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НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Кожна людина протягом усього свого життя 
мріє досягнути поставленої мети та знайти свій 

шлях. Особливо це стосується молоді, адже навкру-
ги стільки всього нового та непізнаного! Здається, що 
перед Тобою відчинені всі двері. Та як не помилитися? 
Адже, зазвичай, цей вибір – на все життя! 

Студенти, які навчаються в нашому коледжі, 
перший правильний крок у цьому напрямку вже 
зробили і жоден з них не шкодує. 

Проте час не стоїть на місці. І нещодавні першокурс-
ники скоро покинуть стіни рідної Альма – матер. Від-
криються перед ними нові життєві обрії. І знову стануть 
перед вибором: куди далі йти? Такі вони, реалії буття…

Шановні абітурієнти! Ви маєте всі шанси попов

нити ряди нашої дружньої студентської родини, аби 
продовжувати багаторічні традиції нашого навчально-
го закладу та гордо нести звання студента Барсько-
го коледжу транспорту та будівництва Національного 
транспортного університету. 

Виберіть правильний шлях для розвитку та са
мовдосконалення. Можливо, в цьому вам допоможе 
встановлений біля навчального закладу вказівник? 
Хоч він має дещо жартівливий зміст, але вже визнаний 
як один із найінформативніших в Україні за кількістю 
вказаних напрямків і найвищий. 

Тож хай щастить вам у виборі життєвого шля
ху, дорогі наші абітурієнти! Нехай кожен відшукає 
свою стежину для сходження до зірок! 
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лежного оцінювання (ЗНО) 2015 року гірші, ніж у 2014. 
Зокрема, випускники «завалили» завдання з матема-
тики та англійської мови. З математики максимально 
можливу кількість балів набрали лише 48 абітурієнтів 
із 106 тисяч. При цьому тести з цього предмета були 
найлегшими за всі роки ЗНО.

В ідеалі, для того, щоб реформа освіти (як і будь-
яка інша) відбулася, потрібні принаймні поєднання 
та збіг кількох чинників.   По-перше, політична воля і 
бажання владних еліт проводити реформу. По-друге, 

наявність реальних 
можливостей і важе-
лів влади для реалі-
зації реформи: ма-
теріальні та кадрові 
ресурси, вплив ре-
форматорів на клю-
чові інститути влади 
і згода останніх про-
водити зміни, здат-
ність долати опір ре-
формам. По-третє, 
наступність влади і 
політики, принаймні 
у здійсненні освіт-
ньої реформи. По-
літичні розбіжності 
у "верхах" можуть 

стосуватися способів реалізації реформ, але зміна 
влади не повинна призводити до зміни курсу. По-
четверте, розуміння і підтримка реформи активною 
частиною суспільства і професійної спільноти. Восени 
2014 р. експерти Стратегічної консультативної групи 
спробували оцінити перспективи освітньої реформи в 
Україні — розглянувши перелічені чинники. Результат 
не дуже надихає: перспектива оцінювалася як 50 на 
50, — цей баланс можна виявити за всіма згаданими 
параметрами. Як же в цій ситуації бути абітурієнту? 
Яких «сюрпризів» очікувати цього року?

А він – особливий, адже вперше масово будуть 
впроваджуватись елементи реформи. І навіть якісно 
проведене так зване "зовнішнє тестування", резуль-
тати якого мають обов'язково приймати усі державні 
вищі навчальні заклади, не дає стовідсоткової гаран-
тії вступу. Можливо, це лише припущення, але, як би 
там не було, в цьому році буде зовсім інша ситуація 
зі вступом, аніж у минулі роки. І хочемо ми цього чи 
ні, але якісна освіта – це життєва необхідність для 
побудови кар'єри і перспективного життя в майбут-
ньому.

Сьогодні освіта є одним з визначальних чинників від-
творення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, 
розвитку духовної культури українського народу, запо-
рукою майбутніх успіхів у зміцненні і утвердженні авто-
ритету України як суверенної, незалежної, демократич-
ної, соціальної та правової держави.

Об’єднання Європи, її рух на схід супроводжується 
формуванням загального освітнього і наукового просто-
ру, розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій галузі, 
де якість вищої освіти є основою. 

Ніколи ще проблема якості освіти в Україні не 
мала такого важливого ідеологічного, соціального, 
економічного і технічного значення, як нині. 

