Мирогощанський
аграрний
коледж
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на денне навчання
з базовою загальною середньою освітою (на базі 9 класів):
Спеціальність
Спеціалізація
141 «Електроенергетика, електротехніка та
«Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних
електромеханіка»
установок в агропромисловому комплексі»
192 «Будівництво та цивільна інженерія»
«Монтаж, обслуговування устаткування і систем
газопостачання»
201 «Агрономія»
«Промислове квітництво»
201 «Агрономія»
«Організація і технологія ведення фермерського
господарства»
201 «Агрономія»
«Виробництво і переробка продукції рослинництва»
204 «Технологія виробництва та переробки
«Виробництво та переробка продукції тваринництва»
продукції тваринництва»
206 «Садово-паркове господарство»
«Зелене будівництво і садово-паркове господарство»
208 «Агроінженерія»
«Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва»
з повною загальною середньою освітою (на базі 11 класів):
- на поповнення на 2 курс по всіх спеціальностях;
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (випускники ПТНЗ):
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
- Агроінженерія;
- Агрономія;
- Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва;
- Будівництво та цивільна інженерія.

Умови вступу абітурієнтів:
для осіб на основі базової загальної середньої освіти
для осіб на основі повної загальної середньої освіти
для осіб на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
кваліфікованого робітника (випускники ПТНЗ)

1. Українська мова;
2. Математика
конкурс сертифікатів УЦОЯО:
1.Українська мова та література;
2 .Математика, біологія або історія
України
1. Диктант укр. мова
2. Фахові вступні випробування
екзамени

Вступники подають наступні документи:
- заяву на ім’я директора;
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
- сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної
загальної середньої освіти);
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
Підготовка фахівців проводиться за рахунок коштів державного бюджету
Ліцензія
Міністерства
освіти і науки України
АЕ № 636365
від 05.05.2015 р.

Шановні друзі!
Якщо ви хочете стати
висококваліфікованими фахівцями приходьте до нас

Адреса коледжу:
Рівненська область
Дубенський район
35624 с. Мирогоща -2
вул. Студентська, 1
тел. (3656)77-4-90

Проїзд до коледжу - електропоїздом від ст. Здолбунів до ст. Мирогоща;
- маршрутним таксі Рівне-Дубно (через Мирогощу).

