
ПРОТОКОЛ №1 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 
29 грудня 2021 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, оформлення відповідних документів з 
прийому; 
- участь у розробці плану заходів з організації прийому у коледж, його 
реалізацію; 
- 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; 
- формування списків осіб, які допущені до вступних випробувань і доведення 
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 терміну 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 
унеможливлення використання цих параметрів та секретних ключів третіми 
особами; 
- проведення консультацій зі вступниками; 
- про вимоги при проведенні вступних випробувань, порядок конкурсного 
зарахування, подачі і розгляду апеляцій; 



- контроль, організацію і хід проведення вступних випробувань; 
- створення зразків документів, які мають оформляти вступники; 
- організацію прийому відвідувачів, надання їм необхідних консультацій з 

питань прийому до коледжу; 
- прийом документів від абітурієнтів, перевірку їх достовірності, 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 
проведення 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 у Коледжі. 

Наказ про проведення профорієнтаційної роботи підписаний директором 
коледжу. 

 
ІІ. УХВАЛИЛИ 

1. Предметним та фаховим екзаменаційним комісіям в своїй роботі щодо 
організації та проведення вступних випробувань керуватися Положенням про 
Приймальну комісію та Правилами прийому до Чернівецького кооперативного 
фахового коледжу економіки і права. 

2. Апеляційній комісії в своїй роботі керуватися Положенням про 
Приймальну комісію. 
 
 
Голова приймальної комісії  

 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії  



ПРОТОКОЛ №2 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 
19 січня 2022 року 

 

ПРИСУТНІ 
Всі члени приймальної комісії 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Ознайомлення з Умовами прийому на навчання до закладів фахової 
передвищої освіти у 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України №1159 від 29 жовтня 2021 року та зареєстрованих в Міністерстві 
юстиції України за №1668/37290 від 24 грудня 2021р. 

2. Ознайомлення з Правилами прийому до Чернівецького кооперативного 
фахового коледжу економіки і права у 2022 році. 

3. Розгляд плану роботи Приймальної комісії коледжу на 2022 рік та його 

затвердження. 
 
 
І. СЛУХАЛИ 
Голову приймальної комісії, який ознайомив членів приймальної комісії з 

Умовами прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 
році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1159 від 29 
жовтня 2021 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за 

№1668/37290 від 24 грудня 2021р. 
 
 
І. УХВАЛИЛИ  
Умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 

році брати за основу при розробці Правил прийому до Чернівецького 
кооперативного фахового коледжу економіки і права у 2022 році. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ 
Голову приймальної комісії про особливості прийому вступників на 

навчання у 2022 році.  
Правила прийому до коледжу розроблені на підставі Умов прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України №1159 від 29 жовтня 2021 року. 

Відповідно до Правил прийому усі питання, пов’язані з прийомом до 
Коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення 

Приймальної комісії, прийняте у межах її повноважень, є підставою для 
створення відповідного наказу директором Коледжу та/або виконання процедур 
вступної кампанії. 

Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті Коледжу в 
день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.  



Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра приймаються: 

• особи, які здобули базову середню освіту, - для здобуття освітньо-

професійного 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 середньої освіти - у формі вступних іспитів 

або співбесіди в передбачених Правилами прийому 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 прийому 
випадках. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного 
оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років; 

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
робітника - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з 

української мови (та літератури) 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 (та 
літератури) 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 середньої 
освіти зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший 
предмет), загальноосвітнього предмета (на вибір з двох предметів) у 
встановлених Правилами випадках. 

 

Спеціальність/освітньо-професійна програма 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/освітньо-професійна програма 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 літератури) 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 літератури) та фахового вступного випробування. 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ 
Інформацію прийняти до відома і керуватися в роботі, всім членам 

приймальної комісії слідкувати за  змінами до Умов прийому. 
 
ІІІ. СЛУХАЛИ 
Відповідального секретаря приймальної комісії про план роботи 

приймальної комісії на 2022 рік. 
 

ІІІ. УХВАЛИЛИ 



Інформацію прийняти до відома, всім членам приймальної комісії 
ознайомитись з Правилами прийому для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 році. 

План роботи приймальної комісії на 2022 рік схвалити і забезпечити його 
виконання. Брати участь у всіх профорієнтаційних заходах, які будуть 
проходити в місті та області. Відповідальним за райони двічі 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 фахового коледжу економіки і права 
 

28 лютого 2022 року 
 

ПРИСУТНІ 
Всі члени приймальної комісії 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Розгляд програм з дисциплін, які винесені на вступні іспити у 2022 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 вступних іспитів 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 абітурієнтів, що вступатимуть на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник та інших освітніх (освітньо-
кваліфікаційних рівнів). 
 
 

І. УХВАЛИЛИ 
Програми вступних іспитів схвалити та після затвердження директором 

коледжу оприлюднити на сайті коледжу. Головам екзаменаційних комісій 

скласти екзаменаційні білети 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 переваги 
навчання та умови вступу до коледжу у 2022 році. Відповідальним за райони 
взяти на контроль графік профроботи. 

 
 

Голова приймальної комісії  
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії  



ПРОТОКОЛ №4 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 
 

30 березня 2022 року 
 

 

ПРИСУТНІ 
Всі члени приймальної комісії 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Затвердження екзаменаційних білетів з дисциплін, які винесені на  вступні 
іспити у 2022 році. 

 

 
І. СЛУХАЛИ 

Заступника голови приймальної комісії, яка доповіла про підготовлені 
викладачами екзаменаційні білети для вступних іспитів 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 складено 
екзаменаційні білети з фахових дисциплін для абітурієнтів, що вступатимуть на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник, молодший 
спеціаліст  та інших ОКР. 

 
 

 

І. УХВАЛИЛИ 
Затвердити екзаменаційні білети, що складені у відповідності до програм 

вступних іспитів у 2022році. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Голова приймальної комісії  
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії  



ПРОТОКОЛ №5 

засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 

19 травня 2022 року 
 

 

ПРИСУТНІ 

Всі члени приймальної комісії 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Ознайомлення з Порядком прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2022 році з змінами та доповненнями, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України №400 від 02 травня 2022 року та 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за №486/37822 від 03 травня 

2022р. 

2. Ознайомлення з Правилами прийому до Чернівецького кооперативного 

фахового коледжу економіки і права відповідно до вимог Порядку прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022році. 

 

 

І. СЛУХАЛИ 

Голову приймальної комісії, який ознайомив членів приймальної комісії з 

Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №364 від 20 

квітня 2022 року та внесеними змінами і доповненнями наказом МОН України 

№400 від 02 травня та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за 

№486/37822 від 03 травня 2022р. 

 

І. УХВАЛИЛИ  

Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 

році брати за основу при розробці Правил прийому до Чернівецького 

кооперативного фахового коледжу економіки і права у 2022 році. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ 

Голову приймальної комісії про особливості прийому вступників на 

навчання у 2022 році.  

Правила прийому до коледжу розроблені з дотриманням вимог Порядку 

прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №364 від 20 квітня 

2022 року та внесеними змінами і доповненнями наказом МОН України №400  

від 02 травня та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за №486/37822 

від 03 травня 2022р. 



Відповідно до Порядку визначено особливості вступної кампанії 2022 року 

до закладів фахової передвищої освіти, а також враховано особливості її 

проведення. Вступ до закладів фахової передвищої освіти цього року 

максимально спрощено. 

Для вступників, які претендують на навчання за контрактом, достатньо 

подати необхідні документи та мотиваційний лист.  

Відповідно до Правил прийому усі питання, пов’язані з прийомом до 

Коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення 

Приймальної комісії, прийняте у межах її повноважень, є підставою для 

створення відповідного наказу директором Коледжу та/або виконання процедур 

вступної кампанії. 

Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті Коледжу в день 

їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття. 

        Для здобуття фахової передвищої освіти приймаються: 

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

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою 

здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної 

середньої освіти професійного спрямування; 

 особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню 

освіту); 

 особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 

робітника; 

 особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра; 

 особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти. 

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю 

приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-професійний ступінь чи 

ступінь (рівень) вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та 

здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не 

менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний 

план. 

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/освітньо-

професійною програмою обліковується за календарний рік, який триває від 01 

січня до 31 грудня. 

 

 

 

 

 



Шифр  та найменування  

галузі знань  

Код та найменування  

спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

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 за всіма 

спеціальностями/освітньо-професійними програмами денної та заочної форми 

проводиться на основі розгляду мотиваційних листів. Мотиваційний лист 

розглядається Приймальною комісією коледжу і використовується для 

складання рейтингового списку вступників. Виставлення балів за такі листи не 

передбачено.  

 

ІІ. УХВАЛИЛИ 

Інформацію прийняти до відома і керуватися в роботі. Розробити та 

затвердити вимоги до мотиваційних листів, оприлюднити до 1 червня 2022р. на 

вебсайті Коледжу (college.cv.ua). 

 

 

 

Голова приймальної комісії  
                           

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                            



ПРОТОКОЛ №6 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 
 

25 травня 2022 року 
 

ПРИСУТНІ 
Всі члени приймальної комісії 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

          1. Аналіз результатів роботи Підготовчих курсів. 

2. Про перелік завдань, які необхідно виконати до початку роботи 
приймальної комісії коледжу. 
          3. Про склад технічних секретарів приймальної комісії. 

 
 

     І. СЛУХАЛИ 
 

Відповідального секретаря приймальної комісії про роботу Підготовчих 

курсів у 2021/2022 навчальному році. Протягом навчального року було 

організовано один потік Підготовчих курсів з 22.01. по 16.04. 2022 року. 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. По закінченню курсу слухачі Підготовчих курсів склали іспити 

з української мови, математики або історії України у відповідності до обраних 

спеціальностей. Кількість слухачів Підготовчих курсів у 2021-2022 

навчальному році становить 52 особи. 

 

 

ЗВІТ 
 

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ 
(2021-2022 навчальний рік) 

 
№з
/п 

 
Спеціальність 

 
2021/2022 

 

 
2020/2021 2019/2020 2018/2019 

1. Право 16 23 26 18 

2. Туризм 6 4 7 14 

3. Готельно-
ресторанна справа 

8 12 21 15 



4. Харчові технології 5 14 16 15 

5. Облік і 

оподаткування 

1 2 3 3 

6. Підприємництво 

торгівля та біржова 
діяльність 

6 8 4 8 

7. Фінанси банківська 
справа та 
страхування 

1 5 3 3 

8. Комп’ютерна 
інженерія 

9 9 11 10 

Всього 

  

52 77 91 86 

 

І. УХВАЛИЛИ 
Інформацію взяти до відома і користуватись у роботі. Слухачам 

Підготовчих курсів, які успішно склали підсумкові іспити, при вступі надати 

право першочергової участі у конкурсному відборі та рекомендувати до 

зарахування після виконання вступником усіх вимог. 

 

ІІ. 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 2022 року. 

 
ІІ. УХВАЛИЛИ 
Інформацію взяти до відома і користуватись у роботі. Дотримуватись 

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

 
ІІІ. СЛУХАЛИ 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії про склад 

технічних секретарів та менеджерів залу в період проведення вступної кампанії 
2022 року. 

 
ІІІ. УХВАЛИЛИ 

Організувати роботу технічних секретарів та менеджерів залу в період 

роботи приймальної комісії.  
 

 
 

 
Голова приймальної комісії  
              
Відповідальний секретар  

приймальної комісії                 



ПРОТОКОЛ №7 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 
 

 
12 липня  2022 року 

 
ПРИСУТНІ 

 
Всі члени приймальної комісії 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про внесення змін до Порядку прийому на навчання до закладів фахової 
передвищої освіти в 2022 році згідно з наказом Міністерства освіти і науки 
України, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 червня  2022 р.  за 
№713\38049 та листом МОН №1/7752-22 від 11.07.2022р. 

 
 
І. СЛУХАЛИ 

Голову приймальної комісії про внесення змін до Правил прийому на 
навчання до Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і 
права у 2022 році згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 
29.06.2022р. №594 та листом МОН №1/7752-22 від 11.07.2022р. 

У Правилах прийому необхідно зазначити термін «особливо небезпечна 

територія - територія України, яка визнана тимчасово окупованою в умовах 

воєнного стану відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України", територіальні громади, що розташовані в районі 

проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, 

оточенні (блокуванні), переліки яких сформовано в електронній формі 

відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку 

територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) 

дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 року 

N 562, а у разі відсутності технічної можливості формування такого переліку в 

електронній формі - затверджені Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони 

на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових 

(військово-цивільних) адміністрацій». 

Особливості прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти 

осіб, які зареєстровані на особливо небезпечній території та знаходяться на 

особливо небезпечній території, або примусово переміщені (депортовані) на 

тимчасово окуповану територію, територію Російської Федерації або 

Республіки Білорусь визначено у розділі VIII Правил прийому. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t141207?ed=2022_04_21&an=433
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Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто 

оригінали документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус". Особи, яким виповнилося 14 років після 01 вересня 2021 

року, можуть вступати за свідоцтвом про народження за умови пред'явлення 

особисто документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого 

Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус" 

впродовж 90 календарних днів після зарахування. В іншому випадку наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України, або 

переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають 

на території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі, 

подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом           

№ 271. 

Приймальна комісія здійснює перевірку документів, що підтверджують 

зареєстроване (задеклароване) місце проживання особи, на відповідність 

вимогам законодавства, в тому числі Порядку створення, ведення та 

адміністрування реєстрів територіальних громад, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року N 265, затверджує їх своїм 

рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в 

електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної 

інформації на підставі його сканованої копії (фотокопії). 

Приймальна комісія коледжу проводить перевірку мотиваційних листів на 

оригінальність тексту та забезпечує можливість доступу до результатів такої 

перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі - 

уповноважений).  

Апеляції на результати розгляду мотиваційних листів розглядає апеляційна 

комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора 

коледжу, з урахуванням необхідності залучення до її діяльності представників 

громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів.  

При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів, 

побудова рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних 

листів здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує 

кількість місць ліцензованого обсягу виділеного для відповідної категорії 

вступників у поточному році. У випадку коли кількість вступників не 

перевищує кількість виділених місць ліцензовано обсягу рейтинговий список 

формується в алфавітному порядку. 
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Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення, адміністративної 

межі, особливо небезпечна територія (які не зареєстровані як внутрішньо 

переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають 

шифруванню у всіх інформаційних системах. 