Чого чекати від реформи освіти?
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країнська освіта – один з найбільших секторів 
суспільства, в якому працюють та навчаються 

близько 9 млн. осіб. Упродовж усього періоду існуван-
ня незалежної України в освітньому секторі накопи-
чувалися численні проблеми системного характеру. 
Серед них:

• занепад матеріально-технічної бази, старіння пе-
дагогічних кадрів, брак молодих спеціалістів;

• низька заробітна плата, зниження соціального 
статусу працівників освіти;

• падіння якості освіти, рівня 
знань і умінь учнів;

• повільне і безсистемне онов-
лення змісту освіти;

• зростаюча нерівність у доступі 
до якісної освіти;

• надмірна комерціалізація 
освітніх послуг, корупція;

• неефективна, надмірно цен-
тралізована, застаріла система 
управління і фінансування;

• зниження якості кадрів і криза 
педагогічної освіти;

• брак ефективної системи 
контролю якості освіти;

• зниження якості навчальної лі-
тератури та відсутність передових 
технологій в освітньому секторі.

Отже, на часі проведення масштабної реформи 
системи освіти всіх рівнів. Так, у недалекому май-
бутньому Україна перейде на 12-річну середню освіту. 
Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Квіт.

Він нагадав, що в усьому світі термін навчання ста-
новить 12 років. "Тільки 12, тут не може бути жодних 
дискусій", – підкреслив він. Також Міносвіти планує 
запровадити державну підсумкову атестацію з укра-
їнської та іноземної мов, історії та математики уже 
наступного навчального року. Про те, що планується 
повернути 12-річну освіту в школах, Квіт говорив ще в 
травні 2014 року. 12-річне навчання вже запроваджу-
валося в Україні в 2002 році за міністра освіти і науки 
Василя Кременя. У липні 2010 року, коли міністром 
став Дмитро Табачник, парламент повернув 11-річну 
середню освіту. Сьогодні ж знову це питання на по-
рядку денному.

У жовтні 2014 року Міністерство освіти і науки пре-
зентувало проект Концепції розвитку освіти на період 
2015-2025 років. Документ буде схвалений після про-
цедури громадського обговорення. Нагадаємо, що за 
офіційною статистикою результати зовнішнього неза-
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Тому, цьогоріч, як ніколи, особлива увага абіту
рієнтів має бути спрямована на вступ до технікумів 
і коледжів. Адже Правила прийому до цих ВНЗ у 2016 
році не зазнали радикальних змін. Навчальні заклади 
нашого типу якісно вирізняються з-поміж інших мож-
ливістю оптимального поєднання теоретичного і прак-
тичного навчання. Саме така збалансованість та мож-
ливість швидко адаптуватися до нових умов є най-
важливішою складовою успіху молодого спеціаліста.

Але для того, щоб зробити правильний вибір, не-
обхідно, по-перше, визначити свої інтереси й нахили 
(тобто, що “хочу”). До речі, це виявляють за допомо-
гою спеціальних діагностичних тестів, які пропонують 
фахівці. По-друге, оцінити свої професійно важливі 
якості – здоров’я, здібності (що “можу”). І, по-третє, 
довідатися, які професії мають і матимуть попит у ро-
ботодавців на ринку праці. Інакше кажучи, яке сьогод-
ні “треба” і які його перспективи в майбутньому. 

Знаючи, що найбільше на вибір майбутньої про-
фесії впливає думка батьків, наш навчальний 

заклад запрошує їх на різноманітні інформаційно-
роз’яснювальні заходи, зокрема – Дні відкритих две-
рей. Саме під час проведення їх можна дізнатися про 
особливості та переваги навчального закладу і при-
йняти відповідальне життєве рішення. 

Сьогодні, маючи доступ до світових інформацій-
них технологій, організувати сучасну теоретичну під-
готовку цілком реально. Межа успішності залежить 
від рівня підготовки викладача та студента. Наш на-
вчальний заклад є справжньою кузнею підготовки 
кваліфікованих кадрів, що уже більше сорока п’яти 

Переважна більшість випускників вважає, що в 
першу чергу треба мати вищу освіту, причому будь-
яку. Так само думають і батьки. Але коли економіка 
знову запрацює на повну силу, потрібні будуть, на-
самперед, виробничники – кваліфіковані робітники, 
середня ланка технічно-інженерного спрямування, 
технологи. Спеціалісти центрів зайнятості орієнтують 
сільську учнівську молодь саме на вибір таких профе-
сій, адже від них великою мірою залежить майбутнє 
держави, її економіка.

