
№ 

3/п Спеціальність 
Освітня програма 

(Спеціалізація) 

Форма 

навчання 

Вступне випробування 

(ЗНО) 

Ліцензований 

обсяг 
Форма фінансування 

Термін 

навчання 

 

1 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Монтаж і експлуатація 

електроустаткування 
підприємств та цивільних 

споруд 

Денна 
(Без ЗНО) 

математика; українська мова 
25 Бюджет 3р. 10міс. 

Заочна 
ЗНО – 100 балів 

математика; укр. мова та  літ. 
25 

Госпрозрахунок 
(15% бюджетне фінансування) 

2р. 10міс. 

Монтаж та обслуговування 

електроустаткування суднового 

електрообладнання 

Денна 
(Без ЗНО) 

математика; українська мова 
25 Бюджет 3р. 10міс. 

Обслуговування, діагностика та 

ремонт автотранспортних 

засобів 

Денна 
(Без ЗНО) 

математика; українська мова 

25 Бюджет 3р. 10міс. 

25 Госпрозрахунок 3р. 10міс. 

2 135 Суднобудування 

Суднобудування 

Денна 
(Без ЗНО) 

математика; українська мова 
25 Бюджет 3р. 6міс. 

Заочна 
ЗНО – 100 балів 

математика; укр. мова та  літ. 
25 

Госпрозрахунок 

(15% бюджетне фінансування) 
2р. 8міс. 

Монтаж, проектування та 

обслуговування суднових 

машин, механізмів та систем 

Денна 
(Без ЗНО) 

математика; українська мова 
25 Бюджет 3р. 6міс. 

Заочна 
ЗНО – 100 балів 

математика; укр. мова та  літ. 
25 

Госпрозрахунок 

(15% бюджетне фінансування) 
2р. 8міс. 

3 051 Економіка Економіка підприємства Денна 
(Без ЗНО) 

математика; українська мова 
25 Бюджет 2р. 10міс. 

4 
071 Облік і 

оподаткування 

Облік і аудит на 
підприємствах і в організаціях 

Денна 
(Без ЗНО) 

математика; українська мова 
25 Бюджет 2р. 10міс. 

Заочна 
ЗНО – 100 балів 

математика; укр. мова та  літ. 
25 

Госпрозрахунок 
(15% бюджетне фінансування) 

1р. 9 міс. 

5 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Фахівець з інформаційних 

технологій 
Денна 

(Без ЗНО) 

математика; українська мова 

25 Бюджет 2р. 10міс. 

25 Госпрозрахунок 2р. 10міс. 

6 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Програмна інженерія 

Денна 
(Без ЗНО) 

математика; українська мова 
20 Бюджет 3р. 10міс. 

Заочна 
ЗНО – 100 балів 

математика; укр. мова та  літ. 
20 

Госпрозрахунок 

(15% бюджетне фінансування) 
2р.10міс. 

7 
131 Прикладна 

механіка 

Обслуговування верстатів 

з програмним управлінням 

і робототехнічних 

комплексів 

Денна 
(Без ЗНО) 

математика; українська мова 
25 Бюджет 3р. 10міс. 

Заочна 
ЗНО – 100 балів 

математика; укр. мова та  літ. 
25 

Госпрозрахунок 

(15% бюджетне фінансування) 
2р. 10міс. 

8 
133 Галузеве 

машинобудування 

Машинобудування та 

матеріалообробка 

Денна 
(Без ЗНО) 

математика; українська мова 
25 Бюджет 3р. 10міс. 

Заочна 
ЗНО – 100 балів 

математика; укр. мова та  літ. 
25 

Госпрозрахунок 

(15% бюджетне фінансування) 
2р. 10міс. 

9 
172 Телекомунікації та 

радіотехніка 

Радіотехніка, 

радіоелектронні апарати та 

зв’язок 

Денна 
(Без ЗНО) 

математика; українська мова 
20 Бюджет 3р. 10міс. 

Заочна 
ЗНО – 100 балів 

математика; укр. мова та  літ. 
20 

Госпрозрахунок 

(15% бюджетне фінансування) 
2р. 10міс. 
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Коледж має ліцензію на підготовку молодших 

спеціалістів серія АЕ №636447 від 04.06.2015 р. 

та сертифікати про акредитацію, які видані  

Міністерством освіти  і науки України 

 

Термін навчання:  
на денному відділенні – 3 р. 10 міс. 

на заочному відділенні – 2 р. 8 міс. 
 

НАВЧАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ: 
 

на денному відділенні: 
  - на базі базової середньої освіти (9 класів) вступне 

тестування з математики й української мови; 

  - на базі повної середньої освіти (11 класів) із 

зарахуванням на вільні місця ІІ курсу за 

результатами ЗНО 2016 або 2017 року; 

  - на підставі диплому кваліфікованого робітника із 

зарахуванням на ІІ курс, за умови обрання 

відповідного напряму підготовки (вступні 

випробування з української мови та  фаховий іспит); 
 

на заочному відділенні: 
  - на базі повної середньої освіти (11 класів) із 

зарахуванням на ІІІ курс за результатами ЗНО 2016 

або 2017 року; 
  - на підставі диплому кваліфікованого робітника,  

за умови обрання відповідного напряму підготовки 

(вступні випробування з української мови та фаховий 

іспит). 
 

Навчання проводиться на бюджетній основі 

(безкоштовне навчання) для денного 

відділення з щомісячною виплатою стипендії 

 та на госпрозрахунковій основі (за контрактом) 
 

 

Прийом документів:  
на денну форму     з  01 липня до 14 липня 2017 р. 
на заочну форму   з  26 липня до 25 серпня 2017 р. 

 

ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ: 

 Документи про освіту 
 Медична довідка (форма №086о), довідка про 

щеплення 

 Фотокартка розміром 3х4 – 4 шт. 
 Ідентифікаційний номер (ксерокопія) 

 Свідоцтво про народження або паспорт (ксерокопія) 

 Документи про пільги 

 Папка та зошит 
 Приписне свідоцтво або військовий квиток 

(ксерокопія) 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ  
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ  

З А П Р О Ш У Є  Н А  К У Р С И   
всіх бажаючих покращити знання з 
загальноосвітніх дисциплін, 
підготуватися до державної 
підсумкової атестації та зовнішнього 
незалежного тестування. 

 

 

 

З ВЕРЕСНЯ 2017 року розпочинають роботу 

восьми місячні курси вихідного дня по 

підготовці до ЗНО (Математика) (навчання 

два рази на тиждень в суботу та неділю, групи 

до 10 чоловік) 
 

З ЖОВТНЯ 2017 року – курси вихідного дня 

по підготовці до ДПА  (9 клас) (навчання два 

рази на тиждень, субота та неділя) 
 

З ЛЮТОГО 2018 року розпочинають роботу 

тримісячні курси підготовки до Державної 

підсумкової атестації (9 і 11 клас) та ЗНО (два 

рази на тиждень) 
 

З 1-ГО ЛЮТОГО 2018 року розпочинають 

роботу курси підготовки до вступу в коледжі 

на базі 9 класів. 

Заняття проводять найкращі вчителі міста та 

викладачі Миколаївського політехнічного 

коледжу 
 

Додаткову інформацію по курсам 

можна отримати за телефоном  

(063)6-723-887; (096)1-058-179 

 (до 1500 години) 
 

 
Протягом року на базі спеціалізованої 

лабораторії коледжу проводяться 

безкоштовні заняття гуртка 

«Радіоелектроніка» 

 

 

http://www.mpk.mk.ua/

