
  

На основі базової загальної

середньої освіти (9 кл.)

01.07 24.07

Для поступаючих на основі 

співбесіди та вступних іспитів

Для поступаючих тільки

на основі сертифікатів ЗНО

01.08 08.08

з 15.07 до 22.07 з 28.08 до 31.08

- з 28.08 до 30.08

Рекомендовані до зарахування

за результатами співбесіди

та за квотами-2

Рекомендовані до зарахування

за результатами ЗНО, вступних 

іспитів та за квотами-1

05.08 (держ. замовл.) 09.08 (держ. замовл.)

Для рекомендованих до 

зарахування за результатами 

співбесіди та квотами-2

Для рекомендованих до зара-

хування за результатами ЗНО, 

вступних іспитів та квотами-1

07.08 (держ. замовл.) 12.08 (держ. замовл.)

Для рекомендованих до 

зарахування за результатами 

співбесіди та квотами-2

Для рекомендованих до зара-

хування за результатами ЗНО, 

вступних іспитів та квотами-1

08.08 (держ. замовл.)

30.09 (на контракт)

14.08 (на бюджет)

30.09 (на контракт)

29.07 (держ. замовл.) 06.09

31.07 (на бюджет)

30.08 (на контракт)
08.09

Денна форма навчання

Зарахування

На основі повної загальної

середньої освіти (11 кл.)

12.07

14.07 22.08

Співбесіди

з 02.08 до 04.08

з 02.08 до 07.08

24.07 (держ. замовл.) 04.09

Оприлюднення рейтингового списку вступників

Принесення оригіналів документів

Строки прийому документів, вступних випробувань

та зарахування до технікуму у 2017 році

Заочна

форма навчання

(тільки за контрактом)

Початок прийому заяв

Закінчення прийому заяв

Вступні іспити

Перелік документів, необхідних для вступу: 
• заява у паперовій формі із зазначенням спеціальності та форми навчання; 

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 

здійснюється вступ, і додаток до нього; 
• копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти); 

• копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

• чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см; 

Адреса: 67701, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Незалежності, 12. 

Телефони: приймальна директора – (04849) 2-89-52,  приймальна комісія – (04849) 3-33-38, 

E-mail: dvnz.bdmrpt@gmail.com    Сайт: http://www.mrpt.at.ua 

З усіх спеціальностей 

на основі базової за-

гальної середньої ос-

віти (9кл.) вступники  

складають іспити з 

математики (тести) та 

української мови (дик-

тант). 

 

Вступ до технікуму на денну та 

заочну форми навчання за усіма 

спеціальностями на основі повної 

загальної середньої освіти (11 кла-

сів) здійснюється за сертифікатами: 

1) з української мови та літератури; 

2) з математики або історії України 

або біології. 

 

Вступ до технікуму на денну та заочну форми навчання на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робіт-

ника здійснюється за іспитом з української мови та фахового 

вступного випробування. 

Вступ до технікуму на денну та заочну форми навчання для 

осіб, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста за іншою спеціальністю здійснюється за іспитами з 

української мови та математики. 

 

mailto:dvnz.bdmrpt@
http://www.mrpt.at.ua/


 

207 ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА 

«Рибництво і аквакультура» 

Рівень освіти: «молодший спеціаліст» 

Кваліфікація: технік-рибовод 

Терміни навчання:  

а) денна форма навчання 

- на основі базової загальної середньої освіти – 2р. 10м. 

- на основі повної загальної середньої освіти – 1р. 10м. 

б) заочна форма навчання: 

- на основі повної загальної середньої освіти – 1р. 10м. 

Фахівець може займати первинні посади: технік-

рибовод, технік з виробництва продукції аквакультури, 

лаборант-мікробіолог. 

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

«Бухгалтерський облік» 

Рівень освіти: «молодший спеціаліст» 

Кваліфікація: молодший спеціаліст бухгалтерського обліку 

Терміни навчання:  

а) денна форма навчання 

- на основі базової загальної середньої освіти – 2р. 10м. 

- на основі повної загальної середньої освіти – 1р. 10м. 

Фахівець може займати первинні посади: головний 

касир, завідувач каси, асистент бухгалтера-експерта, 

бухгалтер, касир-експерт, інспектор, інспектор з 

інвентаризації, інспектор-ревізор, ревізор, державний 

податковий інспектор, ревізор-інспектор податковий. 

207 ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА 

«Експлуатація техніки промислового рибальства 

та аквакультури» 

Рівень освіти: «молодший спеціаліст» 

Кваліфікація: технік промислового рибальства 

Терміни навчання:  

а) денна форма навчання 

- на основі базової загальної середньої освіти – 3р. 10м. 

- на основі повної загальної середньої освіти – 2р. 10м. 

б) заочна форма навчання: 

- на основі повної загальної середньої освіти – 2р. 10м. 

Фахівець може займати первинні посади: виробник 

знарядь лову, рибалка прибережного лову, матрос 

тралової команди, технік промислового рибальства. 

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

«Зберігання, консервування та переробка 

риби і морепродуктів» 

Рівень освіти: «молодший спеціаліст» 

Кваліфікація: технік-технолог з переробки риби і  морепродуктів. 

Терміни навчання:  

а) денна форма навчання 

- на основі базової загальної середньої освіти – 3р. 6м. 

- на основі повної загальної середньої освіти – 2р. 6м. 

б) заочна форма навчання: 

- на основі повної загальної середньої освіти – 2р. 6м. 

Фахівець може займати первинні посади: технік-

технолог з переробки риби та морепродуктів, технік з 

виробництва продукції аквакультури, технік-лаборант. 