Одним із провідних навчальних закладів, де про
понують високоякісні освітні послуги, є Барський 
коледж транспорту та будівництва Національного 
транспортного університету. Тут студенти можуть 
отримати ґрунтовну спеціальну освіту, а після за
кінчення – продовжити навчання у вищих навчаль
них закладах України за обраною спеціальністю.

років успішно конкурують на ринку праці, займають 
керівні посади на провідних підприємствах держави 
та за її межами.

Отримавши ґрунтовну освіту, наші випускники 
успішно продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації за скороченою програмою. До речі, біль-
ше 80% студентів у нас навчаються за рахунок дер-
жавного бюджету, а вартість навчання  приємно ди-
вує. 

Крім того, студент у процесі навчання має мож-
ливість додатково отримати кілька робітничих про-
фесій, що робить його конкурентноздатним на ринку 
праці.

У нашому навчальному закладі справді є з чого вибирати, 
то ж зробіть правильний вибір!

http://bktbntu.com.ua

Йосип Кібітлевський, директор БКТБ НТУ
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Галузь знань – 27 «Транспорт»
Найменування спеціальності – 
274 «Автомобільний транспорт»
Кваліфікація – технікмеханік.
Освітньо-кваліфікаційний рівень 
– молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: технічне 
обслуговування та ремонт 
автомобілів, торгівля транспортними 
засобами та їх ремонт, виробництво 
автомобілів тощо. 
Перспектива працевлаштування:
автотранспортні підприємства, 
підприємства автосервісу, малий 
бізнес, дорожньо-патрульна служба 
– ДПС (ДАІ). 
Первинні посади: майстер, 
завідувач гаража, майстер зміни; 
механік дільниці, цеху, виробництва; 
інспектор з безпеки руху; водій-
випробувач; директор малого 
підприємства тощо.

Галузь знань – 13 «Механічна 
інженерія»
Найменування спеціальності – 
133 «Галузеве машинобудування»
Кваліфікація – технік-механік.
Освітньо-кваліфікаційний рівень 
– молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: ремонт машин 
спеціального призначення, ремонт 
машин для добувної промисловості 
та будівництва, ремонт тракторів 
і сільськогосподарських машин, 
технічне обслуговування та ремонт 
автомобілів. 
Перспектива працевлаштування: 
дорожньо-будівельні організації, 
автотранспортні підприємства, 
малий бізнес, дорожньо-патрульна 
служба. 
Первинні посади: механік дільниці 
або майстерні, майстер виробничої 
дільниці, технік-технолог, технік-
конструктор, майстер-діагност тощо.

Галузь знань – 19 «Архітектура та 
будівництво»
Найменування спеціальності 
– 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія»
Кваліфікація – технік-будівельник.
Освітньо-кваліфікаційний рівень 
– молодший спеціаліст.
Галузь діяльності: будівництво 
доріг, автомагістралей, вулиць, 
злітно-посадкових смуг на 
аеродромах.
 Перспектива працевлаштування: 
дорожньо-будівельні, експлуатаційні 
організації, проектні інститути, 
малий бізнес, ДПС (ДАІ).
Первинні посади: майстер з 
будівництва, експлуатації і ремонту 
автомобільних доріг; майстер 
виробничих підприємств; майстер з 
будівництва штучних споруд; технік - 
проектувальник тощо.

 
С п е ц і а л і з а ц і я 

 
С п е ц і а л і з а ц і я 

 
С п е ц і а л і з а ц і я 

http://bktbntu.com.ua



5

Галузь знань – 19 «Архітектура та 
будівництво»
Найменування спеціальності – 
193 «Геодезія та землеустрій»
Кваліфікація – землевпорядник.
Освітньо-кваліфікаційний рівень 
– молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: моніторинг 
земель, топографо-геозедичні 
роботи, розробка проектів 
відведення земель та перенесення 
їх в натуру для землекористування, 
роздержавлення та приватизація. 
Перспектива працевлаштування: 
органи місцевого самоврядування, 
землевпорядні, проектні організації; 
Первинні посади: копіювальник 
технологічної документації, технік-
проектувальник, землевпорядник 
органу місцевого самоврядування, 
завідувач геокамерою, технік-
геодезист.

