вступу до магістратури;
-  іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти України.
Особам, які в рік вступу закінчили підготовчі 

курси Харківського національного університету 
будівництва та архітектури надається право 
на першочерговий вступ на усі спеціальності 
університету на основі повної загальної середньої 
освіти

Під час вступної кампанії в університеті працює 
консультаційний центр з реєстрації електронних 
кабінетів та подання електронних заяв до закладів 
вищої освіти. Подання заяв для вступу на рівень ба-
калавра на основі повної загальної середньої освіти 
здійснюється виключно в електронній формі.

Центр довузівської  підготовки - прямий шлях до вступу в Харківський 
національний університет будівництва та архітектури.

Адреса центру:  вул. Сумська, 40,  головний корпус, 4-й поверх, к. 412а.  
Тел. (057)706 - 19 -07.

    П Р ОД О В Ж Е Н Н Я  Н А В Ч А Н Н Я  М ОЛ ОД Ш И Х  С П Е Ц І А Л І С Т І В
Випускники технікумів та коледжів, які отримали 

диплом молодшого спеціаліста запрошуються на про-
довження навчання для отримання ступеня бакалав-
ра (а далі магістра) за спеціальностями університету.

Прийом молодших спеціалістів здійснюється на 
перший (зі скороченим терміном навчання) або дру-
гий (третій) курс (з нормативним терміном навчання 
на вакантні місця) на бюджетну та контрактну форми 
навчання. 

Вступ здійснюється на основі фахових вступ-
них випробувань, які здаються в університеті, для 
технічних спеціальностей проходити зовнішнє неза-
лежне оцінювання не потрібно.

З питаннями щодо вступу на основі диплома молодшого спеціаліста на денну форму на-
вчання зверайтеся до деканатів відповідних факультетів, на заочну форму навчання - до центру  
заочного навчання. 

Харківський національний університет 
будівництва та архітектури

Ліцензія МОН України АЕ № 636477 від  17.06.2015

ЗАПРОШУЄМО 
на навчання



Всі випускники університету, крім диплома державного зразка, отримують 
диплом європейського зразка, який:

забезпечує міжнародну зрозумілість диплома (кваліфікації вищої освіти);• 
сприяє академічному і професійному визнанню здобутої кваліфікації;• 
надає об'єктивний опис досягнень і компетенцій випускника;• 
сприяє працевлаштуванню випускників як в країні, так і за кордоном.• 

Студенти всіх спеціальностей можуть пройти військову підготовку з отри-
манням звання офіцера запасу.

Приймальна комісія (057) 7-000-747
Архітектурний факультет (057) 7-000-486

Будівельний факультет (057) 7-000-115
Санітарно-технічний факультет (057) 700-12-03

Факультет економіки та менеджменту (057) 7-000-381
Механіко-технологічний факультет (057) 700-12-07

Центр по роботі з іноземними учнями (057) 700-38-50
Центр довузівської підготовки (057) 706-19-07

Центр заочного навчання (057) 7-000-593
 Сайт: www.kstuca.kharkov.ua

Електронна пошта: pk@kstuca.kharkov.ua

Н А Ш І  П Е Р Е В А Г И

Адреса університету:  
м.Харків, вул. Сумська, 40 

Їхати до станції метро «Університет», 
«Архітектора Бекетова»  

або автобусами до зупинки  
«Дзеркальний струмінь»,  

«Сад ім. Т.Г.Шевченка». 

Орієнтир - пам'ятник О.М. Бекетову

К О Н ТА К Т Н А  І Н Ф О Р М А Ц І Я

Статус ЗВО - національний університет• 
Рівень акредитації - IV (найвищий)• 
Термін дії сертифікатів - до 2023 року• 
Наявнісь державного замовлення за всіма спеціальностями (у т.ч. для  • 
випускників технікумів та коледжів)
Кваліфікований професорсько-викладацький склад• 
Використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій• 
Забезпечення гуртожитком всіх іногородніх студентів• 
Продовження навчання на ступені магістр за усіма спеціальностями• 

Спеціальності підготовки бакалаврів Конкурсні предмети для вступу 
за бюджетом та контрактом

051 Економіка
(Факультет економіки та менеджменту) 

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Іноземна мова або Географія

071 Облік і оподаткування
(Факультет економіки та менеджменту)
072 Фінанси, банківська справа та страхування
(Факультет економіки та менеджменту)
073 Менеджмент
(Факультет економіки та менеджменту)
075 Маркетинг
(Факультет економіки та менеджменту)
076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність (Факультет економіки та менеджменту)

101 Екологія
(Санітарно-технічний факультет)

1. Українська мова та література 
2. Біологія
3. Хімія або Іноземна мова

122 Комп’ютерні науки
(Факультет економіки та менеджменту)

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Фізика або Іноземна мова

126 Інформаційні системи та технології
(Факультет економіки та менеджменту)
133 Галузеве машинобудування
(Механіко-технологічний факультет)
144 Теплоенергетика
(Санітарно-технічний факультет)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології (Механіко-технологічний факультет)

161 Хімічні технології та інженерія
(Механіко-технологічний факультет)

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Хімія або Біології

191 Архітектура та містобудування
(Архітектурний факультет)

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Творчий конкурс

192 Будівництво та цивільна інженерія
(Будівельний факультет, Санітарно-технічний фа-
культет, Механіко-технологічний факультет)

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Фізика або Іноземна мова

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія 
та водні технології
(Санітарно-технічний факультет)

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Фізика або Географія

281 Публічне управління та адміністрування
(Факультет економіки та менеджменту)

1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Іноземна мова або Історія 
України

Для вступу за контрактом також передбачені інші набори конкурсних 
предметів, з переліком яких можна ознайомитися на сайті університету


