
Інструкція  подачі заяви дистанційно для вступника МДТЕК 

  на базі 9 класу 
Шановний абітурієнте, цього року ти можеш написати заяву для вступу у Млинівський державний 

технолого-економічний коледж  дистанційно вдома і надіслати її  

до 13 липня 2020 року! 
ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, ЩОБ НАДІСЛАТИ ЗАЯВУ І ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ 

ДИСТАНЦІЙНО: 

1. Заповнити електронну форму на сайті www.college.mlyniv.rv.ua у вкладці під назвою 

«Абітурієнту» «Після 9 класу», обов’язково ПРАВИЛЬНО внести всі свої дані (від цього 

залежить вступ). 

2. Надіслати якісні чіткі скановані копії чи фотокопії  таких документів: 

 Документ, що посвідчує особу вступника  - паспорт (ІD-картка  з з титульної і 

зворотної сторони) 

 Витяг додаток до паспорта, в якому вказано місце реєстрації. 

 Ідентифікаційний код (фото документу, якщо коду  не  відображено в паспорті). 

 Документ про здобутий освітній рівень -  свідоцтво про базову загальну середню освіту 

з додатком (фото всіх документів з титульної і зворотної сторони, загалом 4 фото). 

 4 фотокартки розміром 3*4 см. (фотографуємо чи скануємо і надсилаємо). 

3. Скачати на сайті коледжу www.college.mlyniv.rv.ua  і роздрукувати бланк заяви, в 

якому заповнити особисто від руки всі поля: 
 ПІБ розбірливим почерком 

 Назву спеціальності вписуємо одну,  вибравши потрібну з переліку всіх спеціальностей:  
211 Ветеринарна медицина 

207 Водні біоресурси та аквакультура 

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 
071 Облік і оподаткування 

073 Менеджмент 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
123 Комп’ютерна інженерія 

 Поставити галочки у необхідних полях, наприклад: 

 Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на 

участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання 
рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням). 

 В графі «Закінчив(ла)______» вписуєте повну назву навчального закладу, який закінчили (повну 
назву шукаєте в документі про освіту та в додатку до нього). 

 Вказати ДІЙСНУ ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ ТА СВІЙ ТЕЛЕФОН для того, щоб отримати 

розклад вступних іспитів. 

 У графі «Додаткова інформація» вказати ОБОВЯЗКОВО ТЕЛЕФОНИ БАТЬКІВ чи інших 
контактних осіб  для зв’язку з вами.  

 Прописати  реальну дату заповнення заяви, поставити свій підпис. 

4. Зробити скановану чи фотокопію написаної  тобою заяви. 

5. Надіслати ВСІ  ДОКУМЕНТИ І написану тобою ЗАЯВУ на адресу Приймальної комісії  

коледжу prkom.mdtek@gmail.com 
6. Отримати відповідь від Приймальної комісії на свою електронну пошту з підтвердженням 

про реєстрацію твоєї заяви і  розкладом вступних іспитів. 

УВАГА!  БЕЗ ОТРИМАННЯ  ВІДПОВІДІ  ВІД  КОЛЕДЖУ ТВОЯ ЗАЯВА 

ВВАЖАЄТЬСЯ НЕЗАРЕЄСТРОВАНОЮ.  

ШУКАЙ ВІДПОВІДЬ НА СВОЇЙ  ПОШТІ. 

Абітурієнте, якщо в тебе виникають труднощі в подачі заяви дистанційно, то телефонуй 

(03659) 6-55-66 або приходь до нас в корпус  і подавай заяву особисто в коледжі. 

Встигни до 13 липня 2020 року! 
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