Шановні відвідувачі!
Вітаємо Вас на офіційному сайті
Львівського фахового коледжу будівництва,
архітектури та дизайну!
Шлях кожної людини в професійній кар’єрі починається з моменту
вибору нею навчального закладу. Це не простий вибір: він багато в чому
визначає майбутнє! Наша мета – надати якісну освіту, завдяки якій наші
випускники стануть високопрофесійними і затребуваними фахівцями.
Найголовнішим нашим ресурсом є люди – самовіддані співробітники та викладачі, студенти, батьки та
наші роботодавці на будівельному ринку. Усі ті, хто своїм ставленням до справи щодня допомагає коледжу
йти наміченим курсом, будувати сміливі плани, реалізовувати ідеї та займати перші позиції в професійній
освіті регіону.
На сьогодні ми займаємо одну з провідних галузей на ринку освітніх послуг Львівської області. Це стало
можливим завдяки послідовній і системній роботі всього колективу: ми працювали і продовжуємо працювати,
не відволікаючись на зовнішні чинники, ми прагнемо крокувати в ногу з часом, але при цьому зберігаємо
галузеву спрямованість. Сьогодні Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну –
головний центр підготовки кваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців – керівників середньої ланки і
інженерно - технічних працівників, а також кваліфікованих робітників для
будівельної галузі і житлово-комунального господарства нашого регіону.
Із моменту заснування далекого 1940 року і донині наш коледж є
одним із найбільш відомих і престижних закладів фахової передвищої
освіти не тільки Львівської області, а й усього регіону. Освіта, здобута в
коледжі, відповідає сучасним вимогам. Вона стає надійною опорою в житті.
Ми надаємо активне сприяння в працевлаштуванні нашим
випускникам. Висока якість освітніх послуг, різнобічна підготовка і
дефіцит професійних кадрів за нашими спеціальностями, дозволяють
випускникам коледжу вибирати місце роботи з безлічі пропозицій на
працевлаштування.
За роки своєї діяльності коледж випустив тисячі фахівців високої
кваліфікації, які зайняті у будівельній галузі не тільки Львівської області, а
й країни. Наші випускники працюють у державних установах, комерційних
структурах, будівельних компаніях і організаціях різних форм власності.
На сторінках нашого сайту Ви можете знайти інформацію про історію коледжу, його традиції, досягнення
та плани на майбутнє, а також завжди бути в курсі подій, що відбуваються.
Ми відкриті для співпраці з підприємствами будіндустрії Львівської області і готові розглянути будь-які
пропозиції в рамках соціального партнерства.
Головним результатом нашої роботи є те, що молоді люди отримують престижні і затребувані на
сьогоднішній день спеціальності архітектури, дизайну, будівництва і геодезії. Досвідчений педагогічний
колектив коледжу пишається тим, що наші випускники не мають проблем із працевлаштуванням і отримують
гідну заробітну плату. Якщо ви хочете опанувати цікаву, потрібну високооплачувану професію і брати участь
у насиченому студентському житті – двері нашого коледжу відкриті для Вас!
Бажаю абітурієнтам успіхів. Упевнений, що Ви станете гідними студентами Львівського фахового
коледжу будівництва, архітектури та дизайну, зумієте зберегти його традиції і передати їх наступним
поколінням.
З повагою Юрій СОХА,
директор Львівського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну