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово 

окупованій території України або на особливо небезпечній території та 

знаходяться на тимчасово окупованій території, особливо небезпечній 

території, або примусово переміщені (депортовані) на тимчасово окуповану 

територію, територію Російської Федерації або Республіки Білорусь мають 

укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання. 

В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування 

такої особи. 

З метою забезпечення права на здобуття фахової передвищої освіти 
Міністерство освіти і науки України продовжує прийом документів та заяв 
вступників на основі базової середньої освіти до 18 години 14 липня 2022 року.  

 
 

І. УХВАЛИЛИ 
Внести зміни до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 

фахового коледжу економіки і права та затвердити Правила прийому зі змінами  
на засіданні Приймальної комісії.  

 
 
 
 

 
Голова приймальної комісії          
 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії            
 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re38060?ed=2022_06_30&an=34


ПРОТОКОЛ №8 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 
 

15 липня  2022 року 
 

ПРИСУТНІ 
 
Всі члени приймальної комісії 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про подання заяв та документів до коледжу на денну форму навчання 

вступників на основі базової середньої освіти. 

 
І. СЛУХАЛИ 
Відповідальний секретар приймальної комісії доповіла про те, що 

реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів 
вступників на основі базової середньої освіти розпочато 23 червня 2022р. 
Прийом заяв та мотиваційного листа через особисті електронні кабінети 
закінчено 14.07.2022року о 18.00. 

На основі базової середньої освіти на денну форму навчання за освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра подані заяви та 
документи за спеціальностями/освітньо-професійними програмами: 

 

081 Право 41 особа 
071 Облік і оподаткування 5 осіб 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 7 осіб 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 12 осіб 
123 Комп’ютерна інженерія 
181 Харчові технології                                                                      

30 осіб 
13 осіб 

241 Готельно-ресторанна справа 29 осіб 
242 Туризм 19 осіб 
  
  
          І. УХВАЛИЛИ 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до 
відома. Заслухати інформацію голови приймальної комісії про ліцензовані 
обсяги прийому за спеціальностями/освітньо-професійними програмами на 
основі базової середньої освіти денної форми навчання. 

 
 

ІІ. СЛУХАЛИ 
Інформацію голови приймальної комісії про допуск до конкурсного 

відбору вступників на основі базової  середньої освіти. 



Голова приймальної комісії доповів про ліцензований обсяг прийому за 
спеціальностями/освітньо-професійними програмами. 

 

            

        ІІ. УХВАЛИЛИ 
Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 

фахового коледжу економіки і права у 2022 році та поданих заяв 
рекомендувати вступників до зарахування за освітньо-професійним ступенем 
фахового молодшого бакалавра на денну форму навчання на основі  базової  
середньої освіти за результатами розгляду мотиваційних листів та у межах 
ліцензійного обсягу.  
 
 
 
 

 
 
 

Голова приймальної комісії      
 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії               



ПРОТОКОЛ №9 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 
01 серпня  2022 року 

 
ПРИСУТНІ 

 
Всі члени приймальної комісії 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про зарахування вступників на основі базової середньої освіти, які 
були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали 
документа про освітній рівень) у визначені Правилами прийому строки.  

 
 

І. СЛУХАЛИ 
Інформацію голови приймальної комісії про зарахування вступників на 

основі базової середньої освіти за денною формою навчання за 
спеціальностями: 

 

081 Право 
1. Андрійчук Олександра Олегівна 
2. Беженар Артем Ігорович 
3. Валуцький Максим Вікторович  
4. Галінська Поліна Артемівна 

5. Грама Вікторія Сергіївна 
6. Грезюк Богдан Дмитрович 
7. ГренюкСофія-Марія Андріївна 
8. Дем'янюк Анастасія Романівна  

9. Добровольський Євген Олегович  
10. Задорожний Денис Олександрович  
11. Іліка Каріна Мар’янівна 
12. Іонуц Ірина Василівна  

13. Казимір Христина Миколаївна 
14. Калакайло Анастасія Вадимівна 
15. Кірнос Ніна Віталіївна 
16. Корчинський Вадим Ігорович  

17. Косован Артем Максимович 
18. Кудельницька Софія Валеріївна 
19. Лунгуляк Ольга Іванівна 
20. Олійник Сергій Михайлович 

21. Паламарюк Ірина Богданівна 
22. Попов Максім Іванович 
23. Прібич Максим Федорович 
24. Ротар Віталіна Романівна 

25. Скрипник Дана Віталіївна 
26. Співак Ульяна Юріївна 
27. Стругар Наталія Віталіївна 
28. Танасой Інна Сергіївна  



29. Труб Анастасія Андріївна  
30. Українець Юрій  

31. Хомащук Ніколь Олегівна 
32. Чухненко Аліса Артемівна 
33. Юрій Альона Романівна 

 

     071 Облік і оподаткування 
1. Корнецький Олександр Євгенович 
2. Смерека Анна Віталіївна 
3. Шпетко Іван Степанович 

 
     072 Фінанси, банківська справа та страхування 
1. Абрамович  Карина Мирославівна 
2. Гіщук Олександра Ярославівна 
3. Козак Максим Андрійович 

4. Кузенко Анна Іванівна  
5. Оленюк Назарій Юрійович 

 

        076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
1. Бойко Ірина В’ячеславівна 

2. Бока Неля Володимирівна  
3. Гамаль Ігор Олександрович 
4. Забродіна Софія Володимирівна 
5. Іванчук Надія Юріївна 

6. Мальгінов Микита Сергійович 
7. Мальгінов Олексій Сергійович 
8. Урсулян Тетяна Андріянівна  
9. Язловіцький Євген Сергійович 

 
          123 Комп’ютерна інженерія 

1. Алькуд Рахман – Руслан Басельович 
2. Блас Дмитро Вадимович 
3. Ватрич Павло Сергійович 

4. Величко Юліана Олександрівна 
5. Ганчарук Андрій Геннадійович 
6. Гупка Богдан Сергійович 
7. Деревльов Павло Андрійович 

8. Костенюк Лєнур Маp’янович 
9. Купчанко Віктор Андрійович 
10. Мат’яш Руслан-Костянтин Володимирович 
11. Овдійчук Андрій Ярославович 

12. Поворознюк Ілля Сергійович  
13. Сербенюк Давид Віталійович 
14. Скрипник Петро Едуардович 
15. Смерека Вадим Андрійович 

16. Стефанюк Назар Михайлович 
17. Стецюк Олексій Олександрович 
18. Фесенко Олександр Олександрович 

19.Ядернюк Артур Віталійович 
 

 
          181 Харчові технології  

1. Верега Ірина Валеріївна 



2. Лупашко Оксана Віталіївна 
3. Макитрюк Артем Віталійович 

4. Малярчук Вікторія Петрівна 
5. Матей Максим Михайлович  
6. Мельничук В’ячеслав Владиславович  
7. Плащевська Богдана Леонідівна 

8. Поробок Назар  Григорович 
9. Ткачук Анна Володимирівна 

 
242 Туризм  

1. Бадичка Каріна Олегівна 

2. Герасимов Павло Андрійович 
3. Городецький Олександр Володимирович 
4. Ісаченко Анастасія Сергіївна  
5. Мартинчук Вікторія Андріївна 

