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Спеціальність  192  

«Будівництво та цивільна інженерія »

  
 

 

 

 



 Галузь знань  –  Архітектура та будівництво  

 Напрям підготовки  –    Будівництво 

 Спеціальність  - «Будівництво та цивільна інженерія »  

 Кваліфікація :    технік -  дизайнер  

 Термін навчання після 9 класів – 4 роки 

 Термін навчання після 11 класів – 3 роки 

 

 

 



« Якщо професія стає способом життя, то 

ремесло перетворюється в мистецтво. »    

          Шевельов В. 
Моя майбутня професія – дизайнер 

 - Чому я зробив такий вибір? 

 Якщо ви можете зробити дизайн чогось одного, ви 

можете зробити дизайн усього… 

  Дизайн може бути мистецтвом. 

  Дизайн може бути естетикою. 

    Дизайн настільки простий, тому він  

    настільки складний… 

 



Молодший спеціаліст підготовлений  

до професійної діяльності ставить перед собою 

мету і досягає її 

 

  

Допомагає побачити красу в звичайних речах,  

Робить життя яскравим, комфортним, радісним 

Насичує наше сьогодення кольорами 

Покращує наш побут 

Додає тепло і затишок в наші оселі 

 

 



Я     дизайнер ! 

 

На первинних посадах: 

 

 

 

 

технік – дизайнер            

технік  -будівельник                 

технік – проектувальник 



Необхідні якості 

Нетрадиційний погляд 
Креативність 

Комунікабельність  

Терпіння 

Наявність 
образного 
мислення 

Працьовитість 



 

Спецдисципліни,  які ми вивчаємо 

Малюнок 

Основи композиції 



 Креслення і перспектива 

 

 

 

Комп'ютерне проектування  

і 3D графіка 
 

 



Ми розкриваємо  свої таланти 

 Основи кольорознавства і колористики 

 Основи фотографії  та фотошоп 

 Технічний рисунок 

 Реконструкція 

 Технологія опоряджувальних робіт 

 

 

 

 



 

 

 

Матеріалознавство  
 

 

Основи архітектурного 

проектування 

 



 

Технологія  

опоряджувальних робіт 

 



Ми креативні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Творчі 



 

  Ми розумні. 

  Захищаємо курсові проекти 

 



Кращі роботи 



 

 

Ми вчимося 

 

Ми вміємо відпочивати  

 



Відпочиваємо 

Ми  завзяті  і  талановиті 



Ми сучасні, поінформовані, відвідуємо будівельні виставки 

 та форуми  гарно навчаємось 

 і запрошуємо  на навчання до нашого  

Будівельного коледжу 



Отримуємо  дипломи  

європейського зразка  



Дні відкритих дверей : 

 

 24 березня  2018 року; 

 21 квітня   2018 року; 

 19 травня  2018 року; 
 

 

Працюють підготовчі курси з 

 

  - математики,  

  - української мови, 

  - малюнку.  

 


