
ПРОТОКОЛ №1 

засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

 

26 грудня 2019 року 
 

ПРИСУТНІ 

 

Всі члени приймальної комісії 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Розподіл обов’язків між членами приймальної комісії.  

2. Формування  предметних, фахових та апеляційної комісій. 
 

І. СЛУХАЛИ 

 

Голову приймальної комісії про розподіл обов’язків між членами 

приймальної комісії, про відповідальність за: 

- забезпечення підготовки приміщень для роботи приймальної комісії і 

проведення вступних випробувань, а також їх оформлення відповідними 

матеріалами, які характеризують профіль навчального закладу, навчальну і 

виховну роботу зі студентами; 

- підготовку бланків необхідної документації, дотримання установленого 

порядку оформлення обліку та зберігання всієї документації з прийому; 

-  переписку з питань вступу до коледжу, оформлюють відповідні документи з 

прийому; 

- участь у розробці плану заходів з організації прийому в коледж, його 

реалізації; 

- участь у підготовці оголошень, проспектів та інших матеріалів 

профорієнтаційного та інформаційного змісту; 

- контроль правильності оформлення документів вступників, журналів 

реєстрації та інших документів; 

- участь у співбесідах з вступниками; 

- складання списків осіб, які допущені до здачі вступних випробувань і 

доводить до відома вступників; 

- шифрування письмових робіт; 

- створення облікових записів операторів ЄДЕБО, взаємодію з Розпорядником 

ЄДЕБО щодо організації та підтримання захищеного з’єднання за допомогою 

криптографічного програмного забезпечення; 

- забезпечення функціонування ЄДЕБО протягом строку дії Договору; 

- внесення/редагування повних та достовірних даних в ЄДЕБО; 

- повноту, цілісність, актуальність та достовірність даних, в тому числі 

персональних, що містяться в ЄДЕБО; 

- збереження у таємниці параметрів доступу до ЄДЕБО, секретних ключів та 

унеможливлює використання цих параметрів та секретних ключів третіми 

особами: 

- проведення консультації зі вступниками про вимоги при проведенні вступних 

випробувань, порядок конкурсного зарахування, подачі і розгляду апеляцій; 



- контроль організацію і хід проведення вступних випробувань; 

- оформлення зразків документів, які мають оформляти вступники; 

- організація прийому відвідувачів, надання їм необхідних консультацій з 

питань прийому до коледжу; 

- прийом документів від абітурієнтів, перевірки їх достовірність, правильності 

оформлення; 

- створення необхідних умов для оформлення документів; 

- перевірку правильності і грамотності оформлення документів; 

- формування особових справ абітурієнтів, які зараховані до коледжу. 

Примітка: При вирішенні інших питань організації роботи приймальної комісії 

кожному члену комісії керуватися Положенням про приймальну комісію. 

 

І. УХВАЛИЛИ 

Інформацію про розподіл обов’язків між членами приймальної комісії 

взяти до уваги, чітко дотримуватись цих вимог у роботі під час підготовки та 

ходи вступної кампанії. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ 

 

Відповідального секретаря приймальної комісії про створені структурні 

підрозділи приймальної комісії: 

– відбіркова комісія – для проведення профорієнтаційної роботи по районах 

області та місту; 

– предметні екзаменаційні комісії – для прийняття екзаменів із 

загальноосвітніх дисциплін: з української мови та літератури, математики, 

історії України, географії; 

– фахові екзаменаційні комісії – для проведення фахових вступних 

випробувань абітурієнтів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікований робітник та інших освітньо-кваліфікаційних та освітніх рівнів; 

– апеляційна комісія - з метою розгляду апеляцій вступників на результати 

конкурсних вступних випробувань, проведених в Коледжі. 

Наказ про проведення профорієнтаційної роботи підписаний директором 

коледжу. 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ 

Інформацію взяти до відома, чітко дотримуватись цих вимог у роботі під 

час підготовки та ходу вступної кампанії. 

 

Голова приймальної комісії  

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії   

  



ПРОТОКОЛ №2 

засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

 

20 січня  2020 року 
 

 

ПРИСУТНІ 

Всі члени приймальної комісії 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Ознайомлення з Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2020 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1350 від 30 жовтня 

2019 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за №49/34332 від 17 

січня 2020р. 

2. Розгляд плану роботи приймальної комісії коледжу на 2020 рік та його 

затвердження. 

 

І. СЛУХАЛИ 

Голову приймальної комісії – Кошкарова С.А. про особливості прийому 

абітурієнтів на навчання у 2020 році. Відповідно до Умов прийому усі питання, 

пов’язані з прийомом до Коледжу, вирішуються приймальною комісією на її 

засіданнях. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу директором Коледжу та/або 

виконання процедур вступної кампанії. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до закладу освіти, вирішуються 

приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії 

оприлюднюються на веб-сайті Коледжу в день їх прийняття або не пізніше 

наступного дня після їх прийняття. 

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня фахового молодшого 

бакалавра приймаються: 

 особи, які здобули базову загальну середню освіту, - для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною 

формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти; 

 особи, які здобули повну загальну середню освіту; 

 особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 

робітника; 

 особи, які здобули інший освітній  (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною 

спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в 

межах вакантних місць ліцензованого обсягу. 



Ліцензований обсяг під час зарахування для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра за кожною спеціальністю обліковується 

за календарний рік, який триває від 01 січня до 31 грудня. 

 

Шифр  та найменування  

галузі знань  
Код та найменування  спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 

08 Право 081 Право 120 

07 Управління та  

адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
60 

071 Облік і оподаткування 90 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
90 

12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 60 

18 Виробництво та 

технологія 
181 Харчові технології 75 

24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 60 

242 Туризм 60 

 

Конкурсний відбір на навчання до Коледжу здійснюється за результатами 

вступних випробувань: 

для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних 

іспитів або співбесіди в передбачених Правилами випадках; 

для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у 

будь-яких комбінаціях або співбесіди в передбачених Правилами випадках. У 

2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 

2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та 

іспанської мов; 

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з 

української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань; 

для вступу на основі інших освітніх (освітньо-кваліфікаційних рівнів) - у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на 

власний розсуд та фахових вступних випробувань. 

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується відповідно до Правил прийому. 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі базової загальної 

середньої освіти зараховуються результати вступних іспитів з української мови 

(перший предмет), загальноосвітнього предмета (на вибір з двох предметів) у 

встановлених Правилами випадках. 

 

 

 

 



СПЕЦІАЛЬНІСТЬ на базі 9 класів 

ПРАВО  1. Українська мова (диктант) 

2. Історія України (усно) 

або Математика 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ  1. Українська мова (диктант) 

2. Історія України (усно) 

або Математика 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 1. Українська мова (диктант) 

2. Історія України (усно) 

або Математика 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ  1. Українська мова (диктант) 

2. Математика (усно) 

або Історія України 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ  

1. Українська мова (диктант) 

2. Математика (усно) 

або Історія України 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Українська мова (диктант) 

2. Історія України (усно) 

або Математика 

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ  1. Українська мова (диктант) 

2. Математика (усно) 

або Історія України 

ТУРИЗМ 1. Українська мова (диктант) 

2. Географія (усно) 

або Історія України 

 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього 

незалежного оцінювання або результати вступних іспитів з української мови та 

літератури (перший предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться 

зовнішнє незалежне оцінювання (на вибір з трьох предметів) у встановлених 

Правилами випадках. 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ на базі 11 класів 

ПРАВО  1. Українська мова та література 

2. Математика 

або Історія України 

або Географія 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ  1. Українська мова та література 

2. Математика 

або Історія України 

або Географія 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 

 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

або Історія України 

або Географія 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ  

 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

або Історія України 



або Географія 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ  

 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

або Історія України 

або Географія 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

або Історія України 

або Географія 

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ  

 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

або Історія України 

або Географія 

 

ТУРИЗМ 

 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

або Історія України 

або Географія 

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника вступають на навчання до Коледжу, зараховуються 

результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з 

української мови та фахового вступного випробування. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі інших освітніх (освітньо-

кваліфікаційних рівнів) вступають на навчання до Коледжу, зараховуються 

результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з 

української мови та фахового вступного випробування. 

 

І. УХВАЛИЛИ 

 

Інформацію взяти до відома, всім членам приймальної комісії. Слідкувати 

за  змінами до Умов прийому. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ 

 

Відповідального секретаря приймальної комісії про план роботи 

приймальної комісії на 2020 рік. 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ 

Інформацію взяти до відома, всім членам приймальної комісії ознайомитись 

з Умовами прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня фахового 

молодшого бакалавра у 2020 році. 

План роботи приймальної комісії на 2020 рік схвалити і забезпечити його 

виконання. Брати участь у всіх профорієнтаційних заходах, які будуть проходити 

в місті та області. Відповідальним за райони тричі на рік звітувати про 

виконання плану-графіку виїздів у райони шкіл. 
 



 

Голова приймальної комісії     

 

 
 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії      



ПРОТОКОЛ №3 

засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 
 

28 лютого 2020 року 
 

ПРИСУТНІ 

Всі члени приймальної комісії 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Розгляд програм з дисциплін, які винесені на вступні екзамени у 2020 році. 

