Волинський коледж Національного університету харчових технологій
запрошує на навчання:
За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста:
Назва спеціальності

Термін навчання на базі
11 класів
9 класів

Харчові технології

2 р. 5 місяців

3 р. 5 місяців

Готельно-ресторанна справа

2 р. 5 місяців

3 р. 5 місяців

Туризм

2 р. 5 місяців

3 р. 5 місяців

Інженерія програмного
забезпечення

2 р. 10 місяців

3 р. 10 місяців

Комп’ютерна інженерія

2 р. 10 місяців

3 р. 10 місяців

1 р. 10 місяців

2 р. 10 місяців

1 р. 10 місяців

2 р. 10 місяців

1 р. 10 місяців

2 р. 10 місяців

Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Фінанси, банківська справа та
страхування
Облік і оподаткування

За освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника:
На основі 11класів

На основі 9 класів

Агент з організації туризму;
адміністратор
(термін навчання – 1 рік 5 місяців)

Слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування
(термін навчання – 2 роки 8 міс.)

Оператор комп’ютерного
набору; касир торговельного
залу
(термін навчання – 1 рік)

Офіціант; бармен
(термін навчання – 3 роки)

Касир (у банку)
(термін навчання – 1 рік)

Кухар
(термін навчання – 3 роки)

Пекар; кондитер
(термін навчання – 1 рік)

Кравець; вишивальник
(термін навчання – 3 роки )

Майстер ресторанного
обслуговування
(термін навчання – 1 рік)

Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення
(термін навчання – 3 роки)

Оператор з обробки інформації
та програмного забезпечення
(термін навчання – 1 рік 5 місяців)

Касир торговельного залу;
продавець продовольчих товарів
(термін навчання – 3 роки)

Електромеханік з ремонту і
обслуговування лічильнообчислювальних машин
(термін навчання – 1 рік 5 місяців)

Наша адреса: м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6.
Телефони для довідок: 7-21-21-7, 72-38-78, 72-61-63
Сайт: https://vocnuft.volyn.ua

Волинський коледж Національного університету харчових технологій (ВоК НУХТ) –
єдиний державний заклад вищої освіти на Волині, який входить у структуру Національного університету
харчових технологій і є одним з провідних закладів вищої освіти України, що здійснює підготовку фахівців для
харчової і переробної промисловості, сфери обслуговування, підприємництва, торгівлі, фінансово-кредитних
установ.
Освітній процес здійснює досвідчений колектив педагогів, серед яких кандидати і доктори наук,
професори, заслужені працівники освіти України.
Освітній процес у коледжі відповідає сучасним вимогам вищої освіти і здійснюється на основі
інноваційного підходу. Гармонійному розвитку молоді сприяє діяльність предметних гуртків з поглибленого
вивчення іноземних мов (англійської і польської), інформатики, програмної інженерії, веб - технологій, веб дизайну.
Створено сучасну матеріально-технічну базу: кабінети і лабораторії, оснащені інтерактивними дошками,
новітньою технікою та програмним забезпеченням, 8 комп’ютерних кабінетів, об’єднаних в єдину мережу з
виходом в Інтернет, велика бібліотека, спортивна і актова зали, їдальня, облаштований гуртожиток забезпечують якісний освітній процес, духовно-культурний розвиток студентів.
Студенти коледжу є переможцями регіональних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, конференцій,
предметних олімпіад, працюють над науковими дослідженнями і реалізують чимало важливих проектів.
Після закінчення Волинського коледжу НУХТ студенти можуть продовжити навчання у Національному
університеті харчових технологій (м. Київ) за скороченим терміном навчання або в інших закладах вищої освіти.

Прийом документів на навчання:
- за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста:
на основі 9 класів – з 1 липня по 13 липня 2019р.;
на основі 11класів або кваліфікованого робітника - з 10 липня по 29 липня 2019 р.;
- за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника - з 15 червня по 15 серпня 2019 р.
Вступник подає особисто до приймальної комісії такі документи:
1. Заяву на ім'я директора.
2. Документ державного зразка про освіту.
3. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників після
закінчення 11 класу для вступу за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста)
на всі спеціальності з української мови та літератури і з вказаних нижче предметів на
спеціальності (один на вибір):
˗ Харчові технології – з математики або історії України, або хімії;
˗ Готельно-ресторанна справа – з математики або історії України, або хімії;
˗ Туризм – з географії або історії України, або математики;
˗ Інженерія програмного забезпечення – з математики або історії України, або
фізики;
˗ Комп’ютерна інженерія – з математики або історії України, або географії;
˗ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – з математики або історії
України, або іноземної мови (англійська, німецька);
˗ Фінанси, банківська справа та страхування – з математики або історії України,
або біології;
˗ Облік і оподаткування – з математики або історії України, або географії .

4. Медичну довідку за формою 086-о (із зазначеними щепленнями і висновками ЛК про
придатність до навчання та роботи за обраною спеціальністю (професією) оригінал).
5. Чотири кольорових фотокартки розміром 3x4.
6. Паспорт для осіб, яким виповнилось 14 років.
7. Свідоцтво про народження для осіб, яким виповниться 14 років після 01 травня
2019року .
8. Копію ідентифікаційного коду.
9. Військово-обліковий документ.
10. Документи, що дають право на пільги, встановлені законодавством України.
Вступні випробування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на
основі 9 класів: українська мова (диктант), математика (письмовий екзамен).
На спеціальність “Туризм ” – українська мова (диктант), географія (письмово).
Випускники професійно-технічних навчальних закладів можуть продовжити навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю,
склавши іспит з української мови і фаховий іспит.

Запрошуємо учнів шкіл взяти участь у безкоштовній «Зимовій школі
програмування», яка буде працювати у коледжі з 2 по 17 січня 2019 року. Реєстрація
учасників до 1 січня 2019 року на сайті https://vocnuft.volyn.ua
Запрошуємо випускників 9 класів на курси для підготовки до вступу у заклади
вищої освіти України. Навчання проводиться у суботу і неділю. Початок занять з 26
січня 2019 року.

