
Заклади фахової передвищої та вищої освіти Миколаєва, 

до яких можна вступити після 9 класу 
Примітка: Здобуття фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти здійснюється з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти та отриманням відповідного документа про 
повну загальну середню освіту. Державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковою складовою навчального плану (і, відповідно, кожного індивідуального 
навчального плану) для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти. 

 

№ 

з/п 
Назва 

Спеціальність (напрям підготовки), 

спеціалізація  

(освітньо-кваліфікаційна програма),  

на які можна вступити після 9 класу 

Адреса, 

тел. 
Сайт 

1. Миколаївський коледж 

транспортної інфраструктури 

Дніпропетровського 

національного університету 

залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна 

133 Галузеве машинобудування: 

- Експлуатація та ремонт 

підйомно-транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і 

обладнання 

- Експлуатація засобів механізації 

та автоматизації 

перевантажувальних робіт 

151 Автоматизаця та комп`ютерно-

інтегровані технології: 

- Монтаж, обслуговування та 

ремонт автоматизованих систем 

керування рухом на 

залізничному транспорті 

- Обслуговування 

комп’ютеризованих і робото 

технічних систем 

273 Залізничний транспорт: 

- Обслуговування і ремонт 

залізничних споруд та об’єктів 

колійного господарства 

- Технічне обслуговування і 

ремонт  вагонів 

274 Автомобільний транспорт 

- Обслуговування та ремонт 

вул. Пушкінська, 71, 

м. Миколаїв 

тел. 47-35-00 

http://mtzt.mksat.net/ 

http://mtzt.mksat.net/


автомобілів і двигунів 

275 Транспортні технології 

(залізничний транспорт) 

- Організація перевезень і 

управління  на залізничному 

транспорті 

2. Державний вищий навчальний 

заклад «Миколаївський 

політехнічний коледж» 

051 Економіка: Економіка підприємства 

071 Облік і оподаткування: Облік і 

аудит на підприємствах і в організаціях 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність: фахівець з 

інформаційних технологій 

121 Інженерія програмного 

забезпечення: Програмна інженерія 

131 Прикладна механіка: 

Обслуговування верстатів з 

програмним управлінням та 

робототехнічних комплексів 

133 Галузеве машинобудування: 

Машинобудування та матеріалообробка 

135 Суднобудування: Суднобудування 

135 Суднобудування: Монтаж, 

проектування та обслуговування 

суднових машин, механізмів та систем 

141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка: Монтаж і 

експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд 

141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка: Монтаж і 

обслуговування електроустаткування 

суднового електрообладнання 

141   Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка: 