6. Мендришора Ніколь Миколаївна 
7. Мігован Анастасія Олександрівна  
8. Орошан Альона Юріївна 
9. Садикова Кіра Тимурівна 

10. Салабай Марта Богданівна  
11. Сокол Каталіна Костянтинівна 
12. Телегуз Анастасія Володимирівна  
13. Тодерян Каріна Степанівна  

14. Тодерян Юлія Іванівна 
15. Томюк Анна Віталіївна 

 
241 Готельно – ресторанна справа  

1. Бабюк Ілля Володимирович 

2. Бадіко Єлизавета Андріївна 
3. Біневський Михайло Андрійович 
4. Войцикевич Анастасія Дмитрівна 
5. Герасименко Марина Олегівна 

6. Горбуль Анастасія Іванівна 
7. Григорець Валерія Вадимівна 
8. Заньковська Кароліна Олександрівна  
9. Івасюк Валерія Олександрівна 

10. Ілаш Валерія Русланівна  
11. Клевець Анастасія Володимирівна  
12. Ключевська Катерина Андріївна 
13. Мендель Анастасія Андріївна 

14. Немченко Юлія Олександрівна  
15. Придій Марія Степанівна  
16. Прокопець Анюта Віталіївна 
17. Радукан Мірела Іванівна  

18. Рихло Ірина Іванівна  
19. Усата Вікторія Євгенівна  
20. Федоренко Віра Євгенівна  
21. Штирбу Ксенія Сергіївна 

22. Якимович Ірина Богданівна 
 

 
      І. УХВАЛИЛИ  

Зарахувати вступників на основі базової середньої освіти для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на денну 



форму навчання за результатами розгляду мотиваційного листа та у межах 
ліцензійного обсягу.  

 

 
 
 

Голова приймальної комісії 
      

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       
 



ПРОТОКОЛ №10 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 
18 серпня  2022 року 

 
ПРИСУТНІ 

 
     Всі члени приймальної комісії 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про зарахування на навчання Чеботарь Вікторії Романівни за 

спеціальністю 081 Право, вступника на основі базової середньої освіти, яка 
була рекомендована та виконала вимоги для зарахування (подала оригінали 
документа про освітній рівень) у визначені Правилами прийому строки.  

2. Про подання заяв та документів до коледжу на денну форму навчання 
вступників на основі повної загальної середньої освіти. 

3. Про зарахування вступників на основі повної загальної середньої 

освіти, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали 
оригінали документа про освітній рівень) у визначені Правилами прийому 
строки. 

 

 
І. СЛУХАЛИ 

Відповідального секретаря приймальної комісії про зарахування 
Чеботарь Вікторії Романівни на основі базової середньої освіти за 
спеціальністю 081 Право, яка була рекомендована та виконала вимоги для 
зарахування (подала оригінали документа про освітній рівень) у визначені 
Правилами прийому строки. 

 
І. УХВАЛИЛИ 
1. Зарахувати Чеботарь Вікторію за спеціальністю 081 Право  на основі 

базової середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра на денну форму навчання за результатами 
розгляду мотиваційного листа та у межах ліцензійного обсягу.  

 
 
ІІ. СЛУХАЛИ 
Відповідальний секретар приймальної комісії доповіла про те, що 

реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів 
вступників на основі повної загальної середньої освіти  розпочато 01 липня 

2022р. та буде завершена 31.10.2022р. Прийом заяв та мотиваційного листа 
через особисті електронні кабінети розпочато 14.07.2022р.  та завершується 
31.08.2022р. 

На основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання за 
освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра 



рекомендовані до зарахування вступники, які подали заяви та документи у 
визначені Правилами прийому строки та виконали вимоги для зарахування за 
спеціальностями/освітньо-професійними програмами:  

 
081 Право 13 осіб 
071 Облік і оподаткування 2 особи 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 3 особи 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 11 осіб 
123 Комп’ютерна інженерія 
181 Харчові технології                                                                      

12 осіб 
5 осіб 

241 Готельно-ресторанна справа 21 особа 

242 Туризм 2 особи 
  
  

ІІ. УХВАЛИЛИ 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до 

відома. Заслухати інформацію голови приймальної комісії про ліцензовані 
обсяги прийому за спеціальностями/освітньо-професійними програмами на 
основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання. 
 

ІІІ. СЛУХАЛИ 
Інформацію голови приймальної комісії про допуск до конкурсного 

відбору вступників на основі повної загальної середньої освіти. 
Голова приймальної комісії доповів про ліцензований обсяг прийому за 

спеціальностями/освітньо-професійними програмами. 
 

            
       ІІІ. УХВАЛИЛИ 
       1. Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 
фахового коледжу економіки і права у 2022 році та поданих заяв зарахувати  
вступників за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого 

бакалавра на денну форму навчання на основі повної загальної середньої 
освіти за результатами розгляду мотиваційних листів та у межах ліцензійного 
обсягу.  
 

081 Право 
1. Вережан Максим Валентинович 

2. Голяченко Дініс Ігорович 
3. Динту Даниїл вікторович 
4. Дудник Олександра Олександрівна 
5. Житарюк Андрій Геннадійович  

6. Жолован Артем Миколайович  
7. Каруценко Іван Сергійович 
8. Лютик Ігор Ігорович 
9. Попеску Денис Дмитрович 

10. Ребрина Тетяна Андріївна 
11. Третяк Юрій Олександрович 
12. Федорюк Василь Миколайович 
13. Шутак Ігор Михайлович 

 



242 Туризм 
1. Боднарюк Олександра Олександрівна  

2. Кухарчук Катерина Іванівна  
 

181 Харчові технології 
1. Лесик Віталій Васильович 
2. Ляшко Анастасія Дмитрівна 

3. Маліщук Віталіна Василівна 
4. Онуфрійчук Анастасія Романівна 
5. Прокопан Владислав Андрійович 

 

241 Готельно-ресторанна справа 
1. Буряк Дарія Іванівна  
2. Вахнюк Настя Олександрівна  
3. Гніда Вікторія Андріївна 

4. Єреміца Юлія Іванівна  
5. Калинчук Микола Васильович  
6. Каруценко Катерина Антонівна 
7. Коваль Іванна Віталіївна 

8. Марчук Тетяна Іванівна 
9. Марущак Карина Валеріівна 
10. Несторяк Галина Василівна   
11. Пашник Яна Василівна  

12. Пишнюк Марія-Данієла Миколаївна  
13. Поляк Євгенія Петрівна  
14. Похальчак Ульяна Миколаївна 
15. Садейчук Єлизавета Степанівна 

16. Семенчук Олександр Віталійович 
17. Ткачук Владислав Іванович 
18. Тофан Юлія Дмитрівна 
19. Фортуна Данієла Іванівна  

20. Юрческу Мірела Валеріївна  
21. Якобчук Сергіос Сергійович 

 

071 Облік і оподаткування 
1. Дупещук Ірина Петрівна  

2. Чопюк Аліна Ігорівна 
  

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
1. Горбатюк Ірина Євгенівна  
2. Радченко Ганна Григорівна  
3. Ситнікова Євгенія Михайлівна  

