
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

Запрошує на  навчання
1.Чому саме цей факультет?

• Факультет створений з метою підготовки висококваліфікованих
фахівців, які будуть забезпечувати виконання інженерно-
конструктивних, архітектурно-проектувальних та дизайнерських
рішень в галузі архітектури та будівництва.

• Факультетом укладено угоди про співпрацю з управлінням
містобудування та архітектури департаменту містобудівного
комплексу та земельних відносин міської ради м. Чернівці за
такими основними напрямками:

- Реалізація спільних архітектурних проектів (участь в конкурсних
проектах міста);

- Спільна участь у виставках, конференціях та презентаціях
архітектурно-будівельного напрямку;

- Реалізація спільних науково-дослідницьких проектів;

- Сприяння розвитку та популяризації архітектури міста,
об'єднання зусиль по вирішенню творчих та соціально-
економічних питань м. Чернівці.

• Укладено відповідні угоди з Чернівецькими обласними
організаціями Національної спілки архітекторів та художників
України.

• Факультет має тісні міжнародні зв’язки з відповідними закладами
Польщі, Австрії, Німеччини, зокрема з Університетом прикладних
наук м. Любек (Німеччина).



Вступ на навчання за програмою 2018 року
Спеціальність Бакалавр (на основі ПЗСО) Бакалавр (на основі ОКР

«Молодший спеціаліст» Магістр

Бюджет або
контракт

лише контракт

ЗНО:
1.українська мова
2.математика 2. Історія УкраїниАрхітектура та

містобудування
Творчий конкурс:
1етап: «рисунок»
2 етап «креслення»
3 етап «композиція»

Творчий конкурс: «Клаузура» 1. Творчий конкурс
«Клаузура»

2. Іноземна мова (тестування)

Термін навчання: 4 роки 3 роки 2 роки
Форма навчання: Денна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
Вартість навчання: 19 000 грн. 19 500 грн. 14 400 грн. 25 000 грн. 18 000 грн.

Бюджет або
контракт

лише контракт

ЗНО:
1.українська моваБудівництво та цивільна

інженерія 2.математика
3.фізика чи
іноземна мова

2. Іноземна
мова
3. Фізика або
Хімія

Теоретичний іспит
(за спеціальністю)

1. Фахове вступне
випробування:

          (тестування)
2. Іноземна мова (тестування)

Термін навчання: 4 роки 2 роки 2,5 роки 2 роки 1,5 роки
Форма навчання: Денна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
Вартість навчання: 16 000 грн. 16 000 грн. 12 000 грн. 22 000 грн. 16 500 грн.

Бюджет або контракт
Декоративно прикладне

та образотворче
мистецтво

ЗНО:
1.українська мова,
2.Історія України
Творчий конкурс:
«Рисунок»

Творчий конкурс:
«Рисунок»

1. Творчий конкурс:
         «Рисунок»

2. Іноземна мова (тестування)

Термін навчання: 4 роки 2 роки 1,5 роки
Форма навчання: Денна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
Вартість навчання: 17 000 грн. 17 500 грн. 13 000 грн. 19 000 грн. 16 500 грн.






