Будівельний коледж
Житомирського національного агроекологічного університету
оголошує прийом студентів на 2017-2018 навчальний рік
Web-site: www.bkzt.at.ua

Ліцензія МОН України від 28.12.2016 року, витяг з ЄДЕБО ЛВ №00229-000326

Запрошуємо на дні відкритих дверей:
25 лютого, 25 березня та 20 травня 2017 р.
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Спеціалізація,
Спеціальність
кваліфікація

«Будівництво та
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інженерія»

Будівництво
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експлуатація
будівель і
споруд,

«Будівництво та
цивільна
інженерія»

базова загальна
середня (9 кл.)

3 роки

Архітектурне
проектування
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3 роки
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базова загальна
середня (9 кл.)
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у 2017 році
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по
26 липня

Вступні випробування
конкурс сертифікатів базового рівня з
української мови та літератури,
математики (2016,2017р.р.), середній бал
документа про освіту

українська мова (диктант)
математика (тести), середній бал
документа про освіту

4 роки

2 роки

технікдизайнер

«Садовопаркове
господарство»

повна загальна
середня (11 кл)

Термін
навчання

повна загальна
середня (11 кл) і
кваліфікаційний рівень
«кваліфікований
робітник»

технікбудівельник

«Архітектура та
містобудування»

Освітня база
вступників

з 1 липня
по
14 липня

фахові випробування, українська мова
(диктант)
для вступників
після будівельних ПТУ
конкурс сертифікатів базового рівня з
української мови та літератури (2016,
2017р.р.), творчий конкурс з малюнку,
середній бал документа про освіту

повна загальна
середня (11 кл)

базова загальна
середня (9 кл.)

повна загальна
середня (11 кл)

базова загальна
середня (9 кл.)

українська мова (диктант), творчий
конкурс з малюнку та середній бал

4 роки

документа про освіту

з 1липня
по
26 липня

конкурс сертифікатів базового рівня з
української мови та літератури,
математики (2016,2017р.р.), середній бал

з 1 липня
по
14 липня

українська мова (диктант)
математика (тести), середній бал

2 роки
5 місяців

з 1 липня
по
26 липня

конкурс сертифікатів базового рівня з
української мови та літератури,
математики (2016,2017р.р.), середній бал

3 роки
5 місяців

з 1 липня
по
14 липня

українська мова (диктант)
математика (тести), середній бал

3 роки

4 роки

документа про освіту

документа про освіту

документа про освіту

документа про освіту

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

«Будівництво та
цивільна
інженерія»

Будівництво
та
експлуатація
будівель і
споруд,
технікбудівельник

з 1 липня
по

повна загальна середня
(11 кл)
повна загальна середня
(11 кл) і
кваліфікаційний рівень
«кваліфікований
робітник»

3 роки і
3 місяці

26 липня
з 1 липня
по 14 липня

конкурс сертифікатів базового рівня
з української мови та літератури,
математики (2016,2017р.р.), середній бал
документа про освіту

фахові випробування, українська мова
(диктант) для вступників
після будівельних ПТУ

На базі коледжу ведеться підготовка БАКАЛАВРІВ (заочна форма навчання)
«Інститутом інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури».
Приймаються на навчання випускники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитацій.

Вступні випробування проводяться з 15 липня по 22 липня 2017 року.
Зарахування вступників у коледж буде проведено до 31 липня 2017 року за державним замовленням та не пізніше 30
серпня 2017 року за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
В КОЛЕДЖІ ПРАЦЮЮТЬ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ. ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ В МІРУ КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП.