 
 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
1. Брант Віталіна Михайлівна  
2. Бурназа Анастасія Олександрівна  
3. Головряк Діана Дмитрівна  

4. Мудрак Ємілія Михайлівна  
5. Оборок Емма Вадимівна  
6. Рябий Максимильян Романович  
7. Сікорський Валентин Вадимович  

8. Слухінська Марина Дмитрівна  



9. Спасик Василь Васильович 

10. Шутак Максим Миколайович 

11. Яцимірська Людмила Вадимівна 
 

123 Комп’ютерна інженерія 
1. Война Назар Сергійович  

2. Гавазюк Олександр Олександрович  
3. Гуцуляк Богдан Григорович 
4. Думан Владислав Васильович 
5. Золотухін Андрій Євгенович 

6. Костенюк Олександр Віталійович 
7. Кузенко Богдан Миколайович 
8. Малюский Максим Анатолійович 
9. Михайлюк Дмитро Васильович 

10. Роїк Олександр Миколайович  
11. Руснак Олекісй Назарович 
12. Фарбатюк Станіслав Іванович  

 

 
Голова приймальної комісії  
     

Відповідальний секретар 
приймальної комісії       
 



ПРОТОКОЛ №11 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 
24 серпня  2022 року 

 
ПРИСУТНІ 

 
Всі члени приймальної комісії 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про подання заяв та документів до коледжу на денну форму навчання 

вступників на основі молодшого спеціаліста та кваліфікованого робітника. 
2. Про зарахування вступників на основі молодшого спеціаліста та 

кваліфікованого робітника денної форми навчання, які були рекомендовані та 
виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній 
рівень) у визначені Правилами прийому строки. 

 

І. СЛУХАЛИ 
Відповідальний секретар приймальної комісії доповіла про те, що 

прийом заяв та документів вступників на основі молодшого спеціаліста та 
кваліфікованого робітника розпочато 01 серпня 2022р. та завершено 23 
серпня 2022р.  

На основі  молодшого спеціаліста та кваліфікованого робітника на денну 

форму навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого 
бакалавра рекомендовані до зарахування вступники, які подали заяви, 
мотиваційний лист та документи у визначені Правилами прийому строки за 
спеціальностями/освітньо-професійними програмами:  

 
081 Право 17 осіб 
071 Облік і оподаткування 11 осіб 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 12 осіб 

241 Готельно-ресторанна справа 10 осіб 
242 Туризм 1 особа 
123 Комп’ютерна інженерія 
                                                                    

7 осіб 

- на основі кваліфікованого робітника 
 

 

241 Готельно-ресторанна справа 1 особа 
123 Комп’ютерна інженерія 
181 Харчові технології                                                                      

1 особа 
2 особи 

  
І. УХВАЛИЛИ 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до 

відома. Заслухати інформацію голови приймальної комісії про ліцензовані 
обсяги прийому за спеціальностями/освітньо-професійними програмами на 



основі  молодшого спеціаліста та кваліфікованого робітника денної форми 
навчання. 
 

ІІ. СЛУХАЛИ 
Інформацію голови приймальної комісії про допуск до конкурсного 

відбору вступників на основі молодшого спеціаліста та кваліфікованого 
робітника. 

Голова приймальної комісії доповів про ліцензований обсяг прийому за 
спеціальностями/освітньо-професійними програмами. 

 

       ІІ. УХВАЛИЛИ 
       1. Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 
фахового коледжу економіки і права у 2022 році та поданих заяв зарахувати  
вступників, які виконали вимоги для зарахування (подали оригінали 
документа про освітній рівень) у визначені Правилами прийому строки  за 

освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на денну 
форму навчання на основі молодшого спеціаліста та кваліфікованого 
робітника за результатами розгляду мотиваційних листів та у межах 
ліцензійного обсягу.  
 

081 Право 

1. Багрін Володимир Ілліч 
2. Влайко Валентин Павлович  
3. Галак Артем Валентинович  
4. Галак Ігор Валентинович  
5. Григорець Станіслав Іванович 
6. Казанцева Анастасія Русланівна  
7. Каланча Андрій Миколайович 
8. Купферберг Вадим Ігорович  

9. Лобко Петро Ярославович  
10.Пилип’юк Ілля Дмитрович  
11.Попович Богдан Георгійович  
12.Попович Валентин Володимирович  
13.Раєвський Максим Русланович  
14.Решетовський Олександр Андрійович  
15.Фонарюк Андрій Афанасійович  

 

 241 Готельно-ресторанна справа 
1. Гаврилиш Василь Васильович  
2. Гордійчук Олександр Андрійович 

3. Мельник Владислав Валерійович 
4. Овелько Антон Феліксович  
5. Овелько Тимофій Феліксович  
6. Пелих Олег Андрійович 
7. Чоропіта Крістян Миколайович  

 

242 Туризм  
1. Тринта Стасій Сергійович  



071 Облік та оподаткування 
1. Безбородько Андрій Михайлович  
2. Безбородько Дмитро Михайлович  

3. Волощук Степан Іванович  
4. Ісмаілов Чахангір Заурович  
5. Кармазенюк Ярослав Дмитрович  
6. Карпюк Роман Іванович  
7. Карпюк Юрій Романович  
8. Скрипник Вікторія Валеріївна  
9. Турецький Олексій Миколайович 
10.Турик  Іван Михайлович  

 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
1. Андріука Іван Юрійович  
2. Бабюк Дмитро Сергійович  
3. Воробйов Олександр Вадимович  
4. Ібрагімов Еміль Юсирович  
5. Качур Андрій Дмитрович  
6. Кухар Василь Михайлович  

7. Миронюк Олег Іванович  
8. Помогаєв Олександр Сергійович  
9. Рачинський Андрій Васильович  
10.Свідерський Ярослав Тарасович 
11.Чубатенко Дмитро Леонідович  
 

123 Комп’ютерна інженерія 
1. Аракелов Геннадій Рафаілович  

2. Гушеватий Віталій Валерійович 
3. Гушеватий Євген Валерійович  
4. Киюк Іван Олегович  
5. Мартинюк Микола Дмитрович  
6. Романюк Олег Валерійович  
7. Шустерман Олег Борисович 
 
- на основі кваліфікованого робітника 

 
123 Комп’ютерна інженерія 
1. Сегедин Микола Петрович  

 
     181 Харчові технології 

1. Боднарюк  Іван Васильович  
2. Мацарюк Валентин Сергійович   

 
241 Готельно-ресторанна справа 

1. Федорюк Вадим Русланович 
 

 



Голова приймальної комісії      
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії       
 



ПРОТОКОЛ №12 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 
26 серпня  2022 року 

 
ПРИСУТНІ 

Всі члени приймальної комісії 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про подання заяв та документів до коледжу на заочну форму 
навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, молодшого 
спеціаліста та кваліфікованого робітника. 

2. Про зарахування вступників на основі повної загальної середньої 
освіти, молодшого спеціаліста та кваліфікованого робітника заочної форми 
навчання, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування 
(подали оригінали документа про освітній рівень) у визначені Правилами 
прийому строки. 

 

І. СЛУХАЛИ 
Відповідальний секретар приймальної комісії доповіла про те, що І сесія 

прийому заяв та документів вступників заочної форми навчання на основі 
повної загальної середньої освіти,  молодшого спеціаліста та кваліфікованого 
робітника розпочата 08 серпня 2022р. та завершена 26 серпня 2022р.  

