Міністерство освіти та науки України
Млинівський державний технолого-економічний коледж

I рівень акредитації

Ліцензія: серія АЕ № 636386 від 16.06.2015 р.
видана Міністерством освіти і науки України

оголошує прийом студентів
на 2017- 2018 навчальний рік з освітою
на базі 9-ти та 11-ти класів за спеціальностями:
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

кваліфікація: фельдшер ветеринарної медицини. Форма навчання – денна.
Термін навчання: 4 р. на базі 9-ти кл. 3 р. на базі 11-ти кл.
кваліфікація: технік-рибовод. Форма навчання – денна і заочна.
Термін навчання: 3 р. на базі 9-ти кл. 2 р. на базі 11-ти кл.
кваліфікація: фахівець технолог. Форма навчання – денна.
Термін навчання: 3,5 р. на базі 9-ти кл. 2,5 р. на базі 11-ти кл.
кваліфікація: бухгалтер. Форма навчання – денна.
Термін навчання: 3 р. на базі 9-ти кл. 2 р. на базі 11-ти кл.
кваліфікація: організатор виробництва. Форма навчання – денна.
Термін навчання: 3,5 р. на базі 9-ти кл. 2,5 р. на базі 11-ти кл.
кваліфікація: товарознавець. Форма навчання – денна.
Термін навчання: 3 р. на базі 9-ти кл. 2 р. на базі 11-ти кл.
кваліфікація: технік-програміст. Форма навчання – денна.
Термін навчання: 4 р. на базі 9-ти кл. 3 р. на базі 11-ти кл.

Умови вступу

З освітою на базі 9-ти класів вступники складають іспити:
 на спеціальності «Ветеринарна медицина», «Водні біоресурси та аквакультура», «Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва», – укр. мова (диктант), біологія (усно);
 на спеціальності «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
«Комп’ютерна інженерія» – укр. мова (диктант), математика (усно).
З освітою на базі 11-ти класів вступники подають сертифікати УЦОЯО:
 на спеціальності «Ветеринарна медицина», «Водні біоресурси та аквакультура», «Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва», – укр. мова та література, біологія або історія;
 на спеціальності «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
«Комп’ютерна інженерія» – укр. мова та література, математика або історія.
Вступники які здобули споріднені професії кваліфікованого робітника складають фахові іспити у формі тестування.

Строки прийому заяв та документів:
Денна форма навчання
Заочна форма навчання

Початок 3 липня 2017 року
Закінчення:
 для осіб, які мають складати вступні випробування –
14 липня 2017 року;
 для осіб, які подають сертифікати УЦОЯО –
08 серпня 2017 року;
 для осіб, які здобули ОКР кваліфікованого робітника –
14 липня 2017 року;
Вступні випробування з 17 по 22 липня 2017 року
Зарахування за держ. замовленням – 31 липня 2017р.
за кошти юридичних і фізичних осіб – 30 серпня 2017р.

Початок 25 серпня 2017 року
Закінчення:
 для осіб, які мають складати вступні випробування –
16 вересня 2017 року;
 для осіб, які подають сертифікати УЦОЯО –
23 вересня 2017 року;
 для осіб, які здобули ОКР кваліфікованого робітника –
16 вересня 2017 року;
Вступні випробування з 17 по 23 вересня 2017 року
Зарахування не пізніше 26 вересня 2017 року

Примітки:
1. До участі в конкурсі допускаються сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання не нижче 100 балів;
2. Вступники подають сертифікати УЦОЯО;
3. Навчання проводиться за рахунок коштів державного бюджету та на контрактній основі.
Перелік документів які подаються в приймальну комісію:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим
вибором оригінали або копії;
 копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Військовий квиток, посвідчення про прописку до призовної дільниці та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто
в строки, визначені для подання документів.
Адреса: 35100 Рівненська область; смт. Млинів; вул. І. Франка, 1;
сайт www.college.mlyniv.rv.ua, e-mail: mdtek@ukr.net; тел./факс. (03659) 6-55-66.
Їхати поїздом та автобусом до станції: Рівне, Луцьк, Дубно. Автобусом до станції смт. Млинів.

