
Млинівський техполого-економічний фаховий коледж

ної комісії
оку
слав ЯЦКЕВИЧ

Розглянуто і схвалено на засіданні Цйкяойої комісії управління та 
адміністрування протокол № 10 від 16.05.2022 року

Програма фахового вступного випробування у формі індивідуальної 
усної співбесіди для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня кваліфікований робітник за спеціальністю 073 «Менеджмент»:

1. Економіка як фундаментальна суспільна наука.
2. Виробництво і його складові елементи.
3. Відносини власності в економічному житті суспільства.
4. Загальні основи ринку.
5. Суб'єкти ринкової економіки. Підприємництво.
6. Суспільний продукт і його форми.
7. Економічне зростання і його чинники.
8. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людей.
9. Менеджмент як наукова система управління.
10. Організація як об’єкт управління.
1 1. Внутрішнє та зовнішнє середовище організацій.
12. Мотивація.
13. Методи менеджменту.
14. Управлінські рішення.
15. Суть та види бухгалтерського обліку.
16. Вимірники бухгалтерського обліку.
17. Методи бухгалтерського обліку.
18. Облік грошових коштів Облік розрахункових операцій та інших 

активів
19. Облік товарно-матеріальних цінностей (запасів)
20. Облік поточних біологічних активів та сільськогосподарської 

продукції
21. Облік капітальних інвестицій
22. Склад та облік необоротних активів
23. Облік зобов'язань
24. Облік праці та її оплати
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йсії управління та
.2022 року

чеслав ЯЦКЕВИЧ

Розглянуто і схвалено на засіданн 
адміністрування протокол №

Програма фахового вступного випробування у формі індивідуальної 
усної співбесіди для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня кваліфікований робітник за спеціальністю «Облік і 
оподаткування»:

1. Суть та види бухгалтерського обліку.
2. Вимірники бухгалтерського обліку.
3. Методи бухгалтерського обліку.
4. Облік грошових коштів Облік розрахункових операцій та інших активів
1. Облік товарно-матеріальних цінностей (запасів)
2. Облік поточних біологічних активів та сільськогосподарської продукції
3. Облік капітальних інвестицій
4. Склад та облік необоротних активів
5. Облік зобов'язань
6. 10. Облік праці та її оплати
7. Суть та види податків
8. 1 Іодагкова система і податкова політика
9. Державна податкова служба України
10.1 Іодаток на доходи фізичних осіб
11. Податок на прибуток підприємств
12. Платежі до державних цільових фондів
13. Напрям оподаткування.
14. Економіка як фундаментальна суспільна наука.
15. Виробництво і його складові елементи.
16. Відносини власності в економічному житті суспільства.
17. Загальні основи ринку.
18. Суб'єкти ринкової економіки. Підприємництво.
19. Суспільний продукт і його форми.
20. Економічне зростання і його чинники.
21. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людей.
22. Суть і функції фінансів
23. Податки і податкова система
24. Державний бюджет України, його доходи і видатки
25. Страхування і страховий ринок
26. Фінансова політика і фінансовий механізм



27. Фонди фінансових ресурсів
28. Місцеві фінанси
29. Фінансовий ринок
30. Міжнародні фінанси



Млинівський технолого-економічний фаховий коледж

місії ветеринарної 
від 16.05.2022 року

ної комісії
оку
слав ЯЦКЕВИЧ

Розглянуто і схвалено на засідали 
медицини та аграрних наук протокол

Програма фахового вступного випробування у формі індивідуальної 
усної співбесіди для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня кваліфікований робітник за спеціальністю
204 Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва
1. Етапи розвитку тваринництва.
2. Клітинна будова тваринного організму, його цілісність.
3. Органи, апарати та системи органів тваринного організму.
4. Шкірний покрив та його похідні.
5. Органи травлення.
6. Органи дихання.
7. Система органів кровообігу і лімфо обігу.
8. Обмін речовин та енергії.
9. Органи сечовиділення.
10.Органи розмноження.
11 .Нервова система та органи чуттів.
12. Вчення про породу.
13. Конституція, екстер’єр та інтер’єр сільськогосподарських тварин.
14. Ріст і розвиток сільськогосподарських тварин.
15. Корми і годівля тварин.
16. Продуктивність сільськогосподарських тварин.
17. Відбір і підбір сільськогосподарських тварин.
18. Методи розведення сільськогосподарських тварин.
19. Техніка розведення сільськогосподарських тварин.
20. Методи штучного осіменіння тварин різних видів.
21 .Селекційно-племінна робота у тваринництва.
22.Організація племінної роботи в господарстві.
23. Механізація і автоматизація технологічних процесів в тваринництві та 

переробній промисловості.
24. Техніка безпеки в тваринництві і на переробних підприємствах.
25. Структура агропромислового комплексу України.