вул. Нікольська, 11а, 

м. Миколаїв 

тел. 37-96-26 

https://mpk.mk.ua/ 

https://mpk.mk.ua/index.php/ua/pidpryiemnytstvo-torhivlia-ta-birzhova-diialnist
https://mpk.mk.ua/index.php/ua/pidpryiemnytstvo-torhivlia-ta-birzhova-diialnist
https://mpk.mk.ua/index.php/ua/pidpryiemnytstvo-torhivlia-ta-birzhova-diialnist
https://mpk.mk.ua/index.php/rozrobka-prohramnoho-zabezpechennia
https://mpk.mk.ua/index.php/rozrobka-prohramnoho-zabezpechennia
https://mpk.mk.ua/index.php/obsluhovuvannia-verstativ-z-pu-ta-rtk
https://mpk.mk.ua/index.php/obsluhovuvannia-verstativ-z-pu-ta-rtk
https://mpk.mk.ua/index.php/obsluhovuvannia-verstativ-z-pu-ta-rtk
https://mpk.mk.ua/index.php/obsluhovuvannia-verstativ-z-pu-ta-rtk
https://mpk.mk.ua/index.php/tekhnolohiia-obrobky-materialiv-na-verstatakh-ta-avtomatychnykh-liniiakh
https://mpk.mk.ua/index.php/tekhnolohiia-obrobky-materialiv-na-verstatakh-ta-avtomatychnykh-liniiakh
https://mpk.mk.ua/index.php/sudnokorpusobuduvannia
https://mpk.mk.ua/index.php/montazh-i-proektuvannia-sudnovykh-mashyn-ta-mekhanizmiv
https://mpk.mk.ua/index.php/montazh-i-proektuvannia-sudnovykh-mashyn-ta-mekhanizmiv
https://mpk.mk.ua/index.php/montazh-i-proektuvannia-sudnovykh-mashyn-ta-mekhanizmiv
https://mpk.mk.ua/index.php/montazh-i-ekspluatatsiia-elektroustatkuvannia-pidpryiemstv-i-tsyvilnykh-sporud
https://mpk.mk.ua/index.php/montazh-i-ekspluatatsiia-elektroustatkuvannia-pidpryiemstv-i-tsyvilnykh-sporud
https://mpk.mk.ua/index.php/montazh-i-ekspluatatsiia-elektroustatkuvannia-pidpryiemstv-i-tsyvilnykh-sporud
https://mpk.mk.ua/index.php/montazh-i-ekspluatatsiia-elektroustatkuvannia-pidpryiemstv-i-tsyvilnykh-sporud
https://mpk.mk.ua/index.php/montazh-i-obsluhovuvannia-elektroustatkuvannia-sudnovoho-elektroobladnannia
https://mpk.mk.ua/index.php/montazh-i-obsluhovuvannia-elektroustatkuvannia-sudnovoho-elektroobladnannia
https://mpk.mk.ua/index.php/montazh-i-obsluhovuvannia-elektroustatkuvannia-sudnovoho-elektroobladnannia
https://mpk.mk.ua/index.php/montazh-i-obsluhovuvannia-elektroustatkuvannia-sudnovoho-elektroobladnannia
https://mpk.mk.ua/index.php/obsluhovuvannia-i-remont-elektroustatkuvannia-avtomobiliv-i-traktoriv
https://mpk.mk.ua/index.php/obsluhovuvannia-i-remont-elektroustatkuvannia-avtomobiliv-i-traktoriv
https://mpk.mk.ua/index.php/obsluhovuvannia-i-remont-elektroustatkuvannia-avtomobiliv-i-traktoriv
https://mpk.mk.ua/


Обслуговування, діагностика та ремонт 

автотранспортних засобів 

172 Телекомунікації та радіотехніка: 

Радіотехніка, радіоелектронні апарати 

та зв'язок 

271 Річковий та морський транспорт: 

Експлуатація суднових енергетичних 

установок 

271 Річковий та морський транспорт: 

Експлуатація електрообладнання та 

автоматики суден 

3. Миколаївський державний 

коледж економіки та харчових 

технологій 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

- Товарознавство і торговельне 

підприємництво 

181 Харчові технології 

- Виробництво харчової продукції 

- Виробництво борошняних, 

кондитерських виробів та 

харчових концентратів 

241 Готельно-ресторанна справа 

- Готельно-ресторанна справа 

- Ресторанне обслуговування 

пр. Миру, 18, 

м. Миколаїв 

тел. 21-11-30 

 https://mdkeht.at.ua/ 

 

4. Відокремлений структурний 

підрозділ Миколаївський 

будівельний фаховий коледж 

Київського  національного 

університету будівництва і 

архітектури 

5.06010201   Архітектурне проєктування 

та внутрішній інтер’єр 

5.06010101  Будівництво та 

експлуатація будівель і споруд. 

