
СПІВРОБІТНИЦТВО  

між ТзОВ «Родничок» та факультетом архітектури, будівництва та 

декоративно-прикладного мистецтва  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

В рамках дії договору між Чернівецьким національним 

університетом імені Юрія Федьковича та ТзОВ «Родничок» на факультеті 

архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва 

здійснюється активна співпраця викладачів та студентів кафедри будівництва 

з колегами-партнерами з різних віток будівельної сфери ТзОВ «Родничок». 

Договір забезпечує спільне використання навчально-дослідної 

лабораторії для випробування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, 

що є необхідною складовою в забезпеченні якісної підготовки фахівців 

(бакалаврів, магістрів) в галузі будівництва та архітектури на кафедрі 

будівництва. Створено належні умови для проведення практичних та 

лабораторних робіт студентів кафедри, проходження виробничої та 

технологічної практик, а також науково-дослідних робіт та діагностичних 

випробувань будівельних матеріалів, виробів, конструкцій. Така співпраця 

тісно поєднує та закріплює теоретичний матеріал засвоєний на лекційних 

заняттях. 

На період проходження виробничої практики студенти кафедри 

будівництва мають можливість набути практичний досвід у багатьох видах 

професійної діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель; 

добування піску, гравію, глин і каоліну; виробництво будівельних виробів із 

пластмас; виготовлення виробів із бетону для будівництва; виробництво 

бетонних розчинів, готових для використання. 

На території підприємства є всі умови для проходження технологічної 

практики. Студенти отримують практичний досвід з виготовлення товарного 

бетону, виготовлення будівельних конструкцій із полівінілхлориду (ПВХ), 

металевих конструкцій покриття, сендвіч-панелей та ін. 

Студенти мають можливість вивчати новітні тенденції будівельного ринку, 

набувати нових знань та здобувати практичний досвід на одному із 

найбільших та укомплектованих цехів по зборці віконних та дверних блоків 

на Західній Україні, а також на найбільшому в Україні складі із профілями та 

комплектуючими для виробництва ПВХ і алюмінієвих конструкцій. 

Колектив фахівців ТзОВ «Родничок» забезпечує дотримання 

студентами та викладачами кафедри будівництва правил техніки безпеки на 

виробничих площах, виконує супровід виробничої та технологічної практик 

студентів, виконання лабораторних та науково-дослідних робіт. 

По закінченні навчання студенти мають можливість працевлаштуватися 

та здобути відповідну професію в найбільшій на Західній Україні компанії з 



виробництва будівельних матеріалів та конструкцій широкого спектру - ТзОВ 

«Родничок». 


