
                 Увага!!! 
      Коледж морського і річкового флоту 

здійснює набір на підготовчі курси 
 

           Підготовчі курси на базі Коледжу 

морського і річкового флоту КДАВТ діють на 

підставі Положення про Коледж морського і 

річкового флоту КДАВТ, Положення про Центр 

довузівської підготовки КДАВТ та Положенням 

про підготовчі курси Коледжу морського і 

річкового флоту КДАВТ.     

Основним завданням підготовчих курсів є 

якісна підготовка випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів: випускників 9-11 класів - до 

участі у конкурсному відборі під час вступу до 

коледжу. 

             Навчання на підготовчих курсах 

здійснюється у формі суботніх підготовчих курсів 

з 5-ти місячним терміном навчання,  згідно 

навчального плану та розкладу занять з 

предметів: 

 Українська мова; 

 Математика; 

 Історія України. 

  

Для вступу на підготовчі курси  

вступники подають: 

 заяву; 

 копію свідоцтва про народження; 

 довідку з місця навчання; 

 копію документа про успішність за 

останній рік (поточний семестр) навчання;  

 дві кольорові фотокартки, розміром 3х4; 

 документи батьків (паспорт та 

           ідентифікаційний код) . 

 

                    Перелік документів, 

які необхідно подати абітурієнтам 

для вступу до Коледжу морського і річкового 

флоту КДАВТ: 

 

- Заява; 

- Документ про базову загальну середню 

освіту (свідоцтво) для вступу на базі 9 

класів; 

- Документ про повну загальну середню 

освіту (атестат) для вступу на базі 11 

класів; 

- Сертифікат зовнішнього незалежного 

оцінювання для вступу на базі 11 класів; 

- Медична довідка за формою 025-Ю для 

вступу на спеціальності «Судноводіння на 

морських шляхах», «Експлуатація 

суднових енергетичних установок», 

«Експлуатація електрообладнання та 

автоматики суден»; 

-  6 фото (3 х 4); 

- Копія свідоцтва про народження 

(паспорт); 

- Копія приписного посвідчення (для 

юнаків); 

- Папка для паперів,  2 файли; 

- 2 конверти. 

 

 
Іногородніх студентів коледж  

забезпечує гуртожитком! 

 
 

 

                    
Коледж морського і річкового флоту 

Київської державної академії водного 

транспорту імені гетьмана 

Петра Конашевича-Сагайдачного 

        

 
 

 
Ліцензія Міністерства освіти і науки України: 

                                   АЕ №285599 від 23.01.2014 р. 

 

                                   Адреса навчального закладу та 

відбіркової  комісії: 

               м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда , 2. 

               Тел. приймальної директора   419-85-46 

                          Тел. підготовчі курси     067-494-88-10 

                    Тел. приймальної комісії         419-29-51 

                       Ел. адреса: college@kmrf.kiev.ua  

Сайт  http://kmrf.kiev.ua 

 

   Порядок роботи  відбіркової комісії: 
                   понеділок - п’ятниця: з 9:00 до 18:00; 

                              обідня перерва: з 13:00 до 14:00; 

                                              субота, неділя – вихідні. 
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