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Спеціальності факультету:
184 Гірництво
Конкурсні предмети у сертифікаті УЦОЯО:
Українська мова та література; Математика; Фізика або Географія

192 Будівництво та цивільна інженерія
Конкурсні предмети у сертифікаті УЦОЯО:
Українська мова та література; Математика; Фізика або Іноземна мова

193 Геодезія та землеустрій
Конкурсні предмети у сертифікаті УЦОЯО:
Українська мова та література; Математика; Географія або Історія України

Спеціалізації факультету:

184 Гірництво
освітня програма “Міське підземне будівництво”
освітня програма “Шахтне і підземне будівництво”
освітня програма “Маркшейдерія”
192 Будівництво та цивільна інженерія
освітня програма “Промислове і цивільне будівництво”
освітня програма “Інжиніринг та оцінка об'єктів
будівництва”
193 Геодезія та землеустрій
освітня програма “Геодезія та землеустрій”

Магістерські програми факультету:
184 Гірництво
освітня програма “Міське підземне будівництво”
освітня програма “Шахтне і підземне будівництво”
освітня програма “Маркшейдерія”
192 Будівництво та цивільна інженерія
освітня програма “Промислове і цивільне будівництво”
освітня програма “Інжиніринг та оцінка об'єктів
будівництва”
193 Геодезія та землеустрій
освітня програма “Геодезія та землеустрій”

На факультеті за всіма спеціальностями
та спеціалізаціями навчається майже 400
студентів.
Факультет має ліцензійний обсяг
прийому на спеціальності-200 місць.
Всі іногородні студенти забезпечуються
місцем для проживання в гуртожитку №1
нашого університету.

“Шахтне і підземне будівництво”
Фахівці здійснюють проектування, будівництво та реконструкція, експертизу та
оцінку нерухомості промислових і цивільних об’єктів, як наземного так і
підземного розташування. Вони також здійснюють організацію та управління
будівництвом, експлуатацію і підтримання у робочому стані промислових та
цивільних об’єктів, як у наземних, так і у підземних умовах (метрополітени,
підземні сховища, паркінги, тунелі, станції та ін.). ПОСАДИ ФАХІВЦІВ Випускники
займають керівні посади від майстра до генерального директора на гірничих та
будівельних підприємствах.
“Маркшейдерія”
Фахівці здійснюють супроводження, проектування і забезпечення
маркшейдерсько-геодезичних робіт при: видобутку корисних копалин,
спорудженні виробок на земній поверхні і її надрах, будівництві промислових та
цивільних споруд, геологорозвідуванні та охороні надр, а також технічний та
нормативний контроль за станом об’єктів, споруд та зміною стану земної поверхні.
ПОСАДИ ФАХІВЦІВ. Керівні та інженерні посади на видобувних підприємствах;
маркшейдер шахти (розрізу); науковий співробітник; викладач навчального
закладу; змінний, дільничний маркшейдер (геодезист) підприємств з будівництва
підземних інженерних споруд, тунелів, метрополітену; інженер-геодезист,
військовий інженер-топограф.

“Геодезія та землеустрій”
Фахівці цієї професії, як землевпорядники, у своїй діяльності пов’язані з об’єктами обліку
Державного кадастру, виконанням прав на земельні ділянки власників та здійснюють експертну
та грошову оцінку землі. Як геодезисти – вони будують геодезичні мережі, складають масштабні
плани і карти, карти для GPS-навігації, та виконують інженерно-геодезичне забезпечення
проектування і будівництва об'єктів промислового, цивільного, транспортного та
сільськогосподарського призначення. ПОСАДИ ФАХІВЦІВ. Інженер-землевпорядник; науковий
співробітник; інженер-проектувальник; інженер-дослідник в галузі кадастру; інженер з управління
автоматизованими інформаційними кадастровими системами; керівник структурного підрозділу або
центрального апарату Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
(Держгеокадастру); голова Держгеокадастру.
“Промислове та цивільне будівництво”
Фахівці цієї спеціальності здійснюють проектування, будівництво, реконструкцію, експертизу,
оцінку нерухомості та реконструкцію наземних промислових і цивільних об’єктів, організацію і
управління будівництвом промислових та цивільних об’єктів. ПОСАДИ ФАХІВЦІВ. Одержуючи
кваліфікацію будівельника широкого профілю, випускники даної спеціальності можуть обіймати
посади менеджерів з керування й організації сучасного будівельного виробництва, фахівців у
галузевих проектних і науково-дослідних організаціях. Отримана підготовка і накопичений досвід
дозволять випускникам згодом стати експертами в будівельній галузі, а за умови одержання
відповідного сертифіката – експертами з оцінки нерухомості.
“Інжиніринг та оцінка об'єктів будівництва”
Оцінка нерухомості включає в себе оцінку земельних ділянок, будівель (котеджів, будинків,
квартир), об’єктів міської інфраструктури (дороги, мости), а також нерухомого майна та об'єктів
незавершеного будівництва. ПОСАДИ ФАХІВЦІВ. Отримана підготовка у сфері промислового і
цивільного будівництва і накопичений досвід дозволяють випускникам керувати не тільки
будівництвом, будівельним виробництвом, а також бути фахівцями-експертами на ринку оцінки
нерухомості.

Випускаючі кафедри факультету
кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки;
кафедра маркшейдерії;
кафедра геодезії;
кафедри факультету мають
іменні та предметні аудиторії;
комп'ютерні класи, які забезпечені сучасними програмами;
навчальні та науково-дослідні лабораторії,
які відповідно оснащені і відповідають сучасним вимогам.
На факультеті працює:
70 науково-педагогічних
працівників,
серед яких
професорів – 12, доцентів,
кандидатів технічних наук – 32

Професійна підготовка майбутніх
спеціалістів здійснюється на основі
потужного фундаментального циклу,
загальних інженерно практичних
дисциплін та
дисциплін фахового спрямування

Програми практик студентів
передбачають вдосконалення засвоєних
теоретичних знань та навичок, одержання
гірничих і будівельних професій,
стажування та подальше
працевлаштування.
Замовлення на фахівців наших
спеціальностей більше ніж річний випуск.

Наші контакти
Адреса в Інтернеті: www.nmu.org.ua/ua/
Пишіть нам:
49005,
Україна, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19,
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».
Телефонуйте: Приймальна комісія +38(0562) 47-24-57;
Деканат факультету будівництва +38(0562) 47-24-31

