
Якщо ви бажаєте гарантовано  

отримати якісну вищу освіту,  

підтверджену ліцензією  

Міністерства освіти і науки України,  

забезпечену роками досвіду та науко-

вих досліджень – зробіть свідомий 

 вибір та вступайте до навчального 

 закладу найвищого рівня акредитації 

– Полтавського національного  

технічного університету імені Юрія 

Кондратюка! 

 

Більш детально про умови вступу та на-

вчання за спеціальністю 192 «Будівницт-

во та цивільна інженерія» (спеціалізація 

«Водопостачання та водовідведення» 

можна дізнатися за адресою: 

м. Полтава, Першотравневий проспект, 

24, аудиторія 109Ц – кафедра гідравліки, 

водопостачання та водовідведення. 

 

Контактні особи:  

- заст.завідувача кафедри ГВВ, 

 доцент  

Гузинін Олександр Іванович 

тел. (066) 340-26-48 

       (098) 052-81-68 

Умови вступу 
Підготовка фахівців за спеціальністю 

192 «Будівництво та цивільна інженерія» 
та спеціалізацією «Водопостачання та 
водовідведення» здійснюється за ден-
ною,  

 

заочною та прискореною формами на-
вчання. 

Термін навчання за ступенем «бака-

лавр» на основі ОКР «молодший спеціа-

ліст» за прискореною денною та заочною 

формами навчання – 2 роки 9 місяців.  

Випускники технікумів та коледжів за-

раховуються за результатами середньо-

го балу диплома. Це останній рік без 

здачі ЗНО. 

 

Є бюджетні місця, наприклад, у 

2018 році – 25 бюджетних місць. 

Прийом документів з 10 липня  

до 22липня (18-00 годин) 2019 р.  
Вартість навчання. 

https://vstup.pntu.edu.ua/page/vartist-

navchannya.html  

Оплата за навчання помісячна. 

Правила прийому 

https://drive.google.com/file/d/1KFiWVSCq5D

Xx1avo6myN0qrDpLmAvra_/view  

Наша адреса: 

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24 

Телефони: приймальна комісія (05322) 

292-45;(0532) 56-16-04; (0532) 56-18-97 

деканат будівельного факультету  

(0532) 60-87-38 

Сайт: www.pntu.edu.ua, E-mail: 

vstup@pntu.edu.ua 

Полтавський національний технічний уні-

верситет імені  Юрія Кондратюка чекає на 

вас! 

 

 
 

Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка  
 

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

КАФЕДРА ГІДРАВЛІКИ, 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА  

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

Запрошуємо на навчання! 

 
2019 р. 
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:«БУДІВНИЦТВО ТА 

ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ» 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: «ВОДОПОСТАЧАННЯ 

ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ» 

Кафедра гідравліки, водопостачання і водо-

відведення надає можливість отримати базову 

вищу освіту за спеціальністю 192 «Будівництво 

та цивільна інженерія» та здобути кваліфікацію 

«бакалавр з будівництва» та «магістр» за освіт-

ньою програмою «Водопостачання та водовід-

ведення». Талановита молодь може підвищува-

ти свій рівень в аспірантурі. Передбачена мож-

ливість заочної освіти без відриву від виробни-

цтва. На кафедрі діють гуртки, де можна пог-

либлювати знання з основних дисциплін. Кра-

щі студенти приймають участь у конференціях 

та олімпіадах, де показують високий рівень пі-

дготовки. 

Університет розташований у чудовому 

місці – поряд парк відпочинку. Усі іногород-

ні студенти забезпечуються місцями в гур-

тожитку. Студмістечко складається з 5-ти 

гуртожитків на 2500 місць, де працюють 

комп’ютерні класи, їдальня, санаторій-

профілакторій, центр дозвілля, спортивні 

майданчики. 

Кафедра має велику лабораторну базу. Своєю 

масштабністю вражають установки: 

 фільтрація через піщану греблю 

 

 гідравлічний лоток 

 
ОСНОВНІ МІСЦЯ РОБОТИ: 

 проектні й науково-дослідні інститути,  

 будівельні та експлуатаційні організації,  

 житлово-експлуатаційної дільниці, 

 об’єднання співвласників багатоквартирних 

будинків,  

 конструкторські відділи при промислових 

підприємствах,  

 споруди водопостачання і  водовідведення, 

 ліцеї,  

 технікуми,  

 вищі навчальні заклади. 

Усі бажаючі студенти протягом 3 – 4-го курсів 

можуть пройти військову підготовку й отримати 

військове звання «молодший лейтенант запасу», 

що враховується при прийнятті на державну служ-

бу, у підрозділи Міністерства внутрішніх справ, 

Державтоінспекції тощо. 

     Фахівці кафедри гідравліки, водопостачання 

та водовідведення за період з 1959 по 2017 р.р. 

підготували та випустили понад 2600 високок-

валіфікованих спеціалістів. Наші випускники ус-

пішно працюють на Україні та за кордоном  і є гор-

дістю кафедри та університету. 

Перелік професій, за якими можуть працювати 

наші випускники згідно класифікатора 

професій ДК 003:2010. 

2142.1 - Молодший науковий співробітник (ци-

вільне будівництво); 

2142.1 - Науковий співробітник (цивільне 

будівництво); 

2142.1 - Науковий співробітник-консультант 

(цивільне будівництво); 

2142.2 - Інженер-будівельник; 

2142.2 – Інженер - проектувальник (цивільне 

будівництво); 

2310.2 – Асистент; 

2310.2 - Викладач вищого навчального закладу; 

2320 - Викладач професійно-технічного нав-

чального закладу; 

2442.2 - Фахівець з управління природокори-

стуванням; 

1221.2 - Головний інженер (експлуатаційні во-

догосподарські організації); 

1221.2 - Начальник станції насосної; 

1223.1 - Головний будівельник (домобудівного, 

сільського будівельного комбінату); 

1223.1 - Головний інженер; 

1223.1 - Директор з капітального будівництва; 

1223.2 - Майстер будівельних та монтажних 

робіт; 

1229.6 - Завідувач відділення (декан) у коледжі; 

1237.1 - Головний інженер проекту; 

1237.1 - Головний фахівець із сантехнічного 

устаткування; 

1237.2 - Завідувач (начальник) відділу (науково-

дослідного, конструкторського, проектного та 

ін.); 

1237.2 - Начальник дослідної лабораторії; 

1313 - Директор (керівник) малого будівельного 

підприємства; 

1313 - Голова кооперативу будівельного.  



 


