ПРЕЗЕНТУЄ
здобуття вищої освіти у галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура»
за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»
зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»
Студенти цього напряму підготовки мають можливість отримати необхідні знання
і уміння для проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції
будівельних об'єктів і систем, а також у сфері архітектури та дизайну. В
майбутньому, вони є основними учасниками будівельного комплексу будь-якої
країни в будь-якій частині земної кулі, що володіють необхідними знаннями у сфері
новітніх та енергоощадних технологій, створення ефективних конструкцій, виробів і
матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції будівель і споруд, з
урахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля.
Також можливе здобуття вищої освіти зі скороченим терміном навчання при
наявності диплому молодшого спеціаліста з відповідного напряму (після закінчення
технікуму, коледжу, вищого професійного училища).
Опановуючи
цикли
нормативних
і
вибіркових дисциплін, серед яких «Будівельне
матеріалознавство»,
«Планування
міст і
транспорт», «Архітектура будівель і споруд»,
«Будівельні
конструкції»,
«Організація
будівництва»,
«Економіка
будівництва»,
«Технологія
та
організація
будівництва
(управління,
планування
та
організація
будівництва)», «Системи автоматизованого
проектування у будівництві», «Ресурсозберігаючі технології у будівництві»,
«Технологія робіт при реконструкції», «Технологія зведення монолітних будівель» та
інші, випускники після закінчення навчання можуть працевлаштовуватися:

• у будівельно-монтажні організації;
• у проектні та наукові організації в галузі будівництва;
• в управління та відділи капітального будівництва, а також управління та відділи
архітектури обласних адміністрацій і місцевих органів влади;
• в організаціях системи контролю якості будівництва;
• на підприємствах, що займаються експлуатацією та капітальним ремонтом
будівель і споруд, на підприємствах житлово-комунального господарства;

• у бюро технічної інвентаризації, підрозділи пожежної інспекції;
• у страхових компаніях;
• у середні спеціальні та вищі навчальні заклади, що проводять підготовку
фахівців для будівельної галузі;
• на підприємства по виробництву та торгівельні центри по реалізації будівельних
матеріалів;
• в експертні організації з оцінки нерухомості, організації-девелопери.
Навчаючись впродовж 4-х років студент одержує диплом про базову вищу освіту з
присвоєнням кваліфікації – «Бакалавр з будівництва» (код та назва згідно з
Класифікатором професій ДК 003:10 – 3934 «Фахівець в галузі будівництва») –
фахівця, який має фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання в
галузі будівництва, що дає змогу працювати за фахом та навчатися далі для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».
Навчально-науковим інститутом інженерії об’єктів і систем підписано «Договори
про підготовку і працевлаштування майбутніх випускників» з Управлінням
капітального будівництва, Управлінням регіонального розвитку, містобудування та
архітектури і Управлінням житлово-комунального господарства Миколаївської
облдержадміністрації, якими підтверджено їх щорічну потребу у фахівцях напряму
підготовки 6.060101 «Будівництво» галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» в
обсязі 60 осіб денної форми навчання.
Також, інститут на договірних началах співпрацює в області освіти, науки,
виробництва і реалізації сумісних освітніх, науково-технічних та виробничих
програм з найпотужнішими на Миколаївщині будівельними і проектними
організаціями, серед яких ТОВ «Проектно-вишукувальний інститут «Миколаївагропроект», ТОВ «Южстрой», ВАТ «Житлопромбуд-8», ТОВ «Миколаївський завод
залізобетонних виробів», ТОВ «Промбуд-2», ТОВ «Миколаївпробудмонтаж» та інші.
Наш університет відомий на Миколаївщині та в Україні своїми постійними та
міцними взаємовідносинами з різними міжнародними організаціями і закордонними
університетами, що дозволяє забезпечити рівень освіти, який відповідає міжнародним
вимогам.