2. Обговорення звітів про проведену профорієнтаційну роботу викладачами 

коледжу у районах області. 
 

І. СЛУХАЛИ 

Заступника голови приймальної комісії, яка доповіла про підготовлені 

викладачами програми для вступних випробувань з української мови, 

математики, географії, історії України. Всі програми відповідають вимогам 

Міністерства освіти та науки України щодо знань вступників на основі базової 

середньої освіти та повної загальної середньої освіти. Також розроблено 

програми з фахових дисциплін для вступників, що вступатимуть на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник та інших освітніх 

(освітньо-кваліфікаційних рівнів). 
 

 

І. УХВАЛИЛИ 

Програми для вступних випробувань схвалити та після затвердження 

директором коледжу оприлюднити на сайті коледжу. Головам екзаменаційних 

комісій розробити пакети екзаменаційних завдань відповідно до програм та 

подати директору коледжу на затвердження. 
 

ІІ. СЛУХАЛИ 

Голову приймальної комісії про якість проведеної профорієнтаційної 

роботи викладачами коледжу. 
 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

Відповідно до аналізу якості проведеної профорієнтаційної роботи, 

необхідно охопити всі школи області з метою інформування про умови вступу 

до коледжу у 2020 році. Відповідальним за райони взяти на контроль графік 

профроботи. 
 

Голова приймальної комісії  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії  



ПРОТОКОЛ №4 

засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 
 

30 березня 2020 року 
 

ПРИСУТНІ 

Всі члени приймальної комісії 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Затвердження екзаменаційних завдань з дисциплін, які винесені на вступні 

випробування у 2020 році. 
 

І. СЛУХАЛИ 

Заступника голови приймальної комісії, яка доповіла про підготовлені 

викладачами екзаменаційні завдання для вступних випробувань з української мови, 

математики, географії, історії України. Всі програми відповідають вимогам 

Міністерства освіти та науки України щодо знань вступників на основі базової 

середньої освіти та повної загальної середньої освіти. Також розроблені 

екзаменаційні завдання з фахових дисциплін для вступників, що вступатимуть на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник, молодший 

спеціаліст  та інші ОКР. 
 
 

І. УХВАЛИЛИ 

 

Затвердити пакети екзаменаційних завдань, складених у відповідності до 

програм. 
 

 

 

Голова приймальної комісії  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії  



ПРОТОКОЛ №5 

засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

 

28 травня 2020 року 
 

ПРИСУТНІ 

 

Всі члени приймальної комісії 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Аналіз результатів роботи Підготовчих курсів. 

2. Розгляд та затвердження графіка проведення консультацій та вступних 

випробувань. 

3. Про перелік завдань, які необхідно виконати до початку роботи приймальної 

комісії Коледжу. 

 
 

І. СЛУХАЛИ 
 

Відповідального секретаря приймальної комісії про роботу Підготовчих 

курсів у 2019/2020 навчальному році. Протягом навчального року було 

організовано два потоки Підготовчих курсів. На Підготовчих курсах 

здійснювалась підготовка слухачів з української мови, математики та історії 

України. Відповідно до графіку занять на кожному потоці викладачами було 

вичитано слухачам 75 (сімдесят п’ять)  годин з української мови та 75 (сімдесят 

п’ять) годин з математики або 75 (сімдесят п’ять) годин з історії України (для 

слухачів курсів спеціальності «Право»). По закінченню курсу слухачі 

Підготовчих курсів складали іспити з української мови, математики або історії  

України у відповідності до обраних спеціальностей. Кількість слухачів 

Підготовчих курсів у 2019-2020 році становить 91 особа. 

 

І. УХВАЛИЛИ 

Інформацію взяти до відома і користуватись у роботі. Надати право 

першочергового зарахування при вступі слухачам Підготовчих курсів, які 

успішно склали підсумкові екзамени, складуть вступні випробування та вчасно 

подадуть документи. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ 
 

Відповідального секретаря приймальної комісії, яка винесла на розгляд та 

затвердження графіки проведення консультацій та вступних випробувань. 
 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ 
 



Затвердити графіки проведення консультацій та вступних випробувань на 

липень 2020 року. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ 
 

Відповідального секретаря  приймальної комісії, адміністратора ЄДЕБО 

про перелік завдань, які необхідно виконати до початку роботи Приймальної 

комісії Коледжу з метою якісного проведення вступної кампанії 2020 року. 
 

ІІІ. УХВАЛИЛИ 

Інформацію взяти до відома і користуватись у роботі. Дотримуватись 

вимог договору роботи з ДП «Інфоресурс» про надання послуг ЄДЕБО. 
 
 

 

 

 

Голова приймальної комісії               

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії          



ПРОТОКОЛ №6 

засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

 

03 червня  2020 року 
 

ПРИСУТНІ 

Всі члени приймальної комісії 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про організацію консультацій для вступників на основі базової загальної 

середньої освіти. 

2. Про склад технічних секретарів приймальної комісії. 
 

 

І. СЛУХАЛИ 

Голову приймальної комісії – директора коледжу про організацію та 

проведення безкоштовних консультацій для вступників на основі базової 

загальної середньої освіти. З метою покращення якості знань вступників з 06 по 

10 липня 2020 р. необхідно провести консультації з дисциплін,  що винесені на 

вступні екзамени. Для викладання на консультаціях залучити кращих викладачів 

коледжу та загальноосвітніх закладів області. Консультації провести у 

дистанційному форматі. Повідомити вступників засобами зв’язку про графік 

проведення консультацій. Викладачам підготувати завдання та навчальний 

матеріал з предметів вступних випробувань. Забезпечити розміщення матеріалів 

на сайт. 

І. УХВАЛИЛИ 

Для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти провести 

безоплатні консультації з 06 по 14 липня 2020 року з української мови, 

математики, історії України, географії.   

ІІ. СЛУХАЛИ 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії про склад 

технічних секретарів та менеджерів залу під час вступної кампанії 2020 року. 

 



        ІІ. УХВАЛИЛИ 

Організувати роботу технічних секретарів та менеджерів залу під час 

роботи приймальної комісії.  

 

 

 

 

Голова приймальної комісії          

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії            



ПРОТОКОЛ №7  

засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

 

25 червня  2020 року 
 

 

ПРИСУТНІ 

Всі члени Приймальної комісії. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін в Правила прийому до Коледжу в 2020 році згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України №753 від 03.06.20р. «Зміни до 

Умов прийому на навчання до закладів фахової перед вищої освіти в 2020 

році», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за №586\34869 25 червня  

2020р. 

 

І. СЛУХАЛИ 

Голову приймальної комісії про внесення змін в Правила прийому у 2020 

році згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №753 від 03.06.20р. 

Визначити строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання: 

 

№ 

п/п 

Етапи вступної 

кампанії 

Для вступників на основі: 

базової 

загальної 

середньої 

освіти 

повної 

загальної 

середньої 

освіти 

кваліфікованого 

робітника та 

інших освітніх 

(освітньо-

кваліфікаційних 

рівнів) 

денна форма навчання 

1.  реєстрація 

електронних кабінетів 

вступників, 

завантаження 

необхідних документів 

– 

з 01.08.2020  

по 30.09.2020 

(18-00) 

– 

2.  

прийом заяв та 

документів 

з 30.06.2020  

по 13.07.2020 

(18-00) 

для осіб, які 

вступають на 

основі 

співбесіди, 

вступних 

іспитів 

з 13.08.2020  

по 22.08.2020  

(18-00) 

з 13.08.2020  

по 31.08.2020 

(18-00) 



для осіб, які 

вступають 

тільки на 

основі 

сертифікатів 

ЗНО 

з 13.08.2020  

по 01.09.2020 

(18-00) 

3.  
вступні іспити з 14.07.2020  

по 21.07.2020 

– 

з 23.08.2020  

по 29.08.2020 
– 

4.  
співбесіда 

з 25.08.2020  

по 28.08.2020 
– 

5.  
фахові випробування – – 

з 01.09.2020  

по 08.09.2020 

6.  рейтингові списки за 

державним або 

регіональним 

замовленням 

не пізніше 

23.07.2020  

(12-00) 

не пізніше 

03.09.2020  

(12-00) 

– 

7.  виконання вимог до 

зарахування на місця 

державного або 

регіонального 

замовлення 

не пізніше 

27.07.2020  

(12-00) 

не пізніше 

07.09.2020  

(12-00) 

– 

8.  зарахування на місця 

державного або 

регіонального 

замовлення 

не пізніше 

29.07.2020  

(18-00) 

не пізніше 

13.09.2020  

(12-00) 

– 

9.  рейтингові списки за 

кошти фізичних або 

юридичних осіб 

не пізніше 

24.07.2020  

(12-00) 

не пізніше 

05.09.2020  

(12-00) 

не пізніше 

10.09.2020  

(12-00) 

10.  виконання вимог до 

зарахування за кошти 

фізичних або 

юридичних осіб 

не пізніше 

30.07.2020  

(18-00) 

не пізніше 

10.09.2020  

(18-00) 

не пізніше 

15.09.2020  

(18-00) 

11.  зарахування за кошти 

фізичних або 

юридичних осіб 

не пізніше 

31.07.2020  

(18-00) 

не пізніше 

19.09.2020  

(12-00) 

не пізніше 

17.09.2020  

(12-00) 

12.  

