
Наші контакти: 
40021, м.Суми, вул. Г. Кондратьєва 160,  

будівельний факультет ауд. 327е 

E-mail: stroifakultet@gmail.com 

Телефони:  

+38(097)834-13-18 - спеціальність 192

+38(050)307-42-70 - спеціальність 191

+38(099)644-79-04

 Ми в соцмережах:
   https://www.facebook.com/BUD.SNAU 

   https://www.instagram.com/bud.fakultet/ 

    Сайт університету: www.snau.edu.ua

  Савченко Олександр Сергійович, моб.тел. +38(097) 834-13-18

- Деканат будівельного факультету: (0542) 70-11-78

  Декан - Циганенко Людмила Анатоліївна, моб. тел. +38(050) 741-21-46

 БУДІВЕЛЬНИЙ

 ФАКУЛЬТЕТ 

Сумського

 національного

аграрного 

університету
 

«Архітектура 

та містобудування» 

«Будівництво

 та цивільна

 інженерія»

!!! ВАЖЛИВО !!!

 - Спеціальність, що підтримується державою!

- Наявність бюджетних місць!

- Підготовчі курси в СНАУ 

- Олімпіади за напрямками

(додається до 20 балів за результатами

 підсумкової атестації, що збільшує показник

 рейтингу абітурієнта при конкурсному відборі)

Контактний телефон: (0542) 70-11-78

УМОВИ ДЛЯ ВСТУПУ:

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192

«БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

на І курс - 4 роки навчання:

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 191

«АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ»

на І курс - 4 роки навчання:

запрошує на навчання

ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Звертайтеся за консультацією:

УВАГА !!!

Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів)

Вага

предметів
№

п/п

Українська мова1

Математика2

Історія України або іноземна

мова або біологія або 

географія або фізика або хімія

3

0,4

0,4

0,2

Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів)

Вага

предметів
№

п/п

Українська мова та література1

Математика2

Творчий конкурс3

0,2

0,2

0,6



- Володіння комп’ютерною 

  3-D графікою за допомогою 

  Autodesk 3D Studio Max

- Комплексне виконання архітектурних 

  проектів в Graphisot ArchiCAD 

- Фотореалістична візуалізація

  за допомогою V-Ray, Corona Render

- Розробка робочих креслень в

  Autodesk Autocad

  

- Студенти з інших міст забезпечуються 

комфортабельним гуртожитком.

- Бібліотека налічує чотири читальні 

зали та має потужну книжкову 

та електронну навчально-методичну базу.

- Наявність спортивних секцій, двох

 стадіонів, тренажерного та фітнес залів.

- Харчування в університетській 

їдальні, де завжди є свіжі та смачні 

страви, найдешевші в місті.

- Архітектор-проектувальник 

- Архітектор-містобудівник

- Архітектор-дизайнер інтер’єрів

- Архітектор-візуалізатор

- Скетч-дизайнер

- Дизайнер архітектурного 

  середовища

- Керівник проектної організації

- Головний архітектор міста (області)

ВАША МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ:

ПРОФЕСІЙНІ ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ:

СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

- Проектування житлових та 

  громадських  будівель і споруд

- Розробка дизайн-проектів інтер’єрів

- Розробка містобудівних проектів

- 3-D-візуалізація архітектурних 

  об’єктів та інтер’єрів

- Авторський нагляд за будівництвом 

  

 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ»

ВАША МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ:

- Інженер-будівельник (майстер,

  прораб, керівник об’єкту)

- Інженер-конструктор,  проектувальник

- Інженер технічного нагляду

- Інженер з техніки безпеки

- Управління будівельним виробництвом

- Інжиніринг міського господарства

- Геодезичний інжиніринг

- Експертиза проектної документації

ПРОФЕСІЙНІ ВМІННЯ ТА НАВИЧКИ:

- Розробка робочих креслень та візуалізація                          

  за допомогою комп’ютерних програм

  Autodesk Autocad, Revit, Graphisoft ArchiCAD

- Розрахунок, моделювання та конструювання               

  будівель  та їх конструкцій  за допомогою

  комп’ютерних програм Monomax, Lira-soft, 

  SCAD

- Складання кошторисної документації

  за допомогою програми АВК

  

- Проектування будівель і споруд 

- Керівництво будівельними підприємствами

- Робота в органах місцевого самоврядування

- Робота в проектних та наукових установах,  

- Робота у містобудівних, архітектурних, 

  експертно-консультаційних організаціях

- Керівництво процесами на буд. майданчику

- Розробка проектів будівельних робіт

СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

МОЖЛИВОСТІ ПРОЖИВАННЯ ТА

РОЗВИТКУ:

- Отримати грунтові знання, які 

стануть в нагоді майже в усіх сферах 

життєдіяльності та нададуть значну

перевагу при працевлаштування.

- Навчатися на денній, дистанційній та

 заочній формі навчання

- Поглиблено вивчати іноземні мови.

- Навчання за дуальною освітою.

- Починаючи з 3 курсу проходити 

практику на виробництві з подальшим 

працевлаштуванням.

- За бажанням пройти практику в 23 

країнах світу: Англії, Німеччині, Фінляндії,

Швеції, Данії, Франції, Америці, Канаді, 

Австралії та інших. 

- Навчатись на військовій кафедрі і 

отримати звання лейтенанта Збройних 

сил України.

- Отримати посвідчення водія категорії

 «В», «С».

СТУДЕНТИ МАЮТЬ

МОЖЛИВІСТЬ:
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