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Для випускників 9-х класів у 

коледжі діють підготовчі курси з 

математики та української мови 
 

Зимові: з 23 січня 2016 р. 
 

Літні: з 15 червня  2016 р. 
  

http://www.vcnuft.vn.ua/


 Організація виробництва 
Термін навчання: на основі 9 кл. – 3 роки 5 місяців 

Кваліфікація: організатор виробництва 

Робота на підприємствах харчової промисловості та 

інших галузей виробництва різних  форм власності 

на посадах: помічника керівника підприємства; 

референта; керівника виробничого підрозділу; 

малого підприємства; інспектора з кадрів; техніка з 

підготовки виробництва;  техніка: з планування; з 

праці; бухгалтера; економіста; організатора: 

виробництва; збутової діяльності; матеріально-

технічного забезпечення виробничих процесів. 

Знання про: економіку, фінанси і бухоблік 

підприємства та економічний аналіз виробничих 

ситуацій; методи дослідження діяльності 

підприємства та ринку; менеджмент та маркетинг; 

організацію виробництва; інформаційні системи та 

технології в економіці. 

Потреба у фахівцях  нового покоління, які 

оперативно адаптуються до змін і володіють 

вміннями  і навичками  використання в своїй 

професійній діяльності інформаційних систем та 

технологій, зростає. 

 Обслуговування комп'ютерних систем і 

мереж 
Термін навчання: на основі    9 кл. – 4 роки 

Кваліфікація: технік – програміст 

Робота на підприємствах, в інформаційно-

обчислювальних центрах, фірмах, які займаються 

розробкою програмного забезпечення або є 

провайдерами послуг Internet, банківських установах 

на посадах: системного адміністратора; 

адміністратора (редактора) сайту; адміністратора 

бази даних; Web-дизайнера; Web-програміста; 

техніка, майстра з ремонту та обслуговування 

комп’ютерної техніки. 

Знання про: процеси передачі, прийому, 

перетворення, зберігання  і захисту інформації; 

архітектуру, монтаж, ремонт і технічне 

обслуговування комп’ютерної техніки; технології 

створення та тестування програмного забезпечення з 

використанням мов високого рівня програмування; 

використання електронних баз даних; розробку Web-

додатків та Web-програмування; комп’ютерні мережі 

та захист інформації допоможуть у 

працевлаштуванні. 

 Монтаж, обслуговування засобів і систем 

автоматизації технологічного виробництва 
Термін навчання на базі 9 класів - 4 роки 

Кваліфікація - технік-електромеханік 



Професійна діяльність з монтажу та налагоджування 

автоматизованих систем на підприємствах харчової 

промисловості (служба контролю вимірювальних 

приладів і автоматики) на посадах : бригадира, 

майстра; техніка з налагодження та випробування 

систем автоматизації; техніка виробничо-технічного 

та проектно-конструкторського відділів. 

Студенти оволодівають знаннями про: засоби і 

системи автоматизації технологічного виробництва, 

сучасні мікроконтролери і мікропроцесори; теорії 

управління і регулювання; системи автоматизації 

харчових  виробництв та вимірювальних приладів. 

Фахівці користуються попитом на виробництвах 

харчової і переробної промисловості, а з розвитком 

автоматизації цих виробництв попит на них зростає. 

 Експлуатація теплотехнічного і 

теплотехнологічного устаткування і систем 

теплопостачання 
Термін навчання: на основі 9 кл.– 4 роки 

Кваліфікація – технік-теплотехнік 

Робота пов’язана з проектуванням, монтажем, 

налагодженням та експлуатацією об'єктів теплового 

господарства на посадах: начальника котельні, 

теплового району; майстра котельні, теплових мереж, 

ремонтного цеху; техніка теплової інспекції. 

Знання про: обладнання котельних установок, 

газопостачання; будівництво і ремонт теплових мереж 

і споруд; теплотехнічне обладнання (сушарки, бойлери, 

випарні установки), монтаж систем опалення та 

теплопостачання допоможуть Вам  знайти себе як на 

підприємстві, так і у приватному секторі. 

 Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд  
Термін навчання:  на основі 9 кл. – 4 роки 

       11 кл. – 3 роки 

Кваліфікація – технік-електрик 

Молодший спеціаліст призначений для: ремонту і 

налагоджування промислового електроустаткування; 

проведення діагностики та усунення несправностей у 

енергопостачанні; монтаж слаботочних мереж; 

улаштовуння електромереж; електромонтажу 

силового кабелю та підключення побутових приладів. 

Ви отримаєте знання про: електричні вимірювання, 

електропривід; електричні машини; 

електропостачання та електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд; енергозбереження; 

монтаж, експлуатацію  та ремонт 



електроустаткування; організацію електротехнічної 

служби підприємств та зможе успішно працювати на 

підприємствах України. 

 Технічне обслуговування та ремонт 

апаратури зв’язку та оргтехніки 
Термін навчання: на основі    9 кл. – 4 роки, 

          11 кл. – 3 роки. 