додаткове зарахування 

не пізніше 

31.08.2020  

(18-00) 

не пізніше 

30.09.2020  

(18-00) 

не пізніше 

30.09.2020  

(18-00) 

13.  переведення на 

вакантні місця 

не пізніше 

06.08.2020 

не пізніше 

21.09.2020 
– 

заочна форма навчання 



1.  
прийом заяв та 

документів 
– 

з 13.08.2020  

по 11.09.2020  

(18-00) 

з 13.08.2020  

по 11.09.2020 

 (18-00) 

2.  вступні іспити, 

співбесіда 
– 

з 08.09.2020  

по 11.09.2020 
– 

3.  
фахові випробування – – 

з 14.09.2020  

по 18.09.2020 

4.  рейтингові списки за 

кошти фізичних або 

юридичних осіб 

– 

не пізніше 

15.09.2020  

(12-00) 

не пізніше 

21.09.2020  

(12-00) 

5.  виконання вимог до 

зарахування за кошти 

фізичних або 

юридичних осіб 

 

– 

не пізніше 

17.09.2020  

(18-00) 

не пізніше 

23.09.2020  

(18-00) 

6.  зарахування за кошти 

фізичних або 

юридичних осіб 

– 

не пізніше 

18.09.2020  

(12-00) 

не пізніше 

25.09.2020  

(12-00) 

7.  додатковий 

конкурсний відбір 
– до 12.10.2020 до 12.10.2020 

8.  зарахування осіб з 

додаткового 

конкурсного відбору 

– 
до 15.10.2020 

(18-00) 

до 15.10.2020 

(18-00) 

 

Подання у 2020 році заяв в паперовій формі вступників, що планують 

здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, може 

здійснюватися шляхом надсилання заповнених заяв встановленої форми на 

електронну адресу Приймальної комісії коледжу, зазначену в Реєстрі суб’єктів 

освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни визначені в розділі VI Правил прийому. 

Факт подання кожної заяви електронною поштою реєструється уповноваженою 

особою приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви та підтвердження 

про отримання заяви надсилається вступнику разом із розкладом вступних 

іспитів. У такому випадку заяву в паперовій формі вступник подає особисто до 

Приймальної комісії коледжу в день першого іспиту до його початку. 

 Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову середню освіту у 

закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал 

множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. 

СК дорівнює 1,05.  

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у 

селі без реєстрації, не застосовується. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки про 

реєстрацію місця проживання, що подається за формою згідно з додатком 13 до 

Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 березня 2016 року №207, в паперовій формі, 

затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО.  

 



У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб може проводитися на підставі поданих вступниками копій 

необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з 

обов’язковим описом вкладень на адресу Коледжу, зазначену в Реєстрі 

суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені в розділі VI 

Правилами прийому. Дату подання документів визначають за відтиском 

штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку надання 

оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання між 

Коледжем та вступником (за участі батьків або законних представників – для 

неповнолітніх вступників) та договору між Коледжем та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для 

іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку 

навчання. 

 

І. УХВАЛИЛИ 

Внести зміни до Правил прийому до Чернівецького економіко-правового 

коледжу та затвердити Правила прийому зі змінами на засіданні Педагогічної 

ради.  

 

 

 

Голова приймальної комісії          

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії            
 



ПРОТОКОЛ №8 

засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

 

14 липня  2020 року 
 

 

ПРИСУТНІ 

Всі члени приймальної комісії. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про подання документів до коледжу на денну форму навчання на основі 

базової загальної середньої освіти,  допуск до вступних випробувань для 

участі у конкурсному відборі на навчання. 
 

І. СЛУХАЛИ 

Відповідальний секретар приймальної комісії доповіла про подання 

документів за період з 30 червня 2020 р. до 14 липня 2020 р. на денну форму 

навчання від абітурієнтів, що складають вступні випробування на основі 

базової загальної середньої освіти. 

На денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем 

фахового молодшого бакалавра подані документи на основі базової загальної 

середньої освіти за спеціальностями: 

 

081 Право 61 особа 

071 Облік і оподаткування 6 осіб 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 16 осіб 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 28 осіб 

123 Комп’ютерна інженерія 26 осіб 

181 Харчові технології 28 осіб 

241 Готельно-ресторанна справа 51 особа 

242 Туризм 17 осіб 

 

І. УХВАЛИЛИ 

Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу у 2020 році та поданих заяв вступників, 

перелік яких наведений у журналах реєстрації (Додаток 1), допустити 

вказаних абітурієнтів до вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним 

ступенем фахового молодшого бакалавра на денну форму навчання на основі 

базової загальної середньої освіти. 

 

Голова приймальної комісії  

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії  



ПРОТОКОЛ №9 

засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

 

22  липня 2020 року 
 

ПРИСУТНІ 

 

Всі члени приймальної комісії. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Про підсумки вступних випробувань вступників до Чернівецького 

кооперативного економіко-правового коледжу на денну форму навчання для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. 

 

І. СЛУХАЛИ 

Інформацію голови приймальної комісії про проведення та результати 

вступних випробувань на денну форму навчання на основі базової загальної 

середньої освіти. 

Голова приймальної комісії доповів, що ліцензований обсяг прийому 

становить за спеціальностями: 

081 Право 

Ліцензований обсяг прийому 65 осіб 

Подано заяв 61 особи 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

 

61 особи 

Витримали вступні випробування 54 особи 

Конкурс на 1 місце 0,94 

Забрали документи після вступних випробувань - 

 

071 Облік і оподаткування 

Ліцензований обсяг прийому 30 осіб 

Подано заяв 6 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

6 

Витримали вступні випробування 5 

Конкурс на 1 місце 0,2 

Забрали документи після вступних випробувань - 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Ліцензований обсяг прийому 35 осіб 

Подано заяв 16 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

16 



Витримали вступні випробування 12 

Конкурс на 1 місце 0,46 

Забрали документи після вступних випробувань - 

 

241 Готельно-ресторанна справа 

Ліцензований обсяг прийому 48 осіб 

Подано заяв 51 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

51 

Витримали вступні випробування 42 

Конкурс на 1 місце 1,06 

Забрали документи після вступних випробувань - 

 

181 Харчові технології 

Ліцензований обсяг прийому 35 осіб 

Подано заяв 28 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

28 

Витримали вступні випробування 27 

Конкурс на 1 місце 0,8 

Забрали документи після вступних випробувань - 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Ліцензований обсяг прийому 40 осіб 

Подано заяв 28 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

28 

Витримали вступні випробування 17 

Конкурс на 1 місце 0,7 

Забрали документи після вступних випробувань - 

 

242 Туризм 

Ліцензований обсяг прийому 25 осіб 

Подано заяв 17 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

17 

Витримали вступні випробування 13 

Конкурс на 1 місце 0,68 

Забрали документи після вступних випробувань - 

 

123 Комп’ютерна інженерія 

Ліцензований обсяг прийому 35 осіб 

Подано заяв 26 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

26 



Витримали вступні випробування 21 

Конкурс на 1 місце 0,74 

Забрали документи після вступних випробувань - 

 

 

І. УХВАЛИЛИ 

 

Рекомендувати до зарахування до складу студентів коледжу на денну 

форму навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра згідно з Правилами прийому до Чернівецького 

кооперативного економіко-правового коледжу у 2020 році на основі базової 

загальної середньої освіти зі спеціальностей абітурієнтів, що успішно склали 

вступні випробування, та виконають умови зарахування згідно з Правилами 

прийому у 2020 році. 

 

 

 

Голова приймальної комісії       

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії        
 



ПРОТОКОЛ №10 

засідання приймальної комісії Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу 
 

24 липня 2020 року 
 

ПРИСУТНІ 

Всі члени приймальної комісії. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Про рейтинговий відбір абітурієнтів на основі базової загальної 

середньої освіти на денну форму навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. 

 
 

І. СЛУХАЛИ 

Відповідальний секретар  приймальної комісії  доповіла про 

абітурієнтів, що подали документи на денну форму навчання та успішно 

склали вступні випробування. 

 

Спеціальність: 081 Право 

№з/п ПІБ 
Конкурсний 

бал 

Середній бал  

документу про 

освіту 

1.  