На заочну форму навчання за освітньо-професійним ступенем фахового 
молодшого бакалавра рекомендовані до зарахування вступники, які подали 
заяви, мотиваційний лист та документи у визначені Правилами прийому 
строки за спеціальностями/освітньо-професійними програмами:  

- на основі молодшого спеціаліста 
081 Право 2 особи 
071 Облік і оподаткування 2 особи 
242 Туризм 2 особи 

  
- на основі повної загальної середньої освіти  

081 Право 5 осіб 
071 Облік і оподаткування 2 особи 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5 осіб 
242 Туризм 4 особи 
181 Харчові технології 
                                                                      

1 особа 

- на основі кваліфікованого робітника  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1 особа 
181 Харчові технології                                                                      1 особа 

 
  
  



І. УХВАЛИЛИ 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до 

відома. Заслухати інформацію голови приймальної комісії про ліцензовані 

обсяги прийому за спеціальностями/освітньо-професійними програмами на 
заочну форму навчання. 
 
 

ІІ. СЛУХАЛИ 
Інформацію голови приймальної комісії про допуск до конкурсного 

відбору вступників на основі повної загальної середньої освіти, молодшого 
спеціаліста та кваліфікованого робітника заочної форми навчання. 

Голова приймальної комісії доповів про ліцензований обсяг прийому за 
спеціальностями/освітньо-професійними програмами. 

 

 

       ІІ. УХВАЛИЛИ 
       1. Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 
фахового коледжу економіки і права у 2022 році та поданих заяв зарахувати  
вступників, які виконали вимоги для зарахування (подали оригінали 

документа про освітній рівень) у визначені Правилами прийому строки  за 
освітньо-професійним ступенем фахового на заочну форму навчання на 
основі повної загальної середньої освіти, молодшого спеціаліста та 
кваліфікованого робітника за результатами розгляду мотиваційних листів та 
у межах ліцензійного обсягу.  
 

081 Право 
1. Андрецуляк Богдана Василівна 

2. Барановська Ульяна Ігорівна 
3. Боднарчук Володимир Васильович 
4. Жуковська Еліза Валеріївна  
5. Стецюк Вікторія Олександрівна  
6. Купка Денис Юрійович 

 

242 Туризм  
1. Захарова Валерія Ігорівна  
2. Назарова Надія Вадимівна  
3. Скрипник Денис Валерійович 
4. Пишна Катерина Михайлівна 
5. Пинтелюк Василь Володимирович 
6. Цюсьмак Станіслав Володимирович 

 
071 Облік та оподаткування 

1. Ватаманюк Олена Анатоліївна  
2. Тимуш Олександр Васильович  
3. Трапезнікова Анастасія Анатоліївна  
4. Правдивець Володимир Володимирович  

 
 



076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
1. Колісніченко Діана Володимирівна  
2. Сокол Тетяна Миколаївна  

3. Федоряк Марія Іванівна  
4. Ткач Аліна Павлівна  

 
181 Харчові технології 
1. Ткачук Антоніна Олександрівна 
2. Білак Богдана Юріївна 

 
 

 
 

 
Голова приймальної комісії      
 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       



ПРОТОКОЛ №13 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 
30 серпня  2022 року 

 
ПРИСУТНІ 

 
Всі члени приймальної комісії 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про подання заяв та документів до коледжу на денну форму навчання 
вступників на основі базової середньої освіти за додатковим набором. 

2. Про зарахування вступників на основі базової середньої освіти денної  
форми навчання за додатковим набором, які були рекомендовані та виконали 
вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній рівень) у 
визначені Правилами прийому строки. 

 

І. СЛУХАЛИ 
Відповідальний секретар приймальної комісії доповіла про те, що 

прийом заяв та документів вступників денної форми навчання на основі 
базової середньої освіти за додатковим набором здійснювався з 15.08.2022р. 
до 30.08.2022р.  

На денну форму навчання за освітньо-професійним ступенем фахового 
молодшого бакалавра рекомендовані до зарахування вступники, які подали 
заяви, мотиваційний лист та документи у визначені Правилами прийому 
строки за спеціальностями/освітньо-професійними програмами:  
 
       081 Право     6 осіб 
       076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність     8 осіб 
  

  
І. УХВАЛИЛИ 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до 

відома. Заслухати інформацію голови приймальної комісії про ліцензовані 
обсяги прийому за спеціальностями/освітньо-професійними програмами на 
денну форму навчання. 
 

ІІ. СЛУХАЛИ 
Інформацію голови приймальної комісії про допуск до конкурсного 

відбору вступників на основі базової середньої освіти за додатковим набором 
денної форми навчання. 

Голова приймальної комісії доповів про ліцензований обсяг прийому за 
спеціальностями/освітньо-професійними програмами. 

 
 



       ІІ. УХВАЛИЛИ 
       1. Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 
фахового коледжу економіки і права у 2022 році та поданих заяв зарахувати  

вступників, які виконали вимоги для зарахування (подали оригінали 
документа про освітній рівень) у визначені Правилами прийому строки за 
освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на денну 
форму навчання на основі базової середньої освіти за результатами розгляду 
мотиваційних листів та у межах ліцензійного обсягу.  
 

081 Право 
1. Балинська Лія Ігорівна 
2. Гукасян Тетяна Сергіївна 
3. Дзюба Марк Андрійович 
4. Крушельницька Оксана Віталіївна 
5. Липко Татьяна Миколаївна 

 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

1. Баб’юк Вадим Сергійович  
2. Дутчак Діана Дмитрівна  
3. Завялець Тетяна Олександрівна  
4. Лабатій Лілія Михайлівна  
5. Легун Вікторія Станіславівна 
6. Наровський Вадім Ігорович 
7. Савицький Станіслав Олександрович 
 

 
 

 
 

Голова приймальної комісії      
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії       



ПРОТОКОЛ №14 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 
31 серпня  2022 року 

 
ПРИСУТНІ 

 
Всі члени приймальної комісії 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про подальше подання заяв та документів до коледжу на денну форму 

навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти. 
2. Про допуск до конкурсного відбору та зарахування вступників на 

основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання, які подали 
заяви та документи до 31.08.2022р., були рекомендовані та виконали вимоги 
для зарахування (подали оригінали документа про освітній рівень) у 
визначені Правилами прийому строки. 

3. Про зарахування вступників на основі молодшого спеціаліста денної 
форми навчання, які були рекомендовані та виконали вимоги для 
зарахування (подали оригінали документа про освітній рівень) у визначені 
Правилами прийому строки. 

 

І. СЛУХАЛИ 

Відповідальний секретар приймальної комісії доповіла про те, що 
прийом заяв та документів вступників на основі  повної загальної середньої 
освіти завершено 31 серпня 2022р.  

На основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання за 
освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра ще 
рекомендовані до зарахування вступники, які подали заяви, мотиваційний 
лист та документи у визначені Правилами прийому строки за 
спеціальностями/освітньо-професійними програмами:  

081 Право 12 осіб 
071 Облік і оподаткування 7 осіб 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 

9 осіб 
4 особи 

241 Готельно-ресторанна справа 18 осіб 
242 Туризм 
181 Харчові технології 

4 особи 
5 осіб  

123 Комп’ютерна інженерія 
                                                                      

14 осіб 

І. УХВАЛИЛИ 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до 

відома. Заслухати інформацію голови приймальної комісії про ліцензовані 
обсяги прийому за спеціальностями/освітньо-професійними програмами на 
основі  повної загальної середньої освіти денної форми навчання. 
 



