
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  на базі 9 класів 

ПРАВО  
(Цивільне і  господарське право та процес, земельне, 

екологічне та міжнародне право) 

1. Українська мова (диктант) 

2. Історія України (усно) 

або Математика (усно) 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ  

(Харчові технології. Виробництво харчової продукції. 

Експертиза якості та безпека харчової продукції.) 

1. Українська мова (диктант) 

2. Історія України (усно) 

або Математика (усно) 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 

(Готельна справа. Ресторанна справа. Міжнародний 

сервіс.) 

1. Українська мова (диктант) 

2. Історія України (усно) 

або Математика (усно) 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ  

(Бухгалтерський, фінансовий облік. Інформаційні 

системи та технології в обліку. Оподаткування. 

Аудит.) 

1. Українська мова (диктант) 

2. Математика (усно) 

або Історія України (усно) 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ  

(Фінанси та фінансовий облік. Інформаційні системи 

та технології. Банківська справа. Страхування.) 

1. Українська мова (диктант) 

2. Математика (усно) 

або Історія України (усно) 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

(Торгівля. Організація підприємницької діяльності та 

маркетингу. Біржова діяльність. Товарознавство в 

митній справі.) 

1. Українська мова (диктант) 

2. Історія України (усно) 

або Математика (усно) 

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ  

(Обслуговування комп`ютерних систем і мереж.  

ІТ-технології. Комп`ютерна інженерія.) 

1. Українська мова (диктант) 

2. Математика (усно) 

або Історія України (усно) 

ТУРИЗМ 

(Туристичне обслуговування. Міжнародний туризм.) 

1. Українська мова (диктант) 

2. Географія (усно) 

або Історія України (усно) 

 

Вступники на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) 

складають два вступних іспити:  

Перший іспит -  Українська мова – диктант; 

Другий іспит на вибір – Історія України (усно) або Математика (усно) – для 

всіх спеціальностей крім спеціальності «Туризм».  

 

Для спеціальності «Туризм»:   

Перший іспит - Українська мова – диктант; 

Другий іспит на вибір – Географія (усно) або Історія України (усно). 

 

Прийом заяв та документів – до 13.07. 2021р. 

Вступні іспити – з 14.07. до 24. 07.2021р. 
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  

на базі 11 класів 
Сертифікати ЗНО (2018, 2019, 2020, 2021 років) 

 або  

Вступні іспити (тестування) 

ПРАВО  
(Цивільне і  господарське право та процес, 
земельне, екологічне та міжнародне право) 

1. Українська мова (або українська мова і література)  
2. Математика 
або Історія України 
або Географія 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ  

(Харчові технології. Виробництво харчової 
продукції. Експертиза якості та безпека 
харчової продукції.) 

1. Українська мова (або українська мова і література) 

2. Математика 
або Історія України 
або Географія 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 

(Готельна справа. Ресторанна справа. 
Міжнародний сервіс.) 

1. Українська мова (або українська мова і література) 
2. Математика 
або Історія України 

або Географія 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ  

(Бухгалтерський, фінансовий облік. 
Інформаційні системи та технології в обліку. 
Оподаткування. Аудит.) 

1. Українська мова (або українська мова і література) 
2. Математика 
або Історія України 
або Географія 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ  

(Фінанси та фінансовий облік. Інформаційні 
системи та технології. Банківська справа. 
Страхування.) 

1. Українська мова (або українська мова і література) 
2. Математика 

або Історія України 
або Географія 

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

(Торгівля. Організація підприємницької 
діяльності та маркетингу. Біржова 
діяльність. Товарознавство в митній справі.) 

1. Українська мова (або українська мова і література) 
2. Математика 

або Історія України 
або Географія 

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ  

(Обслуговування комп`ютерних систем і 
мереж.  

ІТ-технології. Комп`ютерна інженерія.) 

1. Українська мова (або українська мова і література)  
2. Математика 
або Історія України 

або Географія 

ТУРИЗМ 

(Туристичне обслуговування. Міжнародний 
туризм.) 

1. Українська мова(або українська мова і література) 
2. Математика 
або Історія України 
або Географія 

 
Вступники на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) можуть 

вступати на навчання у Коледж: 

✓ на основі сертифікатів ЗНО на всі спеціальності з таких предметів: 

Перший предмет – Українська мова (або Українська мова і література); 

Другий предмет на вибір – Історія України або Математика, або Географія.  

 

✓ або без ЗНО, за результатами вступних іспитів у формі тестування на всі 

спеціальності: 

Перший іспит -  Українська мова та література – тести; 

Другий іспит на вибір – Історія України (тести) або Математика (тести), або 

Географія (тести). 
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Вступники на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) повинні 

з 01 липня завантажити необхідні документи в електронному кабінеті вступника 

(або самостійно, або в Приймальній комісії коледжу). 

  

Прийом документів: 
для осіб, які вступають на основі  вступних іспитів - до 26.07.2021р. 
 
для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО - до 02.08.2021р. 
 

Вступні іспити - з 01.07.2021р. до 02.08.2021р. 
 


