Відокремлений структурний підрозділ
«Новоушицький фаховий коледж
Закладу вищої освіти
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ЗАПРОШУЄМО НА
НАВ ЧАННЯ
З2600, Хмельницька ост., сит Нова Уишця, сул. Подільська, 34;
телефонії: +380978594401; +380978375205; +380980086639

ПРОПОНУЄМО НА ВИБІР АБІТУРІЄНТІВ
5 СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
Е
Е
Е
Е
Е

142 «Енергетичне машинобудування»
201 «Агрономія»
205 «Лісове господарство»
208 «Агроінженерія»
275 «Транспортні технології»

Студенти коледж}7здобудуть робітничі професії
• тракторист-мспанніст сільськогосподарського
виробництва категорії А 1;
• слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та
устаткування 2-3 розряду;
• меті пніст холодильних установок 2 розряду;
• лісник;
• оператор коми 'ютерного набору.

ВСТУП НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

для навчання за кошти державного бюджету та за
кошти фізичних або юридичних осіб за
результатами індивідуальної усної співбесіди та
розгляду мотиваційних листів.
-

Реєстрація електронних кабінетів розпочинається

червня

Прийом заяв та документів розпочинається:
з 30.06. - 13.07. - основна сесія (бюджет і контракт);
з 26.09. 16.0- додат кова сесія (контракт).

ВСТУП НА ОСНОВІ повної
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)

для навчання за кошти державного бюджету та за
кошти фізичних або юридичних осіб - за
результатами індивідуальної усної співбесіди та
розгляду мотиваційних листів.
Замість проходження індивідуальної усної співбесіди
вступник може подати результати зовнішнього
незалежного оцінювання (2019 - 2021 років у будь-яких
комбінаціях) або національного мул ьтипредметного
теста.
Реєстрація електронних кабінетів розпочинається 01 липня.
Прийом заяв та доку ментів ро зпочинається:
з 14.07,-26.07, - основна сесія (бюджет і контракт) (без ЗНО)
з 14.07.-03.08. - основна сесія (бюджет і контракт) (із ЗНО)
з 01.11. - 20.11. - додаткова сесія (контракт).

ВСТУП НА ОСНОВІ ДИПЛОМА
КВАЛІФІКОВА РОБІТНИКА

♦>для навчання за кошти державного бюджету та за
кошти фізичних або юридичних осіб - за результатами
індивідуальної усної співбесіди.
Прийом заяв та документів розпочинається:
з 14.07. по 29.07.
з 15.08. по 05.09.

ВСТУП НА ОСНОВІ ДИПЛОМІВ
«МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА»,
«БАКАЛАВРА», «СПЕЦІАЛІСТА» АБО
«МАГІСТРА»
Вступники до коледжу мають право безоплатно
навчатися, якщо вони не здобули вищий рівень освіти
впродовж* восьми попередніх років за кошти
державного бюджету та якщо вступники здобули
відповідний рівень освіти за кошти фізичних або
юридичних осіб.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ

Заява в електронній формі;
Мотиваційний лист;
Копія документа про освіту та додаток до нього
державного зразка;
Копія документа (одного з документів), що посвідчує
особу;
Копія РНОКПП (ідентифікаційний код);
Копія військово-облікового документа;
8 кольорових фотокарток, розміром 3x4 см.;
Медичну довідку;
Довідку про щеплення;
Пільгові документи (за наявності).
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В коледжі працює Консультаційний центр при
прішмальнш комісії для надання допомоги вступникам
під час подання заяв в електронній формі:
- з 23 червня - для вступу на базі 9 класів;
- з 01 липня - для вступу на базі 11 класів.
♦

♦♦♦

Вступники можуть звернутися до консультаційного
центру коледжу з метою створення електронного
кабінету, внесення заяв в електронній формі.

За додатковою інформацією про можливість
вступити на навчання до коледжу звертайтеся до
Приймальної комісій
(32600, Хмельницька обл., смпі Нова Утиця,
еул. Подільська, 34;
телефони: +380978594401; +3809783 75205;
+380980086639)