ІІ. СЛУХАЛИ 
Інформацію голови приймальної комісії про допуск до конкурсного 

відбору вступників на основі повної загальної середньої освіти денної форми 

навчання. 
Голова приймальної комісії доповів про ліцензований обсяг прийому за 

спеціальностями/освітньо-професійними програмами. 
 

       ІІ. УХВАЛИЛИ 
       1. Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 

фахового коледжу економіки і права у 2022 році та поданих заяв зарахувати  
вступників, які виконали вимоги для зарахування (подали оригінали 
документа про освітній рівень) у визначені Правилами прийому строки  за 
освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на денну 
форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за результатами 
розгляду мотиваційних листів та у межах ліцензійного обсягу.  
 

081 Право 
1. Барчук Владислава Вячеславівна 
2. Марцинюк Арсеній Анатолійович 
3. Мусензова Олександра Олександрівна 
4. Оленюк Іван Юрійович 
5. Скіцько Максим Русланович  
6. Триколич Андрій Борисович 

7. Федюк Марія Олександрівна 
 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
1. Рус Крістіна Іванівна 
2. Цилюк Станіслав Миколайович 

 
123 Комп’ютерна інженерія 
1. Грекул Мирослав Назарович 

2. Доманчук Максім Русланович 
3. Мирон Дмитро Сергійович 
4. Салагор Юліан Іванович 

 
     181 Харчові технології 

1. Кучерко Володимир Андрійович  
2. Москалюк Андрій Володимирович   

 
241 Готельно-ресторанна справа 

1. Григорчук Дмитро Олександрович 
2. Кудренко Аліна Олександрівна 
3. Мосорочан Андрій Русланович 
4. Нагірняк Максим Вікторович 
5. Семеген Мар’яна  Василівна  

 
242 Туризм  
1. 842-8017627  



 
ІІІ. СЛУХАЛИ 
Інформацію голови приймальної комісії про ліцензований обсяг 

прийому на основі молодшого спеціаліста денної форми навчання за 
спеціальностями/освітньо-професійними програмами. 

 

       ІІІ. УХВАЛИЛИ 
       Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 
фахового коледжу економіки і права у 2022 році та поданих заяв зарахувати 

вступників, які виконали вимоги для зарахування (подали оригінали 
документа про освітній рівень) у визначені Правилами прийому строки за 
освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на денну 
форму навчання на основі молодшого спеціаліста за результатами розгляду 
мотиваційних листів та у межах ліцензійного обсягу.  

 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
1. Боляк Андрій Тарасович 

2. Боляк Ярослав Тарасович 
3. Гонтарєв Павло Валерійович 
4. Городинський Сергій Ілліч 
5. Дереворіз Максим Володимирович 
6. Дребот Олег Іванович 
7. Лупу Павло Віталійович 
8. Максимчук Вадим Васильович 
9. Норіца Ігор Штефанович 

10.Рябий Анатолій Авельович 
11.Стрієнко Олександр Миколайович 

 
242 Готельно-ресторанна справа 
1. Гулей Василь Іванович 

 
Голова приймальної комісії      
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії       



ПРОТОКОЛ №15 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 
01 вересня  2022 року 

 
ПРИСУТНІ 

Всі члени приймальної комісії 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про подання заяв та документів до коледжу на денну форму навчання 

вступників на основі повної загальної середньої освіти та молодшого 
спеціаліста. 

2. Про допуск до конкурсного відбору та зарахування вступників на 
основі повної загальної середньої освіти та молодшого спеціаліста денної 
форми навчання, які подали заяви та документи у визначені Правилами 
прийому строки, були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування 
(подали оригінали документа про освітній рівень).  

 

І. СЛУХАЛИ 
Відповідальний секретар приймальної комісії доповіла про те, що на 

денну форму навчання за освітньо-професійним ступенем фахового 
молодшого бакалавра ще рекомендовані до зарахування вступники, які 
подали заяви, мотиваційний лист та документи у визначені Правилами 
прийому строки за спеціальностями/освітньо-професійними програмами:  

 
- на основі повної загальної середньої освіти:  

071 Облік і оподаткування 1 особа 
123 Комп’ютерна інженерія                                                     2 особи 

 
- на основі молодшого спеціаліста: 

081 Право                                                                          1 особа                                                        
 

 
1 ос 

2 особи 

  
І. УХВАЛИЛИ 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до 

відома. Заслухати інформацію голови приймальної комісії про ліцензовані 
обсяги прийому за спеціальностями/освітньо-професійними програмами на 
основі  повної загальної середньої освіти та молодшого спеціаліста денної 
форми навчання. 
 

ІІ. СЛУХАЛИ 
Інформацію голови приймальної комісії про допуск до конкурсного 

відбору вступників на основі повної загальної середньої освіти  та 
молодшого спеціаліста денної форми навчання. 

Голова приймальної комісії доповів про ліцензований обсяг прийому за 
спеціальностями/освітньо-професійними програмами. 

 



       ІІ. УХВАЛИЛИ 
       1. Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 
фахового коледжу економіки і права у 2022 році та поданих заяв зарахувати  

вступників, які виконали вимоги для зарахування (подали оригінали 
документа про освітній рівень) у визначені Правилами прийому строки за 
освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на денну 
форму навчання на основі повної загальної середньої освіти та молодшого 
спеціаліста за результатами розгляду мотиваційних листів та у межах 
ліцензійного обсягу.  

- на основі повної загальної середньої освіти: 
123 Комп’ютерна інженерія 

1. Максимов Павло Олександрович 
2. Шульгін Олексій Валентинович 
071 Облік та оподаткування  
1. Ляшок Сніжана Іванівна 

 
- на основі молодшого спеціаліста: 
081 Право 
1. Нацюк Станіслав Іванович 

 
 
 
 
 
 

Голова приймальної комісії      
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії       



ПРОТОКОЛ №16 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 
14 вересня  2022 року 

 
ПРИСУТНІ 

 
Всі члени приймальної комісії  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про подання заяв та документів до коледжу на денну форму навчання 
вступників на основі повної загальної середньої освіти та молодшого 
спеціаліста. 

2. Про допуск до конкурсного відбору та зарахування вступників на 
основі повної загальної середньої освіти та молодшого спеціаліста денної 
форми навчання, які подали заяви та документи у визначені Правилами 
прийому строки, були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування 
(подали оригінали документа про освітній рівень).  

 

І. СЛУХАЛИ 
Відповідальний секретар приймальної комісії доповіла про те, що на 

денну форму навчання за освітньо-професійним ступенем фахового 
молодшого бакалавра ще рекомендовані до зарахування вступники, які 
подали заяви, мотиваційний лист та документи у визначені Правилами 

прийому строки за спеціальностями/освітньо-професійними програмами:  
- на основі повної загальної середньої освіти:  

081 Право 3 особи 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність                                                     2 особи 

 
- на основі молодшого спеціаліста: 

071 Облік та оподаткування                                                  2 особи 
 

1 ос 

        076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність         2 особи  
 
 

І. УХВАЛИЛИ 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до 

відома. Заслухати інформацію голови приймальної комісії про ліцензовані 
обсяги прийому за спеціальностями/освітньо-професійними програмами на 
основі  повної загальної середньої освіти та молодшого спеціаліста денної 
форми навчання. 
 