 Кваліфікація: технік-будівельник 

133 Галузеве машинобудування 

- Експлуатація та ремонт 

підйомно-транспортних, 

вул.1 Слобідська, 2, 

м. Миколаїв 

тел. 37-51-70 

http://mbk.mk.ua/ 

https://mpk.mk.ua/index.php/obsluhovuvannia-i-remont-elektroustatkuvannia-avtomobiliv-i-traktoriv
https://mpk.mk.ua/index.php/obsluhovuvannia-i-remont-elektroustatkuvannia-avtomobiliv-i-traktoriv
https://mpk.mk.ua/index.php/vyrobnytstvo-obsluhovuvannia-ta-remont-elektronnoi-pobutovoi-aparatury
https://mpk.mk.ua/index.php/vyrobnytstvo-obsluhovuvannia-ta-remont-elektronnoi-pobutovoi-aparatury
https://mpk.mk.ua/index.php/vyrobnytstvo-obsluhovuvannia-ta-remont-elektronnoi-pobutovoi-aparatury
https://mpk.mk.ua/index.php/ua/spetsialnist
https://mpk.mk.ua/index.php/ua/spetsialnist
https://mpk.mk.ua/index.php/ua/spetsialnist
https://mpk.mk.ua/index.php/ua/spetsialnist
https://mpk.mk.ua/index.php/ua/spetsialnist
https://mpk.mk.ua/index.php/ua/spetsialnist
https://mdkeht.at.ua/
http://mbk.mk.ua/


будівельних і дорожніх машин і 

обладнання. 

5. Миколаївський фаховий 

коледж культури і мистецтв 

Миколаївської обласної ради 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 

- Декоративно-прикладне 

мистецтво 

- Живопис 

024 Хореографія 

- Народна хореографія 

- Сучасна хореографія 

025 Музичне мистецтво 

- Академічний хоровий спів 

- Сольний спів (академічний) 

- Народно-хоровий спів 

- Сольний спів (народний) 

- Народне інструментальне 

мистецтво 

-  Гітара 

- Бандура 

- Баян 

- Домра 

026 Сценічне мистецтво 

-  Видовищно-театралізовані 

заходи. Артист розмовного 

жанру 

029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справ 

-  фахівець бібліотечної та 

інформаційної справи 

вул. Фалєєвська, 5, 

м. Миколаїв 

тел. 37-24-41 

https://mkkm.edu.ua/ 

6. Миколаївський 

фаховий коледж музичного 

мистецтва Миколаївської 

обласної ради 

025 Музичне мистецтво 

- Фортепіано  

-  Оркестрові струнні 

- Оркестрові духові та ударні 

вул. Севастопольська, 2, 

м. Миколаїв 

тел. 47-80-67 

https://mfkmm.com/ 

http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/dekoratyvno-prykladne-mystetstvo
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/dekoratyvno-prykladne-mystetstvo
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/narodna-horeografiya
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/suchasna-horeografiya
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/akademichnyj-horovyj-spiv
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/muzychne-mystetstvo/osvitnya-programa-akademichnyj-solnyj-spiv/
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/narodno-horovyj-ta-solnyj-spiv
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/narodno-horovyj-ta-solnyj-spiv/osvitnya-programa-narodnyj-solnyj-spiv/
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/narodne-instrumentalne-mystetstvo
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/narodne-instrumentalne-mystetstvo
http://mkkm.edu.ua/osvitnya-programa-gitara/
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/narodne-instrumentalne-mystetstvo/osvitnya-programa-bandura/
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/narodne-instrumentalne-mystetstvo/osvitnya-programa-bayan/
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/vydovyshhno-teatralizovani-zahody/
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/vydovyshhno-teatralizovani-zahody/
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/vydovyshhno-teatralizovani-zahody/
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/bibliotechna-sprava/
http://mkkm.edu.ua/kolledzh/spetsialnosti/bibliotechna-sprava/
https://mkkm.edu.ua/
https://mfkmm.com/


інструменти   

- Народні інструменти  

- Музичне мистецтво естради 

- Спів (академічний та естрадний)  

- Хорове диригування  

- Теорія музики                                                                                                                                   

7. Миколаївський коледж бізнесу 

і права вищого навчального 

закладу УКООПСПІЛКИ 

«Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

081 Право 

181 Харчові технології 

проспект Миру, 20, 

м. Миколаїв 

тел. 56-66-90 

https://mtecc.at.ua/ 

8. Комунальний заклад фахової 

передвищої освіти 

"Миколаївський фаховий 

коледж фізичної культури" 