Баланецька Христина 

Олександрівна 17 10,6 

2.  Білий Максим Сергійович 11 7,6 

3.  Благун Валерія Іванівна 11 8,1 

4.  Булига Християн Павлович 20 9,3 

5.  Валаш Надія Ігорівна 18 11 

6.  Виборна Вікторія Віталіївна 22 11,2 

7.  Вінтоніва Дар’я Миколаївна 12 8 

8.  Вірт Богдана Вікторівна 15 7 

9.  Вітюк Надія Аркадіївна 15 8,8 

10.  
Галяновський Дмитро 

Олександрович 14 7,5 

11.  
Гиршкан Анастасія 

Володимирівна 20 11 

12.  Гліпко Василь Васильович 10 8,04 

13.  Градецька Вікторія Миколаївна 16 8,8 

14.  Гузак Аніта Іванівна  18 10,5 

15.  Гуцуляк Аліна Володимирівна 13 10,3 

16.  Гуцунаш Іванна Іванівна 16 9 

17.  Дарій Аліна Іванівна 20 10,2 

18.  
Дем’янів Олексій 

Володимирович 12 8,7 



19.  Єпіфанова Анастасія Олексіївна 17 9,1 

20.  Ісак Іван Романович 10 5 

21.  Калинчук Богдан Сергійович 15 8,8 

22.  Карлійчук Наталя Іванівна 13 9,9 

23.  Ковбінька Наталія Сергіївна 18 10 

24.  Козак Анастасія Володимирівна 13 10,1 

25.  Костіна Іванна Юріївна 14 10,5 

26.  Лабатій Марина Михайлівна 19 8,9 

27.  Лисьонок Максим Андрійович 15 9,2 

28.  Лупашко Надія Віталіївна 12 7,6 

29.  Миронюк Ольга Миколаївна 15 8,4 

30.  Няйко Олександра Анатоліївна 16 7,9 

31.  Олійнич Андрій Юрійович 14 7,2 

32.  Олійнич Анна-Марія Юріївна 14 7,6 

33.  
Онуфрієва Олександра 

Олександрівна 19 8,9 

34.  Павлюк Юлія Василівна 13 8,7 

35.  Плешко Тетяна Вячеславівна 15 9 

36.  Равлюк Анастасія Андріївна 16 10,2 

37.  Рибак Діана Русланівна 13 8,2 

38.  Рихло Анастасія Олександрівна 14 10,3 

39.  Рокецька Любов Романівна 12 7,7 

40.  Русу Вадим Валентинович 13 7,8 

41.  
Самборський Станіслав 

Миколайович 16 8,6 

42.  Семенюк Мар'ян Петрович 18 10,9 

43.  Столока Віталіна Віталіївна 14 7,4 

44.  Стрільчук Павло Віталійович  17 9 

45.  Тайчук Василь Іванович 14 10,4 

46.  Тимчук Назарій Сергійович 15 7,9 

47.  Ткач Богдан Олександрович 11 5,6 

48.  Том’юк Микола Миколайович 14 10,5 

49.  Тригук Максим Дмитрович 15 8 

50.  Тумак Владислав Дмитрович 20 10,8 

51.  Тутунару Вікторія Андріївна 15 9,4 

52.  Чебан Вадим Ярославович 17 9 

53.  Шморгун Лілія Миколаївна 19 10,4 

54.  Яцко Яна Віталіївна 17 9,55 

 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 

№з/п ПІБ 
Конкурсний 

бал 

Середній бал 

документу про 

освіту 

1. Костиняк Мілагрес Миколаївна 12 8,5 

2. Крук Наталія Іванівна 16 9,5 

3. Лисак Дмитро Васильович 14 9,2 



4. Мандрик Володимир Романович 10 6,1 

5. Пінтя Катерина Анатоліївна 15 9 

 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

№з/п ПІБ 
Конкурсний 

бал 

Середній бал 

документу про 

освіту 

1.  Балмуш Давид Миколайович 13 7,8 

2.  

Миронюк Володимир 

Володимирович 13 8,2 

3.  Накай Анастасія Олександрівна  14 10,5 

4.  Продан Ангеліна Михайлівна 12 6,4 

5.  Рудейчук Степан Вікторович 12 8,1 

6.  Руснак Василь Миколайович  11 8,6 

7.  Стецюк Вікторія Олександрівна  19 10,4 

8.  Терлецька Євгенія Василівна 17 10,3 

9.  Тикинюк Оксана Іванівна 13 10,5 

10.  Урсуляк Павло Васильович 11 9,2 

11.  Цуркан Вікторія Юріївна  13 10,75 

12.  Черній Віолета Янівна 13 10 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

№з/п ПІБ 
Конкурсний 

бал 

Середній бал 

документу про 

освіту 

1.  Атанасова Діана Генчова 12 10,2 

2.  

Бабінецька Олександра 

Олександрівна 17 9,9 

3.  Боднарашек Ксенія Сергіївна 14 8 

4.  

Войтенко Владислав 

Володимирович 13 7,6 

5.  Гушилик Андрій Борисович 18 8,7 

6.  Демян Максим Тарасович 12 8,9 

7.  

Демнянюк Олександр 

Сергійович 12 7,3 

8.  Дехеляну Адріян Флорінович 12 8,6 

9.  

Зазеленчук Анастасія 

Валентинівна 13 10 

10.  Койцан Іванна Валеріївна 18 9 

11.  Кучейник Денис Сергійович 12 8,2 

12.  Маковій Ілля Миколайович  10 6,7 

13.  Почекайло Тетяна Олександрівна 11 9,8 

14.  Туряк Михайло Андрійович 14 9,9 

15.  Харабара Єлізавєта Василівна 12 10,3 

16.  Черненко Анастасія Василівна 14 9,8 

17.  Шкраба Олеся Іванівна 13 7,6 



123 Комп’ютерні технології 

№з/п ПІБ 
Конкурсний 

бал 

Середній бал 

документу про 

освіту 

1.  Антонюк Влад Володимирович 16 8,7 

2.  Гордий Дмитро Олександрович 14 7,3 

3.  

Горобієвський Максим 

Олексійович 14 7,8 

4.  Гурман Назарій Ігорович 13 8,5 

5.  Жуковський Нікіта Артурович 15 8,4 

6.  Іванюк Станіслав Валентинович 10 9 

7.  Іонець Іонєла Валеріївна 11 8,5 

8.  Кібак Віталій Савелійович 12 8,2 

9.  

Коропатніцький Богдан 

Русланович 13 8 

10.  Крочак Станіслав Віталійович 13 7,67 

11.  Купровська Аліна Михайлівна 18 10 

12.  Лупкін Ярослав Вадимович 13 7,9 

13.  Мельничук Роман Русланович 13 5,6 

14.  Мігалуш Василь Георгійович 12 8,5 

15.  Ніколаєвич Михайло Іванович 10 8 

16.  Полянська Ганна Констянтинівна 15 8,4 

17.  Пономарьов Максим Віталійович 10 8,7 

18.  
Флорескул Михайло 

Михайлович 13 8,8 

19.  Чімбру Петро Петрович 12 9,2 

20.  
Штефанюк Владислав 

Русланович 12 7,8 

21.  Ютиш Анатолій Михайлович 13 8,4 

 

181 Харчові технології 

№з/п ПІБ 
Конкурсний 

бал 

Середній бал 

документу про 

освіту 

1. Андрич Каміла Валентинівна 14 10,2 

2. Андрусяк Микола Іванович 10 6 

3. Батура Богдан-Петро 

Михайлович 11 6,7 

4. Беднарчик Діана Миколаївна 16 9,3 

5. Біла Крістіна Вітанівна 12 7,4 

6. Вудвуд Юліана Мирославівна 13 8,3 

7. Гавриленко Віталіна Вікторівна 15 7,9 

8. Гнатюк Мар'яна Василівна 18 10,2 

9. Держак Володимир 

Вячеславович 11 7,9 

10. Задорожний Олександр 12 9,2 



Вікторович 

11. Махов Олександр Андрійович 11 6,4 

12. Мінтіон Антоній Сергійович 14 7,3 

13. Мушинський Михайло 

Михайлович 13 7,7 

14. М'якота Андрій Владиславович 15 6,2 

15. Онуфрійчук Валерія Сергіївна 15 10,3 

16. Онуфрійчук Олександра 

Русланівна 11 9,1 

17. Отрешко Станіслав Сергійович 21 10,3 

18. Паншина Ангеліна 

Олександрівна 10 8,5 

19. Париська Анастасія Олексіївна 14 8,6 

20. Пентелюк Віталіна Віталіївна 17 9,8 

21. Славніку Максим Вікторович 12 6,3 

22. Урсул Настя Іванівна 16 10,3 

23. Федик Оксана Валеріївна 16 8,8 

24. Хоменко Дмитро В'ячеславович 10 6,8 

25. Чвельов Владислав Сергійович  10 6,7 

26. Чеботар Микола Віорелович 14 7,2 

27. Шевчук Крістіна Русланівна 11 8,4 

 

241 Готельно-ресторанна справа 

№з/п ПІБ 
Конкурсний 

бал 

Середній бал 

документу про 

освіту 

1.  Васкан Ірина Олександрівна  15 9,5 

2.  Гаврилець Анна Павлівна  12 9,1 

3.  Гайсюк Анастасія Олександрівна 12 8,7 

4.  Галак Віталіна Вячеславівна  14 6,9 

5.  Гнатюк Христина Олександрівна  15 7,9 

6.  Гнип Павліна Іванівна  13 9,5 

7.  Гордаш Роман Геннадійович  13 8,2 

8.  

