
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, 
АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ 

 Поліського національного університету 
(колишня назва Будівельний коледж ЖНАЕУ) 

оголошує прийом студентів на 2020-2021 навчальний рік 
за рахунок коштів Державного бюджету 

 
 
 
 

Денна форма навчання   

Спеціальність 

Спеціалізація, 
освітньо-

професійний 
ступінь 

Освітня база 
вступників 

Термін 
навчання Вступні випробування 

192 «Будівництво 
та цивільна 
інженерія» 

Будівництво  
та 

експлуатація 
будівель і 

споруд, 
фаховий 

молодший 
бакалавр 

повна загальна 
 середня (11 кл.) 3 роки 

конкурс сертифікатів ЗНО з української мови та 
літератури, математики або фізики, або історії  

(2017, 2018, 2019, 2020 рр.), або українська мова 
(диктант) та математика (тести), середній бал 

документа про освіту 
базова загальна 
 середня (9 кл.) 4 роки 

українська мова (диктант)  
математика (тести), середній бал документа про 

освіту 
кваліфікаційний 

рівень 
«кваліфікований 

робітник» 
2 роки 

фахові випробування, українська мова (диктант 
або сертифікат ЗНО) для вступників, які 
закінчили професійно-технічні навчальні 

заклади 

192 «Будівництво 
та цивільна 
інженерія» 

Опорядження 
будівель і 
споруд та 

будівельний 
дизайн, 

фаховий 
молодший 
бакалавр 

повна загальна  
середня (11 кл) 3 роки 

конкурс сертифікатів ЗНО з української мови та 
літератури, математики або фізики, або історії  

(2017, 2018, 2019, 2020 рр.), або українська мова 
(диктант) та математика (тести), середній бал 

документа про освіту 

базова загальна 
 середня (9 кл.) 4 роки українська мова (диктант), математика (тести), 

середній бал документа про освіту 

191 «Архітектура 
та 

містобудування» 

Архітектурне 
проектування 
 та внутрішній 

інтер’єр, 
фаховий 

молодший 
бакалавр 

повна загальна  
середня (11 кл.) 3 роки 

конкурс сертифікатів ЗНО з української мови та 
літератури (2017, 2018, 2019, 2020 рр.), творчий 
конкурс з малюнку, середній бал документа про 

освіту 

базова загальна 
 середня (9 кл.) 4 роки українська мова (диктант), творчий конкурс з 

малюнку та середній бал документа про освіту 

Заочна форма навчання   

192 «Будівництво 
та цивільна 
інженерія» 

Будівництво та 
експлуатація 

будівель і 
споруд, 

фаховий 
молодший 
бакалавр 

повна загальна 
середня (11 кл.) 

2 роки 
7 місяців 

конкурс сертифікатів ЗНО з української мови та 
літератури, математики або фізики, або історії  

(2017, 2018, 2019, 2020 рр.), або українська мова 
(диктант) та математика (тести), середній бал 

документа про освіту 
кваліфікаційний 

рівень 
«кваліфікований 

робітник» 

фахові випробування, українська мова (диктант 
або сертифікат ЗНО) для вступників, які 
закінчили професійно-технічні навчальні 

заклади 
 

На базі коледжу ведеться підготовка бакалаврів та магістрів  (заочна форма навчання) 
Київським національним університетом будівництва і архітектури. 

 
До послуг студентів: сучасна навчально-матеріальна база, гуртожитки, буфет, 

стипендія, спортивні секції та гуртки за інтересами тощо.  
 
Для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) прийом заяв та 

документів з 30 червня  по 13 липня, на основі повної загальної середньої освіти  
(11 класів) з 13 серпня по 22 серпня,  на основі ПТУ з 30 червня по 22 серпня 2020 р. 

 
Приймальна комісія працює з 30 червня 2020 року 

 з 900 до 1700,  в суботу з 900 до 1300, вихідний день – неділя.   
Адреса коледжу:  10029.  м. Житомир,   

вул. Степана Бандери, 6. Телефони: (0412) 22-52-02, 22-53-64.  
E-mail: bkzt@ukr.net Web-site: www.bkzt.at.ua 

mailto:bkzt@ukr.net
http://www.bkzt.at.ua/

