ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ВСП РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НУБіП України
Акредитований з усіх спеціальностей
(сертифікат
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О Г О Л О Ш У Є
ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
на 2017 – 2018 навчальний рік

за державним замовленням та за повну оплату вартості навчання юридичними та фізичними особами
НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ (9 КЛАСІВ) ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ) ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
Код
спеціальності
071

Спеціальність

Спеціалізація

Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік

Фінанси, банківська справа та
страхування
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Право

Фінанси і кредит
Комерційна діяльність

Інженерія програмного
забезпечення
Геодезія та землеустрій

Розробка програмного
забезпечення
Землевпорядкування

192

Будівництво та цивільна
інженерія

192

Будівництво та цивільна
інженерія

Будівництво та
експлуатація будівель і
споруд
Опорядження будівель і
споруд та будівельний
дизайн

072
076
081
121
193

Правознавство

Терміни навчання
9 класів
11 класів
2 роки і
1 рік і
10 місяців
10 місяців
2 роки і
1 рік і
10 місяців
10 місяців
2 роки і
1 рік і
10 місяців
10 місяців
3 роки і
2 роки і
10 місяців
10 місяців
3 роки і
2 роки і
10 місяців
10 місяців
3 роки і
2 роки і
10 місяців
10 місяців
3 роки і
2 роки і
10 місяців
10 місяців
3 роки і
10 місяців

2 роки і
10 місяців

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ВІД ВСТУПНИКІВ
На основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) – з 1 липня 2017 року –
14 липня 2017 року.
На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) – з 12 липня 2017 року –
1 серпня 2017 року.
На основі повної загальної середньої освіти за результатами ЗНО – з 12
липня 2017 року – 8 серпня 2017 року.
СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ:
На основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) – з 15 липня 2017 року –
22 липня 2017 року.
На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) – з 2 серпня 2017 року –
7 серпня 2017 року.
Наша адреса: м. Рівне, вул. Коперніка, 44. Телефони: (0362) 26-59-23; 22-50-83.
Приймальна комісія Київстар (098) 417-31-24; Vodafone (050) 710-99-40.
E-mail: rdak@rv.uar.net
www.rdak.edu.ua

Для вступу необхідно подати:
1. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
копія додатку до нього;
2. Копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників
на основі повної загальної середньої освіти);
3. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
4. Чотири кольорові фотокартки 3х4 см.
5. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано
особливими умовами зарахування за відповідними конкурсними
пропозиціями, установленими законодавством.
6. Папка на зав’язках та 5 конвертів з марками.

Забезпечуємо умови для продовження навчання за
ступеневою освітою

Навчально-науково-виробничий комплекс Національного університету біоресурсів і
природокористування України
Навчально-науково-виробничий центр Тернопільського національного економічного
університету .
Навчально-науково-виробничий комплекс Львівського національного університету ім.
І.Франка
Навчально-науково-виробничий комплекс Національного юридичного університету ім. Я.
Мудрого
Навчально-науково-виробничий комплекс Національного університету «Львівська
політехніка
Навчально-науково-виробничий комплекс Національного університету водного
господарства і природокористування
Навчально-науково-виробничий комплекс Національного університету «Острозька
академія»
Навчально-науково-виробничий комплекс Львівського державного університету
внутрішніх справ МВС України.
Навчально-науково-виробничий комплекс Національного університету «Одеська
юридична академія»
Студенти під час навчання в коледжі мають можливість отримати посвідчення водія
категорії “В”
Зараховані в коледж забезпечуються гуртожитком і стипендією на загальних підставах.
Наша адреса: м. Рівне, вул. Коперніка, 44. Телефони: (0362) 26-59-23; 22-50-83.
Приймальна комісія Київстар (098) 417-31-24; Vodafone (050) 710-99-40.
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