Галузь знань – 27 «Транспорт»
Найменування спеціальності 
– 275 «Транспортні технології 
(автомобільний транспорт)»
Кваліфікація – менеджер 
автомобільних перевезень.
Освітньо-кваліфікаційний рівень 
– молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: пасажирські 
і вантажні перевезення, міський 
транспорт, наземні транспортні 
інфраструктури, транспортні 
агентства. 
Перспектива працевлаштуван-
ня: митні органи, автотранспортні 
підприєм ства, експедиційні агент-
ства, дорожньо-патрульна служба, 
малий бізнес. 
Первинні посади: диспетчер, технік 
з обліку, ревізор, декларант експорту 
та імпорту товарів, технік-організатор 
міжнародних перевезень, інспектор 
з міжнародних перевезень, технік 
відділу безпеки руху.

Галузь знань – 27 «Транспорт»
Найменування спеціальності 
– 275 «Транспортні технології 
(автомобільний транспорт)»
Кваліфікація – інженер з безпеки 
руху.
Освітньо-кваліфікаційний рівень 
– молодший спеціаліст.
Галузі діяльності: розробка заходів 
із попередження ДТП, паспортів 
на маршрути, нагляд за станом і 
утриманням вулиць тощо. 
Перспектива працевлаштування: 
автотранспортні підприємства, 
проектні організації, ДПС (ДАІ) 
місцеві державні адміністрації та 
інші органи державного контролю на 
транспорті.
Первинні посади: інженер з безпеки 
руху, інспектор шляховий, ревізор з 
безпеки руху, технік-доглядач.

Якщо Ви прагнете отримати якісну сучасну освіту 
та перспективи на майбутнє, Ваш вибір – БКТБ НТУ!

 
С п е ц і а л і з а ц і я 

 
С п е ц і а л і з а ц і я 

 
С п е ц і а л і з а ц і я 

http://bktbntu.com.ua
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	 7231 Слюсар з ремонту автомобілів (для спеціаль
ності 5.07010602 «Обслуговування і ремонт автомобілів і 
двигунів»).

Навчання спочатку проводиться в майстернях: 
-  слюсарній (3 тижні);
-  верстатній (2 тижні) – на другому курсі;
- монтажно-демонтажній і на СТО (3 тижні) – на третьому 

курсі. 
Після цього студенти проходять практику з набуття робітни-

чої професії на автотранспортних підприємствах міста, району 
і міст області (технічне обслуговування та ремонт автомобілів). 

За результатами проходження практик студенти склада-
ють іспити. Їм присвоюється кваліфікація  слюсаря і видаєть-
ся посвідчення встановленого зразка.

	 7233 Слюсар з ремонту дорожньобудівельних 
машин і тракторів (для студентів спеціальності 5.05050204 
«Експлуатація і ремонт підйомнотранспортних, будівель
них і дорожніх машин і обладнання»).

На 2 курсі  студенти проходять  cлюсарну  і  верстатну 
практики в навчальних майстернях коледжу під керівництвом 
викладачів і майстрів виробничого навчання.

На 3 курсі – практики з набуття робітничої професії і зва-
рювальну в майстернях коледжу і філіях райавтодорів.

Після складання іспитів (ДКК), студентам присвоюється 
кваліфікація «Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних ма-
шин і тракторів». 

	 8.322 Водій автотранспортних засобів категорії «В» 
(про фесійнотехнічне навчання для спеціальності «Будівни
цтво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродро
мів»).

Навчання проходить в кабінетах і лабораторіях:
- «Правила дорожнього руху, основи керування автомобілем і 

безпека руху»;
- «Будова, експлуатація і ТО автомобіля»;
- «Будова транспортних засобів»;
- «Технічне обслуговування автомобілів».
Водіння транспортних засобів проводиться на майданчику для 

початкового водіння (автодром) та за маршрутами навчальної їзди.
Транспортні засоби: автомобілі ГАЗ 31-02, ГАЗ-24, ГАЗ 3110.

Додатково коледж 
здій снює якісну підготов
ку кваліфікованих робіт
ників професій п’яти спе
ціальностей:

1. Слюсар з ремонту 
автомобілів.

2. Слюсар з ремон
ту дорожньобудівельних 
машин і тракторів.

3. Водій автотран
спортних засобів (катего
рія «В»).

4. Водій автотран
спортних засобів (катего
рія «С»).

5. Тракторист  маши
ніст (категорія «А»).

