
ЗАПРОШУЄМО  

ІНІЦІАТИВНУ  

ТВОРЧУ  МОЛОДЬ 

БУДУВАТИ  РАЗОМ 

ПЕРСПЕКТИВНЕ 

МАЙБУТНЄ 

ТРАДИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ, УСПІХ 

Випускники коледжу продовжують 
навчання за скороченим терміном 

(з третього курсу - молодші бакалаври, 
другого - фахові молодші  бакалаври) у 

Вінницькому          національному  
аграрному університеті. 

Якщо Ви прагнете будувати  
успішну кар’єру з нами,  

звертайтеся за адресою: 

24000 Вінницька обл. 
м. Могилів-Подільський 

вул. Київська 40/1 
Технолого-економічний коледж 

Вінницького національного аграрного      
університету 

Знайди Нас у соціальній мережі  
Facebook: Мптек Внау  

 
ТЕЛЕФОНИ 

(04337) 6-28-50 
(04337) 6-25-61 
 (04337) 6-27-97 

0987139751 
 

       Наш навчальний заклад перший у місті 

отримав ліцензію для підготовку молодших 

бакалаврів (І рівень вищої освіти) та має право 

здійснювати набір на спеціальність «Харчові  

технології» (освітні програми: «Виробництво 

харчової продукції», «Зберігання і переробка 

зерна»). 

        Навчання буде здійснюватись за рахунок 

державного бюджету та коштів фізичних та 

юридичних осіб. 

      Термін навчання   2 роки.  

        Подача заяв через електронні кабінети     

розпочинається з 01 липня 2020 р. 

        Для зарахування на навчання за рахунок  

коштів державного бюджету приймаються 

сертифікати двох дисциплін (ЗНО): українська 

мова та література (обов’язково), а також         

математики або біології чи хімії (на вибір       

вступника). Рейтинговий поріг 125 балів . 

      Випускники 11 класу, які подолали            

рейтинговий поріг 100 балів, мають                

можливість    навчатися за кошти фізичних та 

юридичних осіб ( ЗНО: українська мова та  

література (обов’язково), а також математики 

або історії України чи географії (на вибір       

вступника). 
 

 Зараховуються сертифікати  

ЗНО за 2017, 2018, 2019, 2020 роки. 
 

Запрошуємо на День відкритих дверей,             

який відбудеться  

03 квітня о 09.30 год. 2020 р.  

Для вступу подаються документи  

1) Свідоцтво про базову загальну середню освіту 

(пред’являється оригінал і копія), або атестат 

2) Ідентифікаційний номер (копія) 

3) Документ, що посвідчує особу та громадянство 

(паспорт у формі ID картки, копія) 

4) 6 фотокарток 3×4 см 

5) При наявності пільг, відповідні документи 



 

Сьогодні коледж здійснює підготовку           

фахових молодших  бакалаврів  на основі базової 

загальної середньої освіти (9 кл.) та повної загаль-

ної середньої  освіти (11 кл.) за спеціальностями : 
 

071 «Облік і оподаткування»  

076 «Підприємництво, торгівля та  

біржова діяльність» 

181 «Харчові технології»  

(«Виробництво харчової продукції» та 

«Зберігання і   переробка зерна») 

Звертаємо Вашу увагу: випускники 11 класів        

можуть здобувати кваліфікацію  фаховий           

молодший  бакалавр у поточному навчальному 

році  без сертифікатів ЗНО на основі   вступних 

іспитів із загальноосвітніх дисциплін. 

        Фаховий молодший ба-
калавр зі спеціальності 
«Зберігання і переробка зер-
на» готується до роботи на 
сучасних підприємствах: еле-
ваторах, хлібоприймальних,    
зернопереробних 
(борошномельних, круп’яних, 
комбікормових) заводах, заго-
тівельних мережах. 

          Після закінчення коледжу випускники можуть 
працювати на таких посадах: 

- майстер виробничої дільниці, цеху; 
- завідувач лабораторією; 
- оператор  управління виробництвом; 
- технік-лаборант; технолог. 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
«ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

«ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ» 

       Технік-технолог зі спе-

ціальності «Виробництво 

харчової       продукції» ква-

ліфікований    фахівець  у 

галузі ресторанного              

господарства з технології     

приготування   кулінарних,  
кондитерських виробів  та 

напоїв широкого асортименту кухонь різних націо-
нальностей;        керівник середньої ланки в організа-
ції виробництва та високої культури обслуговування 
в закладах      ресторанного господарства; діловий 
працівник   сфери торгівлі. 
      Після закінчення коледжу випускники можуть 
працювати на посадах: 

- керуючий рестораном (кафе, їдальнею); 
- технік-технолог з технології харчування; 
- завідувач виробництва; 
- адміністратор залу, метрдотель; 
- шеф-кухар, кухар; 
- кухар дитячого харчування; 
- офіціант,  

- бармен, су-шеф. 
       

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

    Відповідно до первин-
них посад, які може обій-
мати випускник коледжу, 
він   повинен вміти: 
- оформляти первинні    
зведені бухгалтерські           
документи; 

- обчислювати собівартість продукції; 
- визначити витрати і доходи від різних видів  
  діяльності; 
- проводити інвентаризацію; 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
«ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

«ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКА ЗЕРНА» 

     Підготовка спеціаліс-
тів здійснюється за дво-
ма       напрямками: 
- комерційна діяльність     
підприємств  торгівлі; 
- комерційна діяльність 
у галузі сільськогоспо-
дарської продукції. 

            Після закінчення коледжу випускники можуть 
працювати на таких посадах: 

- товарознавець; комівояжер; 

- агент (комерційний, торгівельний); 

- представник з реклами; 

- комерційний ревізор; маркетолог; 

- заготівельник продуктів і сировини на  підприєм-
ствах і серед населення; 

- брокер; менеджер; продавець-консультант. 

- здійснювати контроль і аналіз та приймати         
відповідні управлінські рішення з метою  економ-
ного і раціонального використання  ресурсів. 

       Після закінчення коледжу випускники можуть 
працювати на таких посадах: 

        - економіст; 

        - технік з планування діяльності підприємства; 

        - бухгалтер; касир; обліковець відділу, цеху; 

        - інспектор інвентаризації; 

        - інспектор-ревізор; ревізор. 
 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ» 

Пропонуємо всім бажаючим пройти підготовчі 

літні курси до вступу, які розпочнуть свою    

роботу з 15 червня 2020 р. Кожен слухач отримує 

сертифікат з 50 додатковими балами до         

рейтингу при вступі. 


