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ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ у 2021 році 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Термін навчання в коледжі:  3 роки 10 місяців - для осіб, які мають базову загальну 

середню освіту,  і 2 роки 10 місяців - для осіб, які мають повну загальну середню освіту 
 

Етапи 
вступної 
кампанії 

Денна форма навчання 

на основі освіти 

базова 
загальна 
середня 
освіта 

повна загальна середня освіта Кваліфікований 
робітник та інші 

категорії 
вступників 

за результатами ЗНО 
(2018, 2019, 2020, 2021) 

не менше 100 балів 

за результатами вступних 
іспитів або співбесіди 

прийом 
документів 

29.06 – 13.07 
2021 р. 

14.07 – 02.08 
2021 р. 

14 – 26 липня 2021 р. 
 

14 липня –  
26 серпня 
2021 р. 

вступні 
випробу-

вання 

українська 
мова 

(диктант) і 
біологія або 
хімія (усно) 

укр. мова, біологія або хімія 
або історія України - 

«Ветеринарна 
медицина»; 

укр. мова, біологія або 
математика або історія 
України – «Технологія 

виробництва і 
переробки продукції 

тваринництва» 

укр. мова, біологія або хімія 
або історія України (тести) - 

«Ветеринарна 
медицина»; 

укр. мова, біологія або 
математика або історія 

України (тести) – 
«Технологія 

виробництва і 
переробки продукції 

тваринництва» 

українська мова 
(тести) і фаховий 

вступний іспит 
(усно) 

Абітурієнти пільгових категорій вступні випробування проходять у вигляді співбесіди  

 
Вступники на основі повної загальної середньої освіти зможуть оцінити свої шанси 

до подачі документів (спочатку – вступні іспити, а потім -  документи) 
 

Навчання студентів – за кошти державного фінансування,  

а понад державне замовлення – за контрактом 
 

Детальніше на вебсайті коледжу: http://college-lnuvmbt.kl.com.ua 
 

АДРЕСА КОЛЕДЖУ: 
45101, Волинська область, м. Рожище, вул. Грушевського, 14, тел. (03368) 2-11-64,  

 e-mail: college-lnuvmb@lvet.edu.ua 

№ 
п/п 

211 
Ветеринарна медицина 

204 
Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

1. на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) 

2. на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) 

 за скороченим терміном навчання 

 доповнення на вакантні місця ІІ курсу 

3. 
на основі кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  

та всіх інших категорій вступників 

 

http://college-lnuvmbt.kl.com.ua/
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