У наш нелегкий час спеціалісти центрів зайнятості орієнтують учнівську молодь саме на вибір 
робітничих професій, від яких великою мірою залежить майбутнє нашої держави, її економіка. 
Та й випускник нашого коледжу почуває себе на ринку праці набагато впевненіше, отримавши, 
крім обраної спеціальності, безкоштовно декілька робітничих професій.

http://bktbntu.com.ua
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	 8.322 Водій автотранспортних засобів кате
горії «С» (професійнотехнічне навчання студентів 
спеціальностей: 5.07010102 «Організація переве
зень і управління на автотранспорті»; 5.05050204 
«Експлуатація і ремонт підйомнотранспортних, 
будівельних і дорожніх машин і обладнання»; 
5.07010602 «Обслуговування і ремонт автомобілів і 
двигунів»).

Навчання проходить  у вищезазначених кабінетах і 
лабораторіях, а також на  автодромі БКТБ НТУ.

Транспортні засоби: ГАЗ-53; КАМАЗ-53212; ЗИЛ-
130; ЗИЛ ММЗ - 4502; ГАЗ - 5204.

	8.331 Трактористмашиніст категорії «А» (про
фесійнотехнічне навчання для студентів спеціаль
ностей: 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ре
монт автомобільних доріг і аеродромів»; 5.05050204 
«Експлуатація і ремонт підйомнотранспортних, бу
дівельних і дорожніх машин і обладнання»).

У процесі підготовки молодших спеціалістів – техні-
ків – будівельників  автомобільних доріг і аеродромів та 
техніків – механіків підйомно – транспортних, будівель-
них і дорожніх машин і обладнання студенти отримують 
робітничі професії трактористів – машиністів сільсько-
господарського виробництва (категорія «А»). 

Для забезпечення навчального процесу з практичного навчання за цією робітничою професією коледж має:  
трактори Т-25, Т-40, причепи ПТС-2, 2ПТС-4, бульдозери ДТ-75, Д-101А, Д-606, ДТ-75, автогрейдери ДЗ-143, 
ДЗ-122, скрепери, автоскрепери, екскаватори ЕО - 2621, плуги, косарки.

О. Оржехівська, 
завідувач навчальновиробничої практики. 

http://bktbntu.com.ua



ОсОБЛиВОсТі ВсТУпНОї КампаНії 2016 рОКУ, 
або КОрОТКО – прО гОЛОВНе 

Життя пропонує багато різноманітних варіантів, але поспішати не потрібно, необхідно уважно вивчити 
усі «за» і «проти», адже це вибір на все життя.  Шановні абітурієнти! Гостинно запрошуємо Вас до нашого 
навчального закладу. Відкрийте нову сторінку свого життя саме у нас і Ви про це не пошкодуєте.

Комп’ютерне забезпечення Барського 
коледжу транспорту та будівництва 
НТУ. Листування з читачем – лише 

на сторінках газети. За точність 
викладених фактів та реклами 

відповідальність несуть автори та 
рекламодавці. Редакція не завжди 
поділяє думку авторів публікацій. 

При підготовці номеру використана 
інформація з мережі Інтернет

Видається з вересня 2000 року. 
Реєстраційне свідоцтво ВЦ№411 від 10.08.2000.

Наша адреса: 23000, м Бар, 
вул. Героїв Майдану, 7, тел. 0434122351. 

Комп’ютерний набір, верстка, графіка, фото – 
Рязанцев  Р., Халупчак Є., 

Щерба Т., Іванишен К., Михайлов О.
Редакційна колегія – Рязанцев Р.,  Крамар Г.

 Газета віддрукована ФОП Крисюк. 
вул.Тернопільська, 13/1, м.Хмельницький, 29000. Зам. №20.

випробування – з 21 до 27 липня. Останній термін зараху-
вання абітурієнтів даної категорії – 10 серпня.

Яка категорія абітурієнтів має право позаконкурсно
го та першочергового зарахування?

Будуть зараховані поза конкурсом, при умові одер
жання позитивних оцінок:

• особи, яким Законом України «Про статус ветеранів 
вій ни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

• особи, яким законом України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи» надане таке право;

• інваліди І-ІІ груп та діти-інваліди, яким не протипоказа-
не навчання за обраним напрямом;

Право на першочергове зарахування матимуть:
• особи, яким відповідно до Зако-

ну України «Про охорону дитинства» 
надане таке право;

• особи, яким відповідно до Указу 
Президента України від 21. 02. 2002 
р. №157 «Про додаткові заходи щодо 
посилення турботи про захисників Ві-
тчизни, їх правового та соціального 
захисту, поліпшення військово-патрі-
отичного ви хо вання молоді» надане 
таке право;

• слухачі курсів поглибленого ви-
вчення математики та української 
мови, що діють при коледжі.