Миколаївської обласної ради 

017 Фізична культура і спорт 

- Баскетбол 

- Боротьба греко-римська 

- Бокс 

- Важка атлетика 

- Вітрильний спорт 

- Веслування академічне 

- Веслування на байдарках та 

каное 

- Велоспорт 

- Гімнастика художня 

- Дзюдо 

- Легка атлетика 

- Стрибки на батуті 

- Фехтування 

- Гандбол 

- Волейбол 

- Футбол 

вул. Погранична, 41, 

м. Миколаїв 

тел. 47-99-21 

http://mvufk.edukit.mk.ua/ 

9. Коледж Миколаївського 

національного університету 

імені В.О. Сухомлинського 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

081 Право 

113 Прикладна математика 

вул. Нікольська, 24, 

м. Миколаїв 

тел. 76-98-26 

http://college.mdu.edu.ua/ 

https://mtecc.at.ua/
http://mvufk.edukit.mk.ua/
http://college.mdu.edu.ua/


123 Комп’ютерна інженерія 

231 Соціальна робота 

10. Миколаївський базовий 

медичний фаховий коледж 

Миколаївської обласної ради 

221 Стоматологія  

- Стоматологія ортопедична 

223 Медсестринство 

- Сестринська справа 

- Лікувальна справа 

- Медико-профілактична справа 

226 Фармація. Промислова фармація 

- Фармація. Промислова фармація 

вул. Космонавтів, 79/1, 

м. Миколаїв 

тел. 23-51-96 

https://www.medcollege.mk.ua

/ 

11. ТОВ «Коледж преси та 

телебачення» 

Акторське мистецтво 

Вокальне мистецтво 

Дизайн в галузі мистецтва і культури 

Техніка і мистецтво фотографії 

Економіка та аудит 

вул. Даля, 11а, 

м. Миколаїв 

тел. 50-00-30 

https://kptv.in.ua/ 

12. Технолого-економічний коледж 

Миколаївського національного 

аграрного університету 

071 Облік і оподаткування 

073 Менеджмент 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування  

076 Підприємництво, торгівля біржова 

діяльність 

141Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

201 Агрономія 

204 Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва 

208 Агроінженерія 

241 Готельно- ресторанна справа 

вул. Георгія Гонгадзе, 9, 

м. Миколаїв 

тел. 70-93-04 

https://tec.mnau.edu.ua/ 

13. Миколаївський 

муніципальний академічний 

коледж 

023 Сценічне мистецтво 

- Акторське мистецтво 

026 Образотворче, декоративно-

прикладне мистецтво та реставрація 

вул. Маршала 

Василевського, 55Б, 

м. Миколаїв 

тел. 55-00-20 

http://mmak.org.ua/ 

https://www.medcollege.mk.ua/
https://www.medcollege.mk.ua/
https://kptv.in.ua/
https://tec.mnau.edu.ua/
http://mmak.org.ua/


14. Миколаївський юридичний 

коледж Національного 

університету «Одеська 

юридична академія» 

081 Право вул. Генерала Карпенка, 18, 

м. Миколаїв 

тел. 55-38-18 

https://onua.edu.ua/ua/o-nas-

muk-ukr 

15. Коледж Приватного 

Вищого навчального закладу 

Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа 

Орлика 

061 Журналістика 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

081 Право 

123 Комп’ютерна інженерія 

193 Геодезія та землеустрій 

223 Медсестринство 

226 Фармація, промислова фармація 

241 Готельно-ресторанна справа 

вул. Котельна, 2, 

м. Миколаїв 

тел. 55-07-36 

https://mku.edu.ua/ 

16. Миколаївський коледж 

Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна» 

061 Журналістика 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

081 Право 

123 Комп’ютерна інженерія 

241 Готельно-ресторанна справа 

вул. 2-га Військова, 22, 

м. Миколаїв 

тел. 57-21-55 

https://mk-coll.uu.edu.ua/ 
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