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Спеціальність “Промислове та цивільне будівництво”

розрахована на тих, хто хотів би не просто заглянути в

майбутнє містобудування, а реалізувати свої задуми в

сучасних архітектурно-будівельних проектах. Ми чекаємо

тих, хто захоплюється комп'ютерною технікою та

інформаційними технологіями, так як особлива увага при

підготовці фахівців приділяється набуттю навичок

автоматизованого проектування будівельних конструкцій,

будівель і споруд.

Спеціальність "Промислове та цивільне будівництво" є

базовою при підготовці інженерів-будівельників. Інженер

спеціальності ПЦБ - це професіонал самого широкого

профілю, який працює в області проектування,

будівництва, експлуатації, реконструкції та реставрації

промислових, цивільних і громадських будівельних

об'єктів.

Отримавши диплом, наші випускники будуть самі

формувати вигляд наших міст і селищ, починаючи зі

стадії проектування до безпосереднього будівництва та

реконструкції будівель і споруд.

Основні посади, які можуть обіймати фахівці:

головний будівельник; 

інженер-проектувальник; 

будівельний експерт;

начальник проектного відділу;

провідний інженер з технічного нагляду;

інженер-дослідник.
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Зміни сучасність – створи своє майбутнє!

Фірсов Павло 
Михайлович 

(095)0020626
Viber, Telegram

Перший (бакалаврський) рівень: освітня програма «Промислове та цивільне будівництво»

Результати навчання: Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з

використанням сучасних інформаційних технологій. Продемонструвати вміння ефективно застосовувати

сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та

технологію виготовлення. Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого

проектування, в тому числі з використанням інформаційних технологій.

Другий (магістерський) рівень: освітня 

програма «Промислове та цивільне 

будівництво»

Результати навчання: Вміти проектувати будівлі

і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі

з використанням програмних систем комп’ютерного

проектування, з метою забезпечення їх надійності

та довговічності, прийняття раціональних проектних

та технічних рішень, техніко-економічного

обґрунтування, враховуючи особливості об’єкта

будівництва, визначення оптимального режиму

його функціонування та впровадження заходів з

ресурсо- та енергозбереження.

Наші переваги:

Навчання студентів ведеться на основі самих передових, принципово

нових напрямків розвитку будівельної технології, проектування і

розрахунку будівельних конструкцій, наприклад в області розрахунку

надійності їх при статичних і динамічних впливах, в тому числі

проектування з використанням автоматизованих систем (САПР).

Сучасний будівельник повинен володіти інноваційними технологіями та

сучасними програмними комплексами, які дозволяють скоротити час

проектування та зведення будівель та споруд. Тому наші студенти

проходять курс навчання таким програмам як, SCAD, ЛІРА, Revit та

AutoCAD.

У процесі навчання студенти отримують глибокі теоретичні знання і

професійні навички з усіх дисциплін спеціальності.

Сучасні інноваційні технології будівництва, що вражають своєю

оригінальністю і фантастичністю, об’єднують як досягнення передових

наукових досліджень так і досвід минулих поколінь.

Смірнов Владислав, Україна, 2021 рік випуску
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Навчання за даної спеціальністю подарувало мені

велику кількість позитивних емоцій. Викладачі

поєднують в собі великий обсяг знать та досвіду, із

задоволенням передають його студентам, завдяки чому

наприкінці навчання випускаються справжні спеціалісти.

Третій (освітньо-науковий) рівень: освітньо-

наукова програма «Будівництво та цивільна 

інженерія»

Результати навчання: Вміті аналізувати,

визначати, вирішувати комплексні проблеми в

галузі. Здійснювати науковий пошук та аналіз

інформаційних джерел, а також визначати

перспективні напрями досліджень. Застосовувати

правову базу для регулювання інноваційної

діяльності і трансферу технологій. Формувати

проектні рішення у галузі. Здійснювати

викладацьку діяльність за основними освітніми

програмами в галузі.

Наші студенти говорять:

Докладніше:

Можливості наших студентів та випускників: Після завершення навчання за спеціальністю

192 ”Будівництво та цивільна інженерія” випускника чекає цікава і високооплачувана робота, оскільки

наші випускники достойно цінуються на вітчизняному та міжнародному ринках праці. Випускові кафедри

плідно співпрацюють з багатьма провідними будівельними організаціями, такими як ТЗВ Житлобуд-2,

АТ “Трест Житлобуд-1”, ІБК “Авантаж”, ТОВ “Стальконструкція”, ТОВ “МЦ Баухемі”, ДП НДІБК

(м. Київ), Харківський ПромбудНДІпроект, “СтройСіті Development Group”, завдяки чому студенти

набувають професійних навичок не тільки під час занять, а й під час стажувань, практик, форумів.
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