
Вступна компанія !!! 

 

Денна форма навчання 

 

Прийом заяв та документів 

з 02.07.2018 р. по 14.07.2018 р. 

Вступні випробування 

з 15.07.2018 р. по 22.07.2018 р. 

Зарахування за державним замовленням 

30.07.2018 р. 

Зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб 02.08.2018 р. 

 

Заочна форма навчання 

 

Прийом заяв та документів  

з 12.07.2018 р. по 01.08.2018 р. 

Вступні випробування 

 з 02.08.2018 р. по 07.08.2018 р. 

Зарахування за державним замовленням 

14.08.2018 р. 

Зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб 17.08.2018 р. 

 

Чекаємо на  Вас  

 

  

 
 

Перелік документів, 

які необхідно подати абітурієнтам 

для вступу до Коледжу морського і річкового 

флоту ДУІТ: 

 

- 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; 

- Документ про раніше здобутий 

кваліфікаційний рівень-

кваліфікований робітник; 

- Сертифікат зовнішнього незалежного 

оцінювання для вступу на базі 11 

класів; 

- Медична довідка за формою 025-Ю для 

вступу за спеціальністю «Річковий та 

морський транспорт»; 

- Медична довідка за формою 086-У або 

086-О; 

-  6 фото (3 х 4); 

- Копія паспорту (ID-картки), витягу з 

Єдиного державного демографічного 

реєстру щодо реєстрації місця 

проживання, ідентифікаційного коду; 

- Копія приписного посвідчення (для 

юнаків); 

- Папка для паперів;   

- 2 файли, 2 конверти з марками. 
 

 

Випускники  

Коледжу морського і річкового флоту  

можуть продовжити навчання в  

Державному університеті інфраструктури та 

технологій 
 

 

 Іногородніх студентів коледж  

забезпечує гуртожитком! 

 

                    
Коледж морського і річкового флоту 

Державного університету 

інфраструктури та технологій 

 є вищим державним навчальним закладом, 

що здійснює підготовку фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» різних напрямків  для галузі 

народного господарства - водний транспорт 

        

 
 

                                   Адреса навчального закладу та 

відбіркової  комісії: 

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

               Тел. приймальної директора   419-85-46                     

                    Тел. приймальної комісії       419-29-51 

                       Ел. адреса: college@kmrf.kiev.ua  

Сайт  https://kmrf.kiev.ua 

 

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

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

                                              субота, неділя – вихідні. 

mailto:college@kmrf.kiev.ua
https://kmrf.kiev.ua/