Горобієвська Анастасія 

Олексіївна  16 7,9 

9.  Гудима Юліана Романівна  14 9,4 

10.  Гульчак Маріна Мар`янівна  19 10,9 

11.  Гушуляк Олександр Вадимович  11 8,9 

12.  
Завідовська Валерія 

Олександрівна  13 6,7 

13.  Ізраїлик Любов Василівна 14 9,3 

14.  
Калинюк Діана-Андріана 

Вікторівна  15 9 

15.  Кирунчик Вікторія Василівна  13 9,45 

16.  Косован Денис В`ячеславович  17 9,3 

17.  Криштанович Валерія 16 9,9 



Володимирівна  

18.  Крупко Анастасія Юріївна  14 10,3 

19.  Кулікова Євгенія Євгенівна 14 7,3 

20.  Кушнір Юлія Володимирівна  11 6,2 

21.  Малофій Вікторія Андріївна  16 10,2 

22.  
Мат`яш Людмила 

Володимирівна  15 8,1 

23.  Мукан Наталія Олегівна  14 10,2 

24.  Мукан Тетяна Олегівна  15 10,2 

25.  Мушак Аріана Степанівна  12 8,9 

26.  Неваленний Максим Віталійович  15 10,4 

27.  Ніга Марина Олександрівна  14 9,5 

28.  Олар Олександра Анатоліївна  15 10,8 

29.  Онеску Валерія Валеріївна  18 11,1 

30.  Павлюк Вікторія Олександрівна  15 6,6 

31.  Пантя Юрій Миколайович  13 6 

32.  Пилипко Руслана Миколаївна 14 8,1 

33.  Пилипяк Марина Ярославівна 12 8,9 

34.  Сікора Кароліна Анатоліївна  17 9,7 

35.  Січкар Діана Іванівна  17 8,95 

36.  Ситник Валерія Олегівна 11 6,6 

37.  Стругаряну Маріанна Андріївна  16 10,1 

38.  Таріца Ольга Анатоліївна  12 7,1 

39.  Тимофійчук Анастасія Іванівна  15 11,5 

40.  Тодеріка Валентина Іванівна  11 9,2 

41.  
Філіповська Валерія 

Олександрівна  12 7,2 

42.  Чорней Богдана Сергіївна  15 10,2 

 

242 Туризм 

№з/п ПІБ 
Конкурсний 

бал 

Середній бал 

документу про 

освіту 

1.  Андрецуляк Аделіна Дмитрівна 16 8,2 

2.  Багрій Луїза Віталіївна 18 10,3 

3.  Бойчук Ірина Василівна 11 8,6 

4.  Донський Владислав Сергійович 12 5,3 

5.  Іванова Анастасія Віталіївна 14 8,5 

6.  Киюк Анастасія Андріївна 13 9,1 

7.  Руснак Інесса Василівна 14 8,4 

8.  Сакалюк Єлизавета Ігорівна 13 10,1 

9.  Соколик Мар’яна Борисівна 18 10,1 

10.  Фратеучан Юлія Василівна 14 10,3 

11.  Фрицак Олександра Вадимівна 18 10,7 

12.  Хомин Анастасія Володимирівна 19 10,4 

13.  Яцков Олександр Олександрович 10 7 



І. УХВАЛИЛИ 

Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу у 2020 році зарахувати на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня фахового молодшого бакалавра 

вступників, що успішно пройшли вступні випробування та донесли 

оригінали документів про освіту на денну форму навчання у межах 

ліцензійного обсягу зі спеціальностей.  

 

 

 
 

Голова приймальної комісії   

    

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       



ПРОТОКОЛ №11 

засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

 

30 липня 2020 року 
 

 

ПРИСУТНІ 

Всі члени приймальної комісії. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін в Правила прийому до Коледжу в 2020 році згідно з 

листом Міністерства освіти і науки України №1/9-403 від 28.07.20р. «Щодо 

проведення вступної кампанії 2020 року». 

 

І. СЛУХАЛИ 

Голову приймальної комісії про внесення змін в Правила прийому у 2020 

році відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-403 від 

28.07.20р. «Щодо проведення вступної кампанії 2020 року». 

Враховуючи особливості проведення вступної кампанії 2020 року, 

зумовлені реалізацією заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, вступ на здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб продовжено. 

Прийом заяв та документів вступників додатково буде здійснюватися з 1 

серпня 2020 року до 18:00 год. 22 серпня 2020 року. 

Вступні іспити для цієї категорії вступників необхідно провести з 23 до 

29 серпня 2020 року включно. 

Рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 год. 31 

серпня 2020 року. 

Вступники, які отримали рекомендації для навчання за кошти фізичних 

або юридичних осіб, повинні виконати вимоги до зарахування не пізніше 12:00 

03 вересня 2020 року. 

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб повинно 

відбутися не пізніше 12:00 год. 5 вересня 2020 року. 

 

 

І. УХВАЛИЛИ 

Внести зміни до Правил прийому до Чернівецького економіко-правового 

коледжу відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-403 від 

28.07.20р. «Щодо проведення вступної кампанії 2020 року» та затвердити 

Правила прийому зі змінами на засіданні Педагогічної ради.  

 

 

 



Голова приймальної комісії          

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії          
 



ПРОТОКОЛ №12 

засідання приймальної комісії Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу 

 

23 серпня 2020 року 
 

ПРИСУТНІ 

Всі члени приймальної комісії. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про подання документів до коледжу вступників додаткового набору 

на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти, 

допуск до вступних випробувань для участі у конкурсному відборі на 

навчання. 

2 Про подання документів до коледжу на денну форму навчання та 

допуск до вступних випробувань вступників на основі повної загальної 

середньої освіти, які беруть участь у конкурсному відборі на навчання за 

результатами вступних іспитів. 

3. Про подання документів до коледжу на денну форму навчання та 

допуск до вступних випробувань у формі співбесіди вступника на основі 

повної загальної середньої освіти за спеціальністю 123 Комп’ютерна 

інженерія. 

 

І. СЛУХАЛИ 

Відповідального секретаря приймальної комісії  про подання документів 

за період з 01 серпня 2020 р. до 22 серпня 2020 р. на денну форму навчання 

від вступників додаткового набору, що складають вступні випробування на 

основі базової загальної середньої освіти. 

На денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем 

фахового молодшого бакалавра подані документи на основі базової загальної 

середньої освіти від вступників додаткового набору за спеціальностями: 

  

081 Право                                                                                   3 особи 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність          1 особа 

181 Харчові технології                                                             1 особа 

241 Готельно-ресторанна справа                                            3 особи 

242 Туризм                                                                                2 особи 

Всього                                                                                        10 осіб 

 

 

І. УХВАЛИЛИ 

Відповідно до Правил прийому (зі змінами) до Чернівецького 

кооперативного економіко-правового коледжу у 2020 році та поданих заяв 

вступників за додатковим набором, перелік яких наведений у журналах 



реєстрації (Додаток 2), допустити вказаних абітурієнтів до вступних 

випробувань за освітньо-кваліфікаційним ступенем фахового молодшого 

бакалавра на денну форму навчання на основі базової загальної середньої 

освіти за додатковим набором. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ 

Відповідального секретаря приймальної комісії про подання документів 

за період з 13 серпня 2020 р. до 22 серпня 2020 р. на денну форму навчання 

від вступників на основі повної загальної середньої освіти, які беруть участь 

у конкурсному відборі на навчання за результатами вступних іспитів та 

зовнішнього незалежного оцінювання у будь-яких комбінаціях. Прийом заяв 

в паперовій формі закінчено о 18:00 22.08.2020р.  

На денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем 

фахового молодшого бакалавра подані документи абітурієнтів на основі 

повної загальної середньої освіти, конкурсний відбір яких здійснюється за 

результатами вступних іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання у 

будь-яких комбінаціях, за спеціальностями: 
 

081 Право  8 осіб 

071 Облік і оподаткування  1 особа 

072 Фінанси, банківська справа та страхування  1 особа 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність   6 осіб 

123 Комп’ютерна інженерія  4 особи 

181 Харчові технології  7 осіб 

241 Готельно-ресторанна справа  12 осіб 

242 Туризм  1 особа 

Всього                                                                                         42 особи 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ 

Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу у 2020 році та поданих заяв вступників, які 

беруть участь у конкурсному відборі на навчання за результатами вступних 

іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання у будь-яких комбінаціях, 

допустити абітурієнтів до вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним 

ступенем фахового молодшого бакалавра на денну форму навчання на основі 

повної загальної середньої освіти. 

 

ІІІ СЛУХАЛИ 

Відповідального секретаря приймальної комісії про подання 

документів вступника за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія та 

проходження ним вступних випробувань у формі співбесіди відповідно до 

Правил прийому та на підставі поданого висновку ЛКК. 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ 



Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії взяти до 

відома та допустити до проходження вступного випробування у формі 

співбесіди вступника за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія 

відповідно до Правил прийому та на підставі поданого висновку ЛКК. 
 

