
Перелік 
 спеціальностей та умови конкурсного відбору в межах ліцензійного обсягу для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 році 

 
Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти,  

повної загальної середньої освіти, кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, 

денна та заочна форма навчання 

 

Спеціальності  Освітньо-професійна 
програма 

Умови конкурсного 
відбору  

Ліцензійний 
обсяг  

Терміни навчання 
Код Назва  

спеціальності денна форма заочна 

форма 

(на базі 11кл., 
КР, МС, 

ФМБ, інш.) 

на базі  

9 класів 

на базі  

11 класів 
(КР, МС, 

ФМБ, інш.) 
 

 

Юридичне відділення 
 

081 Право Право 

(акредитована) 
Подача та розгляд 

мотиваційного листа 
120 3 р. 10 міс. 2 р. 10 міс. 2 р. 10 міс. 

 

 
Відділення туристично-ресторанного обслуговування та харчових технологій 

 
 

181 Харчові технології Харчові технології 
(акредитована) 

Подача та розгляд 
мотиваційного листа 

75 3 р. 5 міс. 2 р. 5 міс. 2 р. 5 міс. 

241 Готельно-

ресторанна справа 

Готельно-ресторанна 
справа 

(акредитована) 

Подача та розгляд 
мотиваційного листа 

60 2 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. ---- 

242 Туризм Туризм  

(акредитована 
Державною службою 

Подача та розгляд 

мотиваційного листа 
60 2 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. 



якості освіти України 
Наказ №01-10/145 від 

26.12.2022р.) 
 

 

 
Відділення економіки та комп’ютерних технологій 

 
 

076 Підприємництво, 

торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
(акредитована) 

Подача та розгляд 

мотиваційного листа 
90 2 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Фінанси, банківська 
справа та страхування 

(акредитована) 

Подача та розгляд 
мотиваційного листа 

60 2 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. ---- 

071 Облік та 

оподаткування 

Облік та оподаткування 
(акредитована) 

Подача та розгляд 
мотиваційного листа 

90 2 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. 1 р. 10 міс. 

123 Комп’ютерна 

інженерія 

Комп’ютерна інженерія 

(акредитована) 

Подача та розгляд 

мотиваційного листа 
60 3 р. 10 міс. 2 р. 10 міс. ---- 

 

 

Покроковий алгоритм вступу у 2022 році 
 

1. Реєстрація електронного кабінету: для вступників на основі базової середньої освіти – з 23 червня 2022 р.; 

                                                                для вступників на основі повної загальної середньої освіти – з 01 липня 2022р. 

2. Подача через електронний кабінет заяви на вступ та мотиваційного листа ( при необхідності приймальна 

комісія коледжу допомагає зареєструвати електронний кабінет вступника). 

3. Подача необхідних документів для вступу у приймальну комісію коледжу: 

1) Свідоцтво з додатком про здобуту освіту (оригінал та копії); 
               2) 4 фотокартки 3х4; 

3) Копія паспорта (вступника) та витягу про реєстрацію місця проживання особи; 

4) Копія ідентифікаційного коду (вступника); 



5) Копія паспорта одного з батьків (для неповнолітніх); 
6) Додатки до мотиваційного листа, якщо такі є (сертифікати ЗНО або НМТ, грамоти, дипломи участі в олімпіадах, 
конференціях, тренінгах, спортивних змаганнях тощо). Також додатки до мотиваційного листа можна надсилати на 
електронну пошту приймальної комісії : vstup@college.cv.ua         

7) Копія документа, що дає право на пільги; 
8) Копія військово-облікового документа (для юнаків призовного віку);  
9) Папка на зав’язках, 4 конверти з марками. 

4. За результатами конкурсного відбору на основі розгляду мотиваційного листа, укладання вступником договору 

на отримання освітніх послуг. 

5. Оплата за навчання (за рік або I семестр). 

 

 

 


