УМОВИ ПРИЙОМУ
до Одеського коледжу транспортних технологій в 2019 році
за спеціальностями:
273 « Залізничний транспорт»
- Технічне обслуговування , ремонт та експлуатація тягового рухомого
складу (ТЕ)
- Технічне обслуговування і ремонт вагонів (ВГ)
- Комп’ютерні мережеві технології на транспорті (КМТ)
- Управління колійним комплексом залізниць, міського і промислового
транспорту (КГ)
- Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання
залізниць (ЕП)
275 « Транспортні технології ( на залізничному транспорті)»
- Організація перевезень і управління на залізничному транспорті (УР)
- Організація митного контролю на транспорті (ОМК)
151 « Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології (АС)
192 « Будівництво та цивільна інженерія» (БС)
071 « Облік і оподаткування « (БО)
072 « Фінанси , банківська справа та страхування» (Ф)

Прийом документів
- на денне відділення на базі 9 класів:
з 01 липня по 13 липня
- для осіб які не складають вступні випробування (ЗНО – українська мова та
математика, або фізика, або історія України):
з 10 липня по 29 липня;
- на заочну форму навчання:
з 10 липня по 05 серпня - I сесія
з 10 серпня по 05 вересня - II сесія
- для осіб, що не складають вступні випробування:
з 10 липня по 09 серпня - I сесія
з 10 серпня по 09 вересня – II сесія

Екзамени проводяться:
- на денне відділення з 14 липня по 21 липня (українська мова та
математика)
- на заочну форму навчання -з 06 серпня по 09 серпня - I сесія
- з 06 вересня по 09 вересня - II сесія

Перелік документів:

 Свідоцтво (атестат) про закінчення школи - оригінал, або його копія
завірена в установленому порядку ( + 2 копії)
 Медична довідка про щеплення та її копія ( форми 063 + 086/о)
 Шість фотокарток розміром 3х4
 Паспорт (оригінал та 2 копії).
 Документи, що дають право на пільги.
 Ідентифікаційний код та його копія
 Сертифікати (довідки) від лікаря-нарколога та психіатра та їх копію