 

 

Голова приймальної комісії       

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії        



ПРОТОКОЛ №13 

засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

 

 

27  серпня 2020 року 
 

ПРИСУТНІ 

Всі члени приймальної комісії. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про підсумки вступних випробувань вступників додаткового набору 

до Чернівецького кооперативного  економіко-правового коледжу на денну 

форму навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра. 

2. Про рейтинговий відбір вступників додаткового набору на основі 

базової загальної середньої освіти на денну форму навчання для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. 

 

 

І. СЛУХАЛИ 

Інформацію голови приймальної комісії про проведення та результати 

вступних випробувань на денну форму навчання на основі базової загальної 

середньої освіти за додатковим набором. 

Голова приймальної комісії доповів, що ліцензований обсяг прийому 

становить за спеціальностями:  

081 Право 

Ліцензований обсяг прийому 

Зараховано  

80 осіб 

45 осіб 

Подано заяв за додатковим набором 3 особи 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

 

3 особи 

Витримали вступні випробування 2 особи 

Конкурс на 1 місце 0,09 

Забрали документи після вступних випробувань - 

 

071 Облік і оподаткування 

Ліцензований обсяг прийому 

Зараховано 

65 осіб 

5 

Подано заяв за додатковим набором - 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

 

- 

Витримали вступні випробування - 

Конкурс на 1 місце 0,08 



Забрали документи після вступних випробувань - 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Ліцензований обсяг прийому 

Зараховано 

50 осіб 

10 

Подано заяв за додатковим набором - 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

 

- 

Витримали вступні випробування - 

Конкурс на 1 місце 0,2 

Забрали документи після вступних випробувань - 

 

241 Готельно-ресторанна справа 

Ліцензований обсяг прийому 

Зараховано 

50 осіб 

40 

Подано заяв за додатковим набором 3 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

 

3 

Витримали вступні випробування 1 

Конкурс на 1 місце 0,3 

Забрали документи після вступних випробувань - 

 

181 Харчові технології 

Ліцензований обсяг прийому 

Зараховано 

45 осіб 

26 

Подано заяв за додатковим набором 1 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

 

1 

Витримали вступні випробування 1 

Конкурс на 1 місце 0,05 

Забрали документи після вступних випробувань - 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Ліцензований обсяг прийому 

Зараховано 

45 осіб 

14 

Подано заяв за додатковим набором 1 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

 

1 

Витримали вступні випробування 1 

Конкурс на 1 місце 0,03 

Забрали документи після вступних випробувань - 

 

242 Туризм 

Ліцензований обсяг прийому 

Зараховано 

35 осіб 

9 



Подано заяв за додатковим набором 2 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

 

2 

Витримали вступні випробування 2 

Конкурс на 1 місце 0,08 

Забрали документи після вступних випробувань -  

 

123 Комп’ютерна інженерія 

Ліцензований обсяг прийому 

Зараховано 

53 особи 

19 

Подано заяв за додатковим набором - 

Допущено до вступних випробувань абітурієнтів на основі 

базової загальної середньої освіти 

 

- 

Витримали вступні випробування - 

Конкурс на 1 місце 0,36 

Забрали документи після вступних випробувань - 

 

І. УХВАЛИЛИ 

 

Рекомендувати зарахувати до складу студентів коледжу за додатковим 

набором на денну форму навчання для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра згідно з Правилами прийому (зі 

змінами) до Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу у 

2020 році на основі базової загальної середньої освіти за результатами участі 

у конкурсному відборі зі спеціальностей: 

081 Право 

1. Каралаш Вікторія Іванівна 

2. Рудик Борис Васильович 

 

          242 Туризм 

1. Кириленко Крістіна Ернестівна 

2. Паладян Вероніка Іванівна 

 

          181 Харчові технології 

1. Стасюк Артем Володимирович 

 

          241 Готельно-ресторанна справа 

1. Купферберг Ноель Едуардівна 

 

         076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

     1.Татарин Валентин Олександрович 

 

 

 

 



ІІ. СЛУХАЛИ 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії   доповіла про вступників, 

що подали документи на денну форму навчання за додатковим набором для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. 

  

Спеціальність:081 Право 

№з/п ПІБ 
Конкурсний 

бал 

Середній бал  

документу про 

освіту 

1.  Каралаш Вікторія Іванівна 13 9,6 

2.  Рудик Борис Васильович 13 8.0 

 

Спеціальність:242 Туризм 

№з/п ПІБ 
Конкурсний 

бал 

Середній бал  

документу про 

освіту 

1. Кириленко Крістіна Ернестівна 15 8,4 

2. Паладян Вероніка Іванівна 11 10,8 

 

Спеціальність:181 Харчові технології 

№з/п ПІБ 
Конкурсний 

бал 

Середній бал  

документу про 

освіту 

1. Стасюк Артем Володимирович 13 6,7 

 

Спеціальність:241 Готельно-ресторанна справа 

№з/п ПІБ 
Конкурсний 

бал 

Середній бал  

документу про 

освіту 

1. Купферберг Ноель Едуардівна 12 7,0 

 

Спеціальність:076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

№з/п ПІБ 
Конкурсний 

бал 

Середній бал  

документу про 

освіту 

1. Татарин Валентин 

Олександрович 

12 7,2 

 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ 

 

Відповідно до Правил прийому (зі змінами) до Чернівецького 

кооперативного економіко-правового коледжу у 2020 році зарахувати на 



навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня фахового 

молодшого бакалавра вступників додаткового набору, що успішно пройшли 

вступні випробування та донесли оригінали документів про освіту на денну 

форму навчання у межах ліцензійного обсягу зі спеціальностей.  

 

 

 

Голова приймальної комісії  

      

Відповідальний секретар 

приймальної комісії        
 



ПРОТОКОЛ №14 

засідання приймальної комісії Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу 
 

 30 серпня 2020 року 
 

ПРИСУТНІ 

 

Всі члени приймальної  комісії 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про підсумки вступних випробувань вступників до Чернівецького 

кооперативного  економіко-правового коледжу на денну форму навчання на 

основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра. 
 

І. СЛУХАЛИ 

Інформацію голови приймальної комісії про проведення та результати 

вступних випробувань на денну форму навчання на основі повної загальної 

середньої освіти за спеціальностями. 

Голова приймальної комісії доповів, що для конкурсного відбору на 

навчання  вступників до коледжу на основі повної загальної середньої освіти  

зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання або 

вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях, передбачених 

Правилами прийому. 

 

 

Спеціальність:081 Право 

№з/п ПІБ 

Конкурсний бал 

Серед 

ній бал  

доку 

менту 

про 

освіту 

Сертифікат ЗНО Іспити 

Україн

ська 

мова та 

літера 

тура 

Істо 

рія 

Украї

ни 

Ма 

тема

тика 

Геог 

рафія 

Украї

нська 

мова 

та 

літера

тура 

Істо 

рія 

Украї

ни 

Мате

мати 

ка 

Геог

ра 

фія 

1.  

Гладишева Анна 

Олегівна   124  140    6,5 

2.  

Зеліско Юрій 

Юрійович  106   130    6,7 

3.  

Кермач Світлана 

Юріївна 100     140   7,6 

4.  

Лукан Я рослава 

Віталіївна     150 120   6,1 

5.  

Палагнюк Сергій 

Володимирович     130 140   6,0 

6.  

Унгуряну 

Анастасія 

Геннадіївна 100     140   6,5 



7.  

Шова Юліанна 

Георгіївна 101     130   7,6 

8.  

Юрковський 

Богдан Романович     140 140   7,8 

 

 

Спеціальність: 181 Харчові технології 

№з/п ПІБ 

Конкурсний бал 

Серед 

ній бал  

доку 

менту 

про 

освіту 

Сертифікат ЗНО Іспити 

Україн

ська 

мова та 

літера 

тура 

Істо 

рія 

Украї 

ни 

Ма 

те 

мати 

ка 

 

Гео 

гра 

фія 

 

 

Украї

нська 

мова 

та 

літера 

тура 

Істо 

рія 

Украї 

ни 

Мате 

мати 

ка 

 

Геог 

ра 

фія 

 

 

1.  

Боднарюк 

Анастасія 

Романівна 111     140   6,3 

2.  

Лозовінська 

Анастасія 

Віталіївна     150 130   7,0 

3.  

Місільов Всеволод 

Вячеславович 101     140   5,3 

4.  

Мотреску Віталіна 

Василівна     140 130   7,3 

5.  

Проданик Арсен 

Зеновійович     140 140   5,6 

6.  

Радуляк Наталія 

Михайлівна 121     150   8,1 

 

 

Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа 

№з/п ПІБ 

Конкурсний бал 

Серед 

ній бал  

доку 

менту 

про 

освіту 

Сертифікат ЗНО Іспити 

Україн

ська 

мова та 

літера 

тура 

Істо 

рія 

Украї 

ни 

Ма 

те 

мати 

ка 

 

Гео 

гра 

фія 

 

 

Украї

нська 

мова 

та 

літера 

тура 

Істо 

рія 

Украї 

ни 

Мате 

мати 

ка 

 

Геог 

ра 

фія 

 

 

1.  

