
ШАНОВНИЙ АБИТУРІЄНТ/КА! 

У тебе зараз відповідальна пора  - вибір майбутньої професії. 

Ти маєш прийняти одне з найвідповідальніших рішень у своєму житті. 

Наш коледж готовий прийти тобі на допомогу... 

Маріупольський будівельний коледж здійснює підготовку фахівців на 

основі базової загальної середньої освіти (9 класів) за денною формою навчання 

та на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) та освітньо-

кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» (ПТНЗ, професійний ліцей) 

за денною та заочною формами навчання. 

Вступні випробування до коледжу: 

 на базі 9 класів – іспити з української мови і математики; 

 на базі 11 класів – ЗНО або вступні іспити в коледжі  

на власний розсуд у будь-яких комбінаціях. 
 

Коледж проводить набір за наступними галузями знань: 

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація 

Термін навчання 

На базі 9 

класів 

На базі 11 

класів, ПТНЗ 

Управління та 

адміністрування 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси і кредит 3 роки 2 роки 

Облік і 

оподаткування 

Бухгалтерський 

облік 
3 роки 2 роки 

Архітектура та 

будівництво 

Будівництво та 

цивільна інженерія 

Будівництво та 

експлуатація 

будівель і споруд 

4 роки 3 роки 

Виготовлення 

будівельних 

деталей і 

конструкцій 

4 роки 3 роки 

Опорядження 

будівель і споруд 

та будівельний 

дизайн 

4 роки 3 роки 

Геодезія та 

землеустрій 

Геодезичні роботи 

та експлуатація 

геодезичного 

обладнання 

4 роки 3 роки 

Транспорт 

Автомобільний 

транспорт 

Обслуговування та 

ремонт автомобілів 

і двигунів 

4 роки 3 роки 

Транспортні 

технології 

(автомобільний 

транспорт) 

Організація та 

регулювання 

дорожнього руху 

4 роки 3 роки 



Маріупольський будівельний коледж  у своєму складі має такі підрозділи: 

 

 31 навчальний кабінет з освітніх дисциплін наповнений  наочними 

матеріалами; 

 5 лабораторій для практичного навчання за спеціальностями; 

 бібліотеку з читальною залою (приблизно 42000 посібників та технічних 

матеріалів); 

 навчально-виробничі майстерні зі слюсарної та токарної справи;  

кам'яних, штукатурних, малярних, гіпсокартонних  та демонтажно-

монтажних робіт; 

 спортивно-оздоровчий комплекс (спортивний зал для занять баскетболом 

та волейболом, футбольне поле та  поле для міні-футболу, спортивний 

майданчик для легкої атлетики; 

 автошколу (яка здійснює підготовку водіїв транспортних засобів): 

категорії  В (легкові транспортні засоби масою до 3500 кілограмів)  

категорії  С (вантажні транспортні засоби масою понад 7500 кілограмів); 

Продовжується впровадження у навчальний процес комп’ютерних та 

інформаційних технологій навчання (4 комп’ютерні лабораторії  у яких 

понад 60 комп’ютерів, які мають доступ до безлімітного швидкісного  

інтернету).  

 

НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ КОЛЕДЖУ ФУНКЦІОНУЄ WI-FI МЕРЕЖА ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ.  

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ У МАРІУПОЛЬСЬКОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ КОЛЕДЖІ: 

 

1) Кількість бюджетних місць складає 90 %.  

2) Академічна стипендія складає 1000 грн.  

3) Підвищена академічна стипендія складає 1400 грн. 

4) Отримання водійського посвідчення категорії В,С. 

5) Оплачувана практика на підприємствах міста Маріуполя. 

6) Продовження навчання в Українських та Європейських вищих навчальних  закладах. 

7) Скорочений час навчання в Університетах та Академіях (ВНЗ України ІІІ- IV 

рівнів акредитації) – 3 роки. 

8) Участь у наукових конференціях всеукраїнського та європейського рівня. 

9) Участь у міжнародних конкурсах та проектах. 

10) Гарантоване працевлаштування за спеціальністю. 

11) Диплом європейського зразка. 

 

 

Наша адреса: Донецька обл., 87526, м. Маріуполь, пр. Свободи, 90. 

тел. (0629) 58-75-44, 58-75-40 (факс), 068 309 02 02, e-mail: msklabvt@gmail.com  

 

Студентська сім'я Маріупольського будівельного коледжу запрошує тебе 

приєднатися до яскравого студентського життя! 

МИ ЧЕКАЄМО САМЕ ТЕБЕ!!! 