Кваліфікація: технік електрозв’язку 

Молодший спеціаліст призначений для роботи на 

підприємствах, у фірмах з обслуговування та 

ремонту комп’ютерної техніки та 

телекомунікаційних засобів на посадах: диспетчер 

(технік) електрозв'язку; технік з сигналізації; технік із 

конфігурованої комп'ютерної системи; технік із 

структурованої кабельної системи, технік 

інформаційно-обчислювального центру. 

Фахівці із знаннями про: сучасну електронну 

техніку, зокрема в області апаратури зв’язку та 

організаційної техніки: принтерів, сканерів, плотерів, 

копірів, факсів; діагностику, налагоджування, 

модернізацію та ремонт телекомунікаційних засобів, 

обладнання комп’ютера, оргтехніки та кабельних і 

безпроводових телекомунікаційних та комп’ютерних 

мереж потрібні всюди. 

 Виробництво харчової продукції 
Термін навчання: на основі 11 кл.- 2 роки 5 місяців 

Кваліфікація:технік-технолог з технології 

харчування 

Фахівець виконує роботи, пов’язані з організацією 

діяльності закладів ресторанного  господарства, на 

посадах: техніка-технолога з технології харчування; 

кухаря; виробника харчових напівфабрикатів; кухаря 

дитячого харчування; офіціанта; метрдотелю. 

Ви отримаєте знання про: технологію виробництва 

харчової продукції та методи визначення якості 

сировини, напівфабрикатів, готових виробів; сучасні 

технології в ресторанній індустрії; практику ведення 

бізнесу; розмовну іноземну мову у професійній 

діяльності, професійну етику та етикет, які потрібні 

для  розвитку туристичного бізнесу на сучасному 

Поділлі. 

 Виробництво жирів і жирозамінників 
Термін навчання: на основі 9 кл.  - 3 роки  5 місяців 

Кваліфікація: технік-технолог з виробництва 

жирів і жирозамінників 

Робота на олієжирових та інших підприємствах 

харчової галузі  на посадах: техніка-технолога з 

виробництва жирів і жирозамінників; лаборанта 

хімічного аналізу. 



Ви оволодіваєте знаннями про: технологічне 

обладнання та технологічні процеси; технохімічний 

контроль сировини, готової продукції та відходів 

виробництва; технології добування та переробки 

олій,  гліцерину, мила, жирних кислот, маргаринової 

продукції та майонезів, які допоможуть Вам у 

майбутньому. 

 Обслуговування та ремонт автомобілів і 

двигунів 
Термін навчання: на основі    9 кл. – 4 роки, 

           11 кл. – 3 роки. 

Кваліфікація: механік 

Молодший спеціаліст призначений для роботи на 

автотранспортних підприємствах, станціях 

технічного обслуговування, автомайстернях на 

посадах: техніка-механіка; начальника зміни; 

майстра виробничої дільниці; слюсаря з ремонту 

автомобілів і двигунів. 

Студенти оволодівають знаннями про: технології 

технічного обслуговування і поточного ремонту 

автомобілів; технологічне обладнання, пристрої та 

інструменти для ремонту електрообладнання 

автомобілів; комп’ютерне діагностування 

автомобільних систем з електронним керуванням; 

будову та роботу сучасних автомобілів різних марок; 

нові методи господарювання на автотранспортних 

підприємствах. Потреба у фахівцях зростає.  

 

ДЕННА ФОРМА 

Навчання проводиться за рахунок коштів 

державного бюджету та за кошти фізичних  

(юридичних) осіб. 

На перший курс приймаються особи з базовою 

середньою освітою (9 кл.) для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста з одночасним здобуттям повної 

загальної середньої освіти. 

Вступні випробування: математика 

(письмове тестування) та українська мова 

(диктант).  

Особи з повною середньою освітою (11 кл.) 

зараховуються за сертифікатами ЗНО (2016 

року) з предметів базового рівня: 

 українська мова та література; математика. 

При зарахуванні враховується середній бал 

документа про освіту. 

Всім студентам надається гуртожиток. 



Після закінчення коледжу видається диплом 

молодшого спеціаліста державного зразка. 

Разом з дипломом Ви отримуєте атестат про 

повну загальну середню освіту та свідоцтво 

про одну із робітничих професій відповідно до 

спеціальності молодшого спеціаліста. 

70% наших випускників продовжують 

отримувати вищу освіту за скороченим 

терміном навчання в таких ВНЗ: 

- Національний університет харчових 

технологій; 

- Національний технічний університет 

України «КПІ»; 

- Хмельницький національний університет; 

- Вінницький національний технічний 

університет; 

- Вінницький торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ; 

- Вінницький інститут економіки ТНЕУ; 

- Вінницький національний аграрний 

університет;  

- Донецький національний університет (м. 

Вінниця). 

 
 

 

ЗАОЧНА ФОРМА 

На заочну форму навчання приймаються особи 

з повною середньою освітою (11 кл.) за 

сертифікатами УЦОЯО 2016 року з математики 

та української мови і літератури (базовий 

рівень). 

Випускники ПТНЗ, які навчались за 

спорідненими спеціальностями, складають 

фахове вступне випробування і зараховуються 

на навчання за скороченим терміном. 

Прийом за спеціальностями: 

- монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд; 

- обслуговування та ремонт автомобілів і 

двигунів. 

 


