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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

101 «ЕКОЛОГІЯ» 



або 
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02.07-25.07 - Реєстрація електронних кабінетів 

 

12.07 -26.07 - Прийом заяв 

 

01.08 - Оприлюднення рейтингового списку 

 

01.08-06.08 - Подання оригіналів документів 

 

07.08 - Зарахування на бюджет 

 

до 30.09 - Зарахування на контракт 
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Конкурсні предмети 

ЗНО для вступу: 

Етапи вступної 

компанії 2018 року: 

Українська мова 

та література 

Біологія 

Географія Хімія 
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1) Заява встановленого зразка; 

2) Паспорт або ID-картка з додатком – 2 копії; 

3) Ідентифікаційний код  -  2 копії; 

4) Атестат та додаток до нього -  оригінал та 2 копії; 

5) Сертифікат ЗНО за  201602018 роки  -  оригінал 

та 2 копії; 

6) Результати ЗНО -  2 копії; 

7) 6 фотокарток (розмір 3 
 

 4 см, без головного 

убору); 

8) Медичноадовідка за формою 086-О  або її  копія; 

9) Ксерокопія військового квитка або приписного 

свідоцтва – 1 копія; 

10) Документи, які  підтверджують  право 

вступника на спеціальні умови участі у 

конкурсному відборі.  

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ: 



Матеріальна база кафедри 

4 лабораторії (Навчально-дослідна 

лабораторія, Навчальна лабораторія 

екологічної безпеки, 

Навчальна лабораторія 

гідробіологічних досліджень, 

Навчальна 

лабораторія загальної екології та 

екології атмосфери). 

Комп'ютерний клас з доступом до 

мережі Internet 

http://rcf.khadi.kharkov.ua 

* Вартість навчання за контрактом - 9440 грн/рік 

НАВЧАННЯ ТА 

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА 

2 форми навчання 

Бюджетна Контрактна * 
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НАВЧАЛЬНІ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 

Представляється унікальна можливість у форматі 

освітньо-професійної програми «Екологічна 

безпека» освоїти авторські базові курси: 

«Екологічний аудит», «Природоохоронний 

менеджмент», «Архітектура ландшафтів», «Екологічні 

характеристики транспортних систем», «Кошторисна 

справа землевпорядкувальних робіт» ,  

та багато інших курсів, розроблених професорсько-

викладацьким складом кафедри. 

А також, пройти професійно орієнтовані тренінг-

курси, щодо стратегічної екологічної оцінки (СЕО) під 

керівництвом сертифікованих викладачів. 

Ви отримаєте: кваліфікацію в сфері екологічної 

безпеки та забезпечення ефективності екологічного 

управління на місцевому, державному та 

корпоративному рівнях. 
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• Отримання сучасної професії згідно 

міжнародних стандартів. 

• Стажування за кордоном. 

• Захист дипломної роботи іноземною 

мовою з наступним отриманням 

диплому референта-перекладача. 

• Сучасний рівень освіти, який поєднує 

технічний та гуманітарний напрями. 

• Можливість вступу до аспірантури. 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ 
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ЗАОХОЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗА УСПІХИ У НАВЧАННІ 

В університеті діє програма  
“Відмінник ХНАДУ” 

Неодноразово студенти кафедри ставали  
призерами міжнародних наукових олімпіад,  

конференцій і конкурсів 
Студенти, які склали 7 семестрів 

поспіль на відмінно, мають високі 
досягнення в навчальній та науковій 

діяльності, нагороджуються почесним 
знаком “Відмінник ХНАДУ”. 

Ці студенти отримують матеріальне 
заохочення та право на пріоритетне 

працевлаштування в ХНАДУ. 
 
 
 
 
 

За успіхи у навчанні та науковій  
діяльності студенти заохочуються у 

вигляді надання пільгового відпочинку, 
різних екскурсій та цікавих подорожей. 



http://rcf.khadi.kharkov.ua 

Іногородні студенти забезпечуються 

житлом у гуртожитку. 

В гуртожитках є тренажерні зали, 

медпункт, бібліотека, Інтернет 

підключення. На території 

гуртожитку є спортивний майданчик. 

А з верхніх поверхів гуртожитку 

відкривається один з найкращих 

видів на місто Харків. 

СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК 

В університеті працює велика 

студентська їдальня і 6 буфетів 

розташованих у різних корпусах 

університету. 

На території університету  працює 

безкоштовний Wi-Fi. 

УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЇДАЛЬНЯ 
ТА БУФЕТИ 
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Університет має власну базу відпочинку. 

В університеті є танцювальні колективи, гуртки художньої 

самодіяльності, команда КВК. 

Щорічно в університеті проводиться конкурс “Містер і 

Міс ХНАДУ”. 

На свята в університеті  проводяться святкові концерти та 

флеш-моби. 

Університет має власний духовий оркестр, працюють 

різноманітні  спортивні секції: 

футбол, баскетбол, волейбол, східні  

єдиноборства та боротьба, плавання, легка атлетика, 

настільний теніс, гирьовий спорт, пауерліфтинг, лижний 

спорт, шахи та шашки. Щорічно проводяться різноманітні 

спортивні змагання між факультетами та з іншими ВНЗ. 

ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ 
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КОНТАКТИ: 

Адреса:                      61002, м. Харків, вул. Ярослава 

                                    Мудрого(Петровського), 25, ХНАДУ 

 

Телефон (Tel.):           (057) 707- 37- 41 

                                     (057) 707- 37- 97 

 

E-mail:                          ecologyknady@gmail.com 

 

Сайт:                             

 

mailto:ecologyknady@gmail.com