Вступникам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси на базі Будівельного коледжу, за результатами підсумкової
атестації на курсах, додається до 10 балів для вступу на основі повної загальної середньої освіти (11кл.), та при
вступі на основі базової середньої освіти (9кл.) додається до 2 балів.
Зараховані в коледж забезпечуються стипендією на загальних засадах, іногородні – забезпечуються місцями у
гуртожитку, при коледжі працює їдальня.
Приймальна комісія працює з 1 липня 2017 року з 900 до 1700, обідня перерва з 1300 до 1400,
в суботу з 900 до 1300, вихідний день – неділя. Початок занять з 1 вересня 2017 року.
Адреса коледжу: 10029. м. Житомир, вул. С. Бандери 6. Телефон моб. (050) 855-71-26, (068) 865-91-96 .
Телефони: (0412) 22-52-02, 22-53-11, 22-53-64. E-mail: bkzt@ukr.net Web-site: www.bkzt.at.ua
Проїзд від авто та залізничного вокзалів тролейбусами № 4, 6 та маршрутними таксі 10,53 до зупинки:
«вулиця Грушевського».

Документи які необхідно подати вступнику до коледжу:
Всі спеціальності на базі базової загальної середньої освіти (9 кл.):
1. Заяву про вступ до коледжу.
2. Свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком (оригінал чи завірену копію).
3. 4 кольорові фотографії розміром 3х4 см.
4. Ксерокопію свідоцтва про народження.
5. Ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.
6. Документи, які дають право на пільги.
7. Папку картонну на зав'язках для документів.
8. Два зошити учнівські на 12 аркушів (один в клітинку і один в лінійку на якісному папері).
9. Два конверти по Україні.
Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» на базі повної загальної середньої освіти (11 кл.):
1. Заяву про вступ до коледжу.
2. Атестат про повну загальну середню освіту з додатком (оригінал чи завірену копію).
3. Сертифікати (2016, 2017 років) Українського центру оцінювання якості освіти: з української мови
та літератури; з математики (оригінали чи завірені копії).
4. 4 кольорові фотографії розміром 3х4 см.
5. Ксерокопію паспорта (1,2,11 сторінки).
6. Ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.
7. Документи, які дають право на пільги.
8. Папку картонну на зав'язках для документів.
9. Два конверти по Україні.
Спеціальність «Архітектура та містобудування» на базі повної загальної середньої освіти (11 кл.):
1. Заяву про вступ до коледжу
2. Атестат про повну загальну середню освіту з додатком (оригінал чи завірену копію).
3. Сертифікат (2016, 2017 років) Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури
(оригінал чи завірену копію).
4. 4 кольорові фотографії розміром 3х4 см.
5. Ксерокопію паспорта (1,2,11 сторінки).
6. Ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.
7. Документи, які дають право на пільги.
8. Папку картонну на зав'язках для документів.
9. Два конверти по Україні.
Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»
(скорочений термін навчання) для випускників ПТУ:
1. Заяву про вступ до коледжу.
2. Атестат про повну загальну середню освіту з додатком (оригінал чи завірену копію).
3. Диплом кваліфікованого робітника з додатком (оригінал чи завірену копію).
4. 4 кольорові фотографії розміром 3х4см.
5. Ксерокопію паспорта (1,2,11 сторінки).
6. Ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.
7. Копію (витяг) з трудової книжки (для осіб, які мають трудовий стаж).
8. Документи, які дають право на пільги.
9. Папку картонну на зав'язках для документів.
10. Два конверти по Україні.
Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» (заочна форма навчання):
1. Заяву про вступ до коледжу.
2. Атестат про повну загальну середню освіту з додатком (оригінал чи завірену копію);
3. Сертифікати (2016, 2017 років) Українського центру оцінювання якості освіти: з української мови
та літератури; з математики (оригінали чи завірені копії);
4. Диплом кваліфікованого робітника з додатком (оригінал чи завірену копію) для випускників ПТУ.
5. 4 кольорові фотографії розміром 3х4 см.
6. Ксерокопію паспорта (1,2,11 сторінки);
7. Ксерокопію довідки про ідентифікаційний код;
8. Копію (витяг) з трудової книжки (для осіб, які мають трудовий стаж);
9. Документи, які дають право на пільги.
10. Папку картонну на зав'язках для документів.
11. Два конверти по Україні.