Бєчка Вера 

Миколаївна     140 150   9,4 

2.  

Ганзюк Валентина 

Олександрівна  100   150    7,05 

3.  

Ганзюк Галина 

Олександрівна 108     150   7,2 

4.  

Капрош Руслана 

Олександрівна     150 150   6,2 

5.  

Королик Ольга 

Ярославівна     140   140 6,8 



6.  

Кучерявий 

Любомир 

Анатолійович  123   150    6,9 

7.  

Палійчук Мар’яна 

Валеріївна     160  170  7,3 

8.  

Пауш  

Роксолана  

Михайлівна     140   160 7,4 

9.  

Побуцька Уляна 

Володимирівна     180 170   9,1 

10.  

Присакар 

Наталія 

Русланівна    113 140    6,0 

 

 

Спеціальність:076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

№з/п ПІБ 

Конкурсний бал 

Серед 

ній бал  

доку 

менту 

про 

освіту 

Сертифікат ЗНО Іспити 

Україн

ська 

мова та 

літера 

тура 

Істо 

рія 

Украї 

ни 

Ма 

те 

мати 

ка 

 

Гео 

гра 

фія 

 

 

Украї

нська 

мова 

та 

літера 

тура 

Істо 

рія 

Украї 

ни 

Мате 

мати 

ка 

 

Геог 

ра 

фія 

 

 

1. 

Данилюк Марія 

Василівна     150 160   8,2 

2. 

Божеску Христина 

Валеріївна     130 150   8,8 

 

 

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія 

№з/п ПІБ 

Конкурсний бал 

Серед 

ній бал  

доку 

менту 

про 

освіту 

Сертифікат ЗНО Іспити 

Україн

ська 

мова та 

літера 

тура 

Істо 

рія 

Украї 

ни 

Ма 

те 

мати 

ка 

 

Гео 

графі

я 

 

 

Украї

нська 

мова 

та 

літера 

тура 

Істо 

рія 

Украї 

ни 

Мате 

мати 

ка 

 

Геог 

ра 

фія 

 

 

1. 

Кейван Василь 

Володимирович     130 140   7,3 

2. 

Підлубняк 

Олександр 

Сергійович   110  130    5,3 

                                                       

3. 

Тарасов Тарас 

Сергійович 

                                                   

За співбесідою 140  150  8,1 

 

 

 



Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 

№з/п ПІБ 

Конкурсний бал 

Серед 

ній бал  

доку 

менту 

про 

освіту 

Сертифікат ЗНО Іспити 

Україн

ська 

мова та 

літера 

тура 

Істо 

рія 

Украї 

ни 

Ма 

те 

мати 

ка 

Гео 

гра 

фія 

 

 

Украї

нська 

мова 

та 

літера 

тура 

Істо 

рія 

Украї 

ни 

Мате 

мати 

ка 

 

Геог 

ра 

фія 

 

 

1. 

Томаш Аліна 

Георгіївна 111     140   8,5 

 

 

 

І. УХВАЛИЛИ 

 

Рекомендувати зарахувати до складу студентів коледжу на денну 

форму навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра згідно з Правилами прийому до Чернівецького 

кооперативного економіко-правового коледжу у 2020 році на основі повної 

загальної середньої освіти за результатами участі у конкурсному відборі. 

 

 

Голова приймальної комісії  

     

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       



ПРОТОКОЛ №15 

засідання приймальної комісії Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу 

 

1 вересня 2020 року 
 

ПРИСУТНІ 

Всі члени приймальної комісії. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про подання документів до коледжу вступників на денну форму 

навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника, допуск до вступних іспитів та фахових випробувань для участі у 

конкурсному відборі на навчання. 

2. Про подання документів до коледжу на денну форму навчання 

абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти, які вступають на 

основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання шляхом подання 

електронної заяви. 

 

І. СЛУХАЛИ 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії доповіла про те, що 

прийом заяв закінчено 31.08.2020року о 18.00. 

На денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем 

фахового молодшого бакалавра подані документи на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за спеціальностями: 

 

181 Харчові технології                                                                    2 особи 

241 Готельно-ресторанна справа                                                   2 особи 

242 Туризм                                                                                       1 особа      

 

  

І. УХВАЛИЛИ 

 

  Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу у 2020 році та поданих заяв вступників, 

перелік яких наведений у журналах реєстрації, допустити вказаних 

абітурієнтів до вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним ступенем 

фахового молодшого бакалавра на денну форму навчання на  основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ 

 



        1. Відповідальний секретар приймальної комісії доповіла про те, що 

прийом заяв закінчено 01.09.2020року о 18.00. 

На денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем 

фахового молодшого бакалавра подані документи на основі повної загальної 

середньої освіти за спеціальностями: 
 

081 Право 

081 Право (вакантні місця) 

 

34 особи 

9 осіб 

071 Облік і оподаткування 

071 Облік і оподаткування (вакантні місця) 

 

9 осіб 

3 особи 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

(вакантні місця)                                                                                                              

 

11 осіб 

 

7 осіб 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(вакантні місця)                                                                                

 

21 особа 

 

8 осіб 

123 Комп’ютерна інженерія 

123 Комп’ютерна інженерія (вакантні місця) 

 

17 осіб 

6 осіб 

181 Харчові технології 

181 Харчові технології (вакантні місця) 

 

28 осіб 

3 особи 

241 Готельно-ресторанна справа 

241 Готельно-ресторанна справа (вакантні місця) 

 

50 осіб 

38 осіб 

242 Туризм 17 осіб 

242 Туризм (вакантні місця)                                                            4 особи     

 

ІІ. УХВАЛИЛИ 

 

1. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії взяти до 

відома. Заслухати інформацію голови приймальної комісії про ліцензовані 

обсяги прийому за спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним ступенем 

фахового молодшого бакалавра на денну та заочну форми навчання на основі 

повної загальної середньої освіти та диплому кваліфікованого робітника. 

 
 

ІІ. СЛУХАЛИ 

2. Інформацію голови приймальної комісії про допуск до конкурсного 

відбору абітурієнтів, що вступають до коледжу на основі сертифікатів ЗНО 

на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти. 



Голова приймальної комісії доповів про ліцензований обсяг прийому за 

спеціальностями. 
 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ 

2. Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу у 2020 році та поданих заяв рекомендувати 

вступників до зарахування за освітньо-кваліфікаційним ступенем фахового 

молодшого бакалавра на денну форму навчання на основі повної середньої 

освіти у межах ліцензійного обсягу. 
 

 

 
 

 

Голова приймальної комісії       

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії        



ПРОТОКОЛ №16 

засідання приймальної комісії Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу 
 

11 вересня 2020 року 
 

ПРИСУТНІ 

 

Всі члени приймальної комісії. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про підсумки вступних випробувань вступників до Чернівецького 

кооперативного  економіко-правового коледжу на денну форму навчання на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. 

2. Про зарахування вступників  на основі повної загальної середньої 

освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник 

на денну форму навчання. 

3. Про подання документів до коледжу на заочну форму навчання 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших освітніх рівнів. 

 
 

І. СЛУХАЛИ 

 

1. Інформацію голови приймальної комісії про проведення та результати 

вступних випробувань на денну форму навчання на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за спеціальностями. 

Голова приймальної комісії доповів, що ліцензований обсяг прийому 

становить за спеціальностями: 

 

241 Готельно-ресторанна справа 

Ліцензований обсяг прийому 3 особи 

Подано заяв 2 

Допущено до вступних випробувань  2 

Витримали вступні випробування 2 

Конкурс на 1 місце 0,6 

Забрали документи після вступних випробувань - 

 

181 Харчові технології 

Ліцензований обсяг прийому 5 осіб 

Подано заяв 2 

Допущено до вступних випробувань  2 

Витримали вступні випробування 1 

Конкурс на 1 місце 0,4 

Забрали документи після вступних випробувань - 



242 Туризм 

Ліцензований обсяг прийому 2 осіб 

Подано заяв 1 особа 

Допущено до вступних випробувань  1 

Витримали вступні випробування - 

Конкурс на 1 місце 0,5 

Забрали документи після вступних випробувань -  

 

І. УХВАЛИЛИ 

 

Рекомендувати зарахувати до складу студентів коледжу на денну 

форму навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра згідно з Правилами прийому до Чернівецького 

кооперативного економіко-правового коледжу у 2020 році на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за результатами 

участі у конкурсному відборі зі спеціальностей: 

 

181 Харчові технології      

1. Медвідь  Анна Василівна   

                                                             

241 Готельно-ресторанна справа    

1. Золотарьов  Павло Васильович                                                 

2. Осипчук Павло Дмитрович 

 

ІІ. СЛУХАЛИ 

 

Відповідальний секретар  приймальної комісії доповіла про вступників, 

що подали документи на денну форму навчання та виконали умови 

зарахування (представили оригінали документів про освіту). 