ІІ. СЛУХАЛИ 
Інформацію голови приймальної комісії про допуск до конкурсного 

відбору вступників на основі повної загальної середньої освіти  та 
молодшого спеціаліста денної форми навчання. 



Голова приймальної комісії доповів про ліцензований обсяг прийому за 
спеціальностями/освітньо-професійними програмами. 

 

       ІІ. УХВАЛИЛИ 
       1. Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 
фахового коледжу економіки і права у 2022 році та поданих заяв зарахувати  
вступників, які виконали вимоги для зарахування (подали оригінали 
документа про освітній рівень) у визначені Правилами прийому строки за 
освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на денну 

форму навчання на основі повної загальної середньої освіти та молодшого 
спеціаліста за результатами розгляду мотиваційних листів та у межах 
ліцензійного обсягу.  

- на основі повної загальної середньої освіти: 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
1. Никоряк Сергій Володимирович 
2. Тимчук Олександр Іванович 
081 Право 

1. Калинич Єлізавета Русланівна 
2. Марфійчук Дмитро Іванович 
3. Сименович Вадим Дмитрович 

 
- на основі молодшого спеціаліста: 
071 Облік та оподаткування 
1. Говорнян Ігор Валерійович 
2. Ляшок Андрій Юрійович 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
1. Глушку Ігор Костянтинович 
2. Пасинюк Іван Васильович 

 
 
 
 

Голова приймальної комісії      
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії       



ПРОТОКОЛ №17 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 
06 жовтня  2022 року 

 
ПРИСУТНІ 

 
Всі члени приймальної комісії 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про подання заяв та документів до коледжу на заочну форму 
навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, 
кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста з 26 вересня по 06 
жовтня 2022 року. 

2. Про допуск до конкурсного відбору та зарахування вступників на 
основі повної загальної середньої освіти, кваліфікованого робітника та 
молодшого спеціаліста заочної форми навчання, які подали заяви та 
документи у визначені Правилами прийому строки, були рекомендовані та 

виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній 
рівень).  

 

І. СЛУХАЛИ 
Відповідальний секретар приймальної комісії доповіла про те, що на 

заочну форму навчання за освітньо-професійним ступенем фахового 

молодшого бакалавра ще рекомендовані до зарахування вступники, які 
подали заяви, мотиваційний лист та документи у визначені Правилами 
прийому строки за спеціальностями/освітньо-професійними програмами:  

- на основі повної загальної середньої освіти:  
242 Туризм 2 особи 
181 Харчові технології 
071 Облік та оподаткування                                                     

1 особа 
1 особа 
 

- на основі молодшого спеціаліста: 
081  Право                                                                                4 особи 

 
1 ос 

          
- на основі кваліфікованого робітника: 

181 Харчові технології                                                    1 особа 
 
І. УХВАЛИЛИ 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до 

відома. Заслухати інформацію голови приймальної комісії про ліцензовані 
обсяги прийому за спеціальностями/освітньо-професійними програмами на 
основі  повної загальної середньої освіти, кваліфікованого робітника та 

молодшого спеціаліста заочної форми навчання. 
 

 



ІІ. СЛУХАЛИ 
Інформацію голови приймальної комісії про допуск до конкурсного 

відбору вступників на основі повної загальної середньої освіти, 

кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста заочної форми 
навчання. 

Голова приймальної комісії доповів про ліцензований обсяг прийому за 
спеціальностями/освітньо-професійними програмами. 

 

       ІІ. УХВАЛИЛИ 

       1. Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 
фахового коледжу економіки і права у 2022 році та поданих заяв зарахувати  
вступників, які виконали вимоги для зарахування (подали оригінали 
документа про освітній рівень) у визначені Правилами прийому строки за 
освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на заочну 
форму навчання на основі повної загальної середньої освіти, кваліфікованого 
робітника та молодшого спеціаліста за результатами розгляду мотиваційних 
листів та у межах ліцензійного обсягу.  

 
- на основі повної загальної середньої освіти: 
071 Облік та оподаткування  
1. Харитон Ольга Іванівна 
081 Харчові технології 
1. Томнюк Іванна Василівна 
242 Туризм 
1.Вахтильчук Іван Олексійович 

2. Гаврилюк Микола Володимирович 
 
- на основі молодшого спеціаліста: 
081 Право 
1. Балинський Валентин Володимирович  
2. Балинський Миколай Володимирович  
3. Кусяк Владислав Вікторович  
4. Стасюк Мар’яна Миколаївна  

 
- на основі кваліфікованого робітника:  
181 Харчові технології 
1. Мафтей Андрій Михайлович 

 
 
 

Голова приймальної комісії   
    

Відповідальний секретар 
приймальної комісії       



ПРОТОКОЛ №18 
засідання приймальної комісії 

Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 

 
26 жовтня  2022 року 

 
ПРИСУТНІ 

 
Всі члени приймальної комісії 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про подання заяв та документів до коледжу на денну форму навчання 
за додатковим набором вступників на основі повної загальної середньої 
освіти. 

2. Про допуск до конкурсного відбору та зарахування вступників на 
навчання на основі повної загальної середньої освіти, які подали заяви та 
документи у визначені Правилами прийому строки, були рекомендовані та 

виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній 
рівень).  

 

І. СЛУХАЛИ 
Відповідальний секретар приймальної комісії доповіла про те, що на 

денну форму навчання за освітньо-професійним ступенем фахового 

молодшого бакалавра за додатковим набором рекомендовані до зарахування 
вступники, які подали заяви, мотиваційний лист та документи у визначені 
Правилами прийому строки за спеціальностями/освітньо-професійними 
програмами:  

  
081 Право 1 особа 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність                                                    1 особа 

 

І. УХВАЛИЛИ 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії взяти до 

відома. Заслухати інформацію голови приймальної комісії про ліцензовані 
обсяги прийому за спеціальностями/освітньо-професійними програмами на 
основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання. 
 

ІІ. СЛУХАЛИ 

Інформацію голови приймальної комісії про допуск до конкурсного 
відбору вступників на основі повної загальної середньої освіти денної форми 
навчання. 

Голова приймальної комісії доповів про ліцензований обсяг прийому за 
спеціальностями/освітньо-професійними програмами. 

 

       
 



 ІІ. УХВАЛИЛИ 
       1. Відповідно до Правил прийому до Чернівецького кооперативного 
фахового коледжу економіки і права у 2022 році та поданих заяв зарахувати  

вступників, які виконали вимоги для зарахування (подали оригінали 
документа про освітній рівень) у визначені Правилами прийому строки  за 
освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на денну 
форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за результатами 
розгляду мотиваційних листів та у межах ліцензійного обсягу за додатковим 
набором. 

 
 

081 Право  
1. Гуцул Владислав Олегович 
 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
1.Митрик Амбросій Васильович 
 
 
 

 
 

Голова приймальної комісії     
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії       