Хто користуватиметься пільга
ми при всту пі на заочну форму 
навчання?

На заочну форму навчання, у пер-
шу чергу, будуть зараховані особи:

• які працюють за профілем обра-
ної спеціальності;

• випускники професійно-техніч-
них закладів за профілем спеціаль-
ності;

• звільнені в запас військовослуж-
бовці.

Чи є у коледжі контрактна форма 
навчання? Яка вартість навчання? 

Так, є. Навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 
можливе на всіх спеціальностях, за якими ми здійснюємо 
прийом. Це передбачено ліцензією. Вартість навчання – 
5900 – 6500 грн. (денна форма), для заочників – 2950 – 3250 
грн., залежно від обраної спеціальності.

А що зроблено для того, аби випускник коледжу далі 
продовжував навчання і був соціально захищеним?

Кращим випускникам надається право пільгового всту-
пу до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченою програ-
мою. Укладені двосторонні договори про співпрацю з уні-
верситетами: Національним транспортним, Національним 
«Львівська політехніка», Вінницьким технічним, Київським 
національним будівництва і архітектури, Львівським дер-
жавним аграрним, Одеською академією архітектури і бу-
дівництва.

Щодо соціального захисту, то, крім основної спеціаль-
ності, студенти додатково отримують одну-дві робітничі 
професії. 

Більш детально ознайомитися з Правилами прийому 
в 2016 році ви можете на сайті  http://bktbntu.com.ua

Можливо, ключ до знань цього 
року отримаєш саме Ти?

Дати відповіді на питання, що виникають найчастіше 
при проведенні вступної кампанії, ми запропонували 

заступникові голови Відбіркової комісії Галині Крамар.
Ми ретельно готуємося до вступної кампанії – 2016. У 

центрі уваги – створення належних умов не лише для ро
боти відбіркової комісії, а й, насамперед, для абітурієнтів 
та їхніх батьків. Основні пріоритети нами уже визначені:

 неухильне дотриманні Правил прийому до БКТБ НТУ;
 прозоре конкурсне зарахування на навчання відпо

відно до державних Умов прийому;
 дотримання єдиних вимог в організації і проведенні 

вступної кампанії;
 достовірність і своєчасність оприлюднення списків 

зарахованих до навчального закладу.
Отже, як проходитиме конкурс

ний відбір вступників на перший 
курс?

Цьогоріч він здійснюватиметься 
за результатами вступних екзаменів 
для абітурієнтів з базовою шкільною 
освітою (9 кл.) та конкурсом сертифі-
катів Українського центру оцінювання 
знань (11 кл.). Профілюючим предме-
том у нашому технічному навчально-
му закладі є математика.

Яка мінімальна кількість балів 
дає можливість абітурієнтові по
ступити до коледжу?

До участі в конкурсі будуть допу-
щені абітурієнти, які вступні екзамени 
склали на 4-12 балів (це стосується 
випускників шкіл з базовою серед-
ньою освітою). Абітурієнти з повною 
середньою освітою (11 кл.) повинні 
подати на розгляд відбіркової комі-
сії сертифікати з 4 і вище балами за 
12-бальною шкалою або зі 100 і вище 
балами за 200-бальною шкалою оці-
нювання. Сертифікати з нижчими 
балами вищим навчальним закладом 
прийматись не будуть. 

Які вступні випробування будуть 
для випускників з базовою середньою освітою?

Абітурієнти на денну форму навчання з базовою серед-
ньою освітою (за державним замовлення і за контрактом) 
складають екзамени з математики (тестування) та україн-
ської мови (диктант). Профілюючий предмет – математика.

З яких предметів абітурієнти із загальною середньою 
освітою повинні подати сертифікати Українського цен
тру оцінювання знань?

Правилами прийому визначено: українська мова та ма-
тематика.

Які терміни проведення вступної кампанії?
Звертаю увагу, що в цьому році змінено терміни прийому 

документів, а відтак – і вступних екзаменів. Прийом доку-
ментів на денну форму навчання розпочнеться з 11 і три-
ватиме до 20 липня. Вступні випробування – з 21 до 27 лип-
ня. Зарахування: за кошти державного бюджету – до 1800 
05 серпня 2016 року; за кошти фізичних та юридичних осіб 
– не пізніше 10 серпня 2016 року.

Прийом документів на заочне відділення – з 11 до 20 лип-
ня. Зарахування буде проводитись за поданими сертифіка-
тами Українського центру оцінювання якості освіти. Вступні 