 

Рекомендовано до зарахування на денну форму навчання: 

 

Всього (на основі повної загальної середньої освіти) 88 

081 Право 12 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 6 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (на 

вакантні місця) 2 

071 Облік і оподаткування 3 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 6 

123 Комп’ютерна інженерія 10 

181 Харчові технології 12 

241 Готельно-ресторанна справа  17 

241 Готельно-ресторанна справа (на вакантні місця) 11 

242 Туризм 9 

 

Всього (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікований робітник) 3 



181 Харчові технології 1 

241 Готельно-ресторанна справа 2 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ 

Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу у 2020 році зарахувати за освітньо-

кваліфікаційним рівнем фахового молодшого бакалавра на денну форму 

навчання у межах ліцензійного обсягу зі спеціальностей. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії доповіла про те, що 

прийом заяв закінчено 11.09.2020року о 18.00. 

На заочну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним ступенем 

фахового молодшого бакалавра подані документи за спеціальностями: 

- на основі повної загальної середньої освіти  

  081 Право                                                                                    10 осіб 

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність            8 осіб 

  071 Облік і оподаткування                                                        3 особи    

 181 Харчові технології                                                               3 особи 

      

- на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника  

181 Харчові технології                                                                1 особа 

- на основі інших освітніх рівнів  

 081 Право                                                                                     1 особа 

 

ІІІ. УХВАЛИЛИ 

 

  Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу у 2020 році та поданих заяв вступників, 

перелік яких наведений у журналах реєстрації, допустити абітурієнтів до 

вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним ступенем фахового 

молодшого бакалавра на заочну форму навчання на  основі повної загальної 

середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 

та інших освітніх рівнів. 

 

 

 

Голова приймальної комісії      
 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       

 



ПРОТОКОЛ №17 

засідання приймальної комісії Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу 
 

12 вересня 2020 року 
 

ПРИСУТНІ 

  

Всі члени приймальної комісії. 

  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про підсумки вступних випробувань вступників до Чернівецького 

кооперативного економіко-правового коледжу на заочну форму навчання на 

основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра. 

 

І. СЛУХАЛИ 

 

Інформацію голови приймальної комісії про проведення та результати 

вступних випробувань на заочну форму навчання на основі повної загальної 

середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра. 

Голова приймальної комісії доповів про ліцензований обсяг прийому на 

заочну форму навчання за спеціальностями. 

 

І. УХВАЛИЛИ 

 

Рекомендувати зарахувати до складу студентів коледжу на заочну 

форму навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра згідно з Правилами прийому до Чернівецького 

кооперативного економіко-правового коледжу у 2020 році на основі повної 

загальної середньої освіти за результатами участі у конкурсному відборі.  

 

081 Право 

1. Карлійчук Анатолій Іванович 

2. Маріна Мірелла Нуцівна 

3. Галак Марта Михайлівна 

4. Коваль Денис Юрійович 

5. Шова Юліана Георгіївна 

6. Буднікова Анастасія Ігорівна 

7. Мацьопа Богдан Ігорович 

8. Скутельник Ірина Віталіївна 

9. Якимюк Павло Вячеславович 

 

071Облік і оподаткування 

1.Дутчак Леся Юріївна 



2. Андрусик Ольга Іванівна 

3. Благитька Ірина Андріївна 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

1. Плінгей Валерія Валеріївна 

2. Нетреба Марина Віталіївна 

3. Дутчак Леся Юріївна 

4. Ліщук Микола Іванович 

5. Маковій Максим Михайлович 

6. Шодринга Василь Васильович 

7. Хабайло Юрій Олександрович 

8. Лазурко Максим Валерійович 

 

081 Харчові технології 

1. Плінгей Валерія Валеріївна 

2. Замбриборщ Артем Іванович 

3. Кришка Назарій Вячеславович 

 

 

 
 

Голова приймальної комісії      
 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       



ПРОТОКОЛ №18 

засідання приймальної комісії Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу 
 

14 вересня 2020 року 

 

ПРИСУТНІ 

  

Всі члени приймальної комісії. 

 
   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 

1. Про зарахування вступників на основі повної загальної середньої 

освіти на заочну форму навчання. 

2. Про підсумки вступних випробувань вступників до Чернівецького 

кооперативного економіко-правового коледжу на заочну форму навчання на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших 

освітніх рівнів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра. 

 
 

І. СЛУХАЛИ 

Відповідальний секретар  приймальної комісії доповіла про вступників, 

що подали документи на заочну форму навчання, успішно склали вступні 

випробування та виконали умови зарахування (представили оригінали 

документів про освіту). 
 

 

Рекомендовано до зарахування на заочну форму навчання: 
 

Всього (на основі повної загальної середньої освіти) 18 

081 Право 8 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 6 

071 Облік і оподаткування 2 

181 Харчові технології 2 

 

І. УХВАЛИЛИ 

 

Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу у 2020 році зарахувати на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного  ступеня  фахового молодшого бакалавра 

вступників на заочну форму навчання у межах ліцензійного обсягу зі 

спеціальностей.  

 

ІІ. СЛУХАЛИ 

 

Інформацію голови приймальної комісії  про проведення та результати 

вступних випробувань на заочну форму навчання на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших освітніх рівнів за 

спеціальностями. 



 

          ІІ. УХВАЛИЛИ 

 

Рекомендувати зарахувати до складу студентів коледжу на заочну 

форму навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра згідно з Правилами прийому до Чернівецького 

кооперативного економіко-правового коледжу у 2020 році на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інших освітніх 

рівнів за результатами участі у конкурсному відборі зі спеціальностей: 

 

081 Право 

1. Приймаченко Анастасія Василівна 

 

181 Харчові технології 

1. Паращук Анна Степанівна 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Голова приймальної комісії      

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       



ПРОТОКОЛ №19 

засідання приймальної комісії Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу 
 

21 вересня 2020 року 

 

ПРИСУТНІ 

 

Всі члени приймальної комісії. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 

1. Про зарахування вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника та інших освітніх рівнів для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на заочну форму 

навчання. 

 
 

І. СЛУХАЛИ 

Відповідальний секретар  приймальної комісії доповіла про вступників, 

що подали документи на заочну форму навчання, успішно склали вступні 

випробування та виконали умови зарахування (представили оригінали 

документів про освіту). 
 
 

Рекомендовано до зарахування на заочну форму навчання: 

 
 

Всього (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника) 1 

181 Харчові технології 1 

Всього (на основі інших освітніх рівнів) 1 

081 Право 1 

 

 

І. УХВАЛИЛИ 

Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу у 2020 році зарахувати на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного  ступеня  фахового молодшого бакалавра 

вступників на заочну форму навчання у межах ліцензійного обсягу зі 

спеціальностей.  

 

 

 

 

 
 

 
 

Голова приймальної комісії      

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       



ПРОТОКОЛ №19 

засідання приймальної комісії Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу 
 

21 вересня 2020 року 

 

ПРИСУТНІ 

 

Всі члени приймальної комісії. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 

1. Про зарахування вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника та інших освітніх рівнів для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на заочну форму 

навчання. 

 
 

І. СЛУХАЛИ 

Відповідальний секретар  приймальної комісії доповіла про вступників, 

що подали документи на заочну форму навчання, успішно склали вступні 

випробування та виконали умови зарахування (представили оригінали 

документів про освіту). 
 
 

Рекомендовано до зарахування на заочну форму навчання: 

 
 

Всього (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника) 1 

181 Харчові технології 1 

Всього (на основі інших освітніх рівнів) 1 

081 Право 1 

 

 

І. УХВАЛИЛИ 

Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу у 2020 році зарахувати на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного  ступеня  фахового молодшого бакалавра 

вступників на заочну форму навчання у межах ліцензійного обсягу зі 

спеціальностей.  

 

 

 

 

 
 

 
 

Голова приймальної комісії      

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       



ПРОТОКОЛ №20 

засідання приймальної комісії Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу 
 

30 вересня 2020 року 

 

ПРИСУТНІ 

 

Всі члени приймальної комісії. 

 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 

1. Про подання документів до коледжу вступників за додатковим 

набором на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої 

освіти, допуск до вступних випробувань для участі у конкурсному відборі на 

навчання. 

2. Про підсумки вступних випробувань вступників за додатковим 

набором на заочну форму та зарахування на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. 

 

І. СЛУХАЛИ 

  1. Відповідальний секретар  приймальної комісії доповіла про 

вступників, що подали документи на заочну форму навчання за додатковим 

набором, успішно склали вступні випробування та виконали умови 

зарахування (представили оригінали документів про освіту). 
 

 

Рекомендовано до зарахування на заочну форму навчання: 

 

071 Облік і оподаткування 

1. Лікар Марія Юріївна 
 

 

І. УХВАЛИЛИ 

Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 

економіко-правового коледжу у 2020 році зарахувати на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного  ступеня  фахового молодшого бакалавра 

вступника на заочну форму навчання за додатковим набором у межах 

ліцензійного обсягу.   

 

 

 

 
 
 

 

Голова приймальної комісії      

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       