Млинівський гехнолого-економічний фаховий коледж

маТьної комісії

ёслав ЯЦКЕВИЧ

Розглянуто і схвалено на засідан місії Ветеринарної 
медицини та аграрних наук прото »46 від 16.05.2022 року

Програма фахового вступного випробування у формі індивідуальної 
усної співбесіди для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня кваліфікований робітник за спеціальністю
211 «Ветеринарно медицина»

1. Інструменти для штучного осіменіння.
2. Взяття сперми.
3. Тривалість вагітності у с/г тварин.
4. Розміщення плода при нормальних родах.
5. Затримка посліду.
6. 1 Іісляродовий парез.
7. Мастити.
8. Будова клітини.
9. Системи організму.
10. Порожнини тіла.
11 .Тканини.
12.Гематологія.
13.Зернові корми.
14. Груб і корми.
15. Поширення мікроорганізмів.
16. Методи боротьби із збудниками інфекційних хвороб.
17. Вчення про імунітет.
18. Діагностика паразитарних хвороб.
19. Методи боротьби із збудниками інвазійних хвороб.
20. Гельмінтологія.
21 .Дегельмінтизація.
22. Аскаридоз. Фасціольоз. Ехінококоз. Саркоптоз. Трихінельоз.
23. Поняття про комахи та кліщі.
24.Обладнання аптеки. Лікарські форми. Антибіотики. Анальгетики.
25.Збуджуючі, проносні, дезінфікуючі засоби. Фітотерапія.



Млинівський технолого-економічний фаховий коледж

4>ІІОЇ комісії
ку

Г^іеслав ЯЦКЕВИЧ

Розглянуто і схвалено на засіданні Циклові ісії інформаційних 
технологій протокол № 10 від 16.05.2022 року

Програма фахового вступного випробування у формі індивідуальної 
усної співбесіди для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня кваліфікований робітник за спеціальністю
123 "Комп’ютерна інженерія”:

1. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів.
2. Системи обробки табличної інформації.
3. Текстовий редактор MS Word.
4. Комп’ютерні презентації та публікації.
5. Системи обробки табличної інформації.
6. Бази даних.
7. Служби Інтернету.
8. Основи програмування.
9. Основи інформаційної безпеки. .
10.Основні принципи побудови комп’ютера.
1 І.Типи і специфікації мікропроцесорів.
12. Системні плати і шини.
13. BIOS: базова система введення-виведення.
14.Оперативна пам’ять.
15. Пристрої зберігання даних.
16. Відеоадаптери та монітори.
17.Зовнішні інтерфейси введення-виведення.
18.Периферійні пристрої.
19.Засоби діагностики і технічне обслуговування.
20.Загальні питання електрорадіовимірювань.
21 .Вимірювання струму.
22. Вимірювання напруги.
23. Вимірювання потужності.



24. Вимірювальні генератори та синтезатори частоти.
25. Електронні осцилографи.
26. Вимірювання частоти та інтервалів часу.
27. Автоматизація електрорадіовимірювань.
28.Основні закони, методи розрахунку та властивості електричних кіл 

постійного струму.
29. Магнітне поле і електромагнітна індукція.
30. Синусоїдний струм та його основні характеристики.
З 1 .Резонансний режим роботи електричного кола.
32. Електричні кола із взаємоіндукцією.
33. Поняття про багатофазні системи.
34. Чотириполюсники.
35. Функції, їхні властивості і графіки.
36. Степенева, показникові і логарифмічна функції.
37. Тригонометричні функції.
38. Рівняння, нерівності та їх системи.
39. Похідна, інтеграл та їх властивості.
40. Елементи теорії ймовірності.
41. Вектори і координати.
42. Многогранники.
43. Тіла обертання.
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