


 

Відповідно до рішення вченої ради від 30.01.2019 р. протокол. №5 та 

педагогічної ради від 30.01.2019 р. протокол. №5: 

          1. У розділі ІІІ: 

          1) п.1 викласти у такій редакції: 

   1. Відокремлений структурний підрозділ – Коледж економіки і права 

Вінницького кооперативного інституту здійснює підготовку фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальностями: 

 

Спеціальність 

Освітньо-

професійні 

програми 

Ліцензований       

обсяг 

071 Облік і оподаткування 
Облік і 

оподаткування 
110 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

160 

075 Маркетинг Маркетинг 50 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність/ 

Товарознавство в 

митній справі 

180 

081 Право Право 60 

181 Харчові технології Харчові технології 130 

241 Готельно-ресторанна справа 

Готельно-

ресторанна 

справа/Ресторанне 

обслуговування 

75 

 

         2. У розділі VІІІ: 

          1) п.п. 7, 9, 10 викласти у такій редакції: 

 

VІII. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 

        7. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою: 

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ, 

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту 

з першого предмета; П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або 

вступного іспиту з другого предмета; А - середній бал документа про повну 

загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно 

до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну 

середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 

1), ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу 

до нього за шкалою від 0 до 50 балів при вступі на спеціальність 181 Харчові 

технології. 



 

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 
Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам  
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів - членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок 

встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650, він 

встановлюється таким, що дорівнює 650. Інформацію про них приймальні 

комісії отримують з Єдиної бази. 

Показники конкурсного відбору, шкала оцінювання, форма вступного 

випробування, терміни навчання на основі повної загальної середньої освіти 

наведені в таблиці. 

 
 

 

 

 

№ 

з/

п 

Спеціальність 

Предмети / 

документ про 

освіту Ш
к
ал

а 
Форма вступного 

випробування 

М
ін

ім
ал

ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

 

 

Терміни 

навчання, 

денна/заочна 

форми 
здобуття 

освіти 

1 
071 Облік і 

оподаткування 

Українська мова 

та література 

100-

200 

Результат ЗНО або 

усний іспит, або 

співбесіда 

100 

2р./ 2р. 
Математика або 

Історія України 

або географія 

Результат ЗНО або 

усний іспит, або 

співбесіда 

100 

Документ про 

повну загальну 

середню освіту 

  

2 

072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

 

Українська мова 

та література 

100-

200 

Результат ЗНО або 

усний іспит, або 

співбесіда 

100 

2р./ 2р. 

Математика або 

Історія України 

або географія 

Результат ЗНО або 

усний іспит, або 

співбесіда 

100 

Документ про 

повну загальну 

середню освіту 

  

3 
241 Готельно-

ресторанна справа 

Українська мова 

та література 

100-

200 

Результат ЗНО або 

усний іспит, або 

співбесіда 

100 

2р./ 2р. 

Історія України 

або географія або 

біологія 

Результат ЗНО або 

усний іспит, або 

співбесіда 

100 

Документ про 

повну загальну 

середню освіту 

  

4 
075 Маркетинг 

 

Українська мова 

та література 

100-

200 

Результат ЗНО або 

усний іспит, або 

співбесіда 

100 2р./ - 



 

Математика або 

Історія України 

або фізика 

Результат ЗНО або 

усний іспит, або 

співбесіда 

100 

Документ про 

повну загальну 

середню освіту 

  

5 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність;  

Українська мова 

та література 

100-

200 

 

Результат ЗНО або 

усний іспит, або 

співбесіда 

100 

2р./ 2р. 

Математика або 

Історія України 

або географія 

Результат ЗНО або 

усний іспит, або 

співбесіда 

100 

Документ про 

повну загальну 

середню освіту 

  

6 081 Право 

Українська мова 

та література 

100-

200 

Результат ЗНО або 

усний іспит, або 

співбесіда 

100 

3р. / -  

 

 

 

Історія України 

або іноземна мова 

або географія 

Результат ЗНО або 

усний іспит, або 

співбесіда 

100 

Документ про 

повну загальну 

середню освіту 

  

7 
181 Харчові 

технології 

Українська мова 

та література 

100-

200 

Результат ЗНО або 

усний іспит, або 

співбесіда 

100 

 

2р. 6 міс. / 

2р. 6 міс. 

Математика або 

географія або 

хімія 

Результат ЗНО або 

усний іспит, або 

співбесіда 

100 

Документ про 

повну загальну 

середню освіту 

  

 

          9.  Показники конкурсного відбору, шкала оцінювання, форма вступного 

випробування, терміни навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника наведені в таблиці. 

 
№ 

з/п 

Спеціальність 
Предмети / 

документ про освіту 

Ш
к
ал

а Форма 

вступного 

випробування 

М
ін

ім
ал

ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

 

 
Терміни 

навчання 

денна/ 

заочна 

форми 
здобуття 

освіти 

 

 

1  Українська мова 1-12 
Усний 

екзамен або 
4-12 

1р. / 1р. 

6 міс. 



 

071 Облік і 

оподаткування 

оцінка ЗНО 

Фахове 

випробування. 
1-12 

Усний 

екзамен 
4-12 

Диплом 1-12  1-12 

2 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

 

Українська мова та 

література 
1-12 

Усний 

екзамен або 

оцінка ЗНО 

4-12 

1р. / 1р. 
Фахове 

випробування 
1-12 

Усний 

екзамен 
4-12 

Диплом 1-12  1-12 

3 
075 Маркетинг 

 

Українська мова 1-12 

Усний 

екзамен або 

оцінка ЗНО 

4-12 

1р. / - 
Фахове 

випробування 
1-12 

Усний 

екзамен 
4-12 

Диплом 1-12  1-12 

4 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

 

Українська мова 1-12 

Усний 

екзамен або 

оцінка ЗНО 

4-12 

1р. / 1 р. 

6 міс. Фахове 

випробування 
1-12 

Усний 

екзамен 
4-12 

Диплом 1-12  1-12 

5 
081 

Право 

Українська мова 1-12 

Усний 

екзамен або 

оцінка ЗНО 

4-12 

2р. / - 
Фахове 

випробування 
1-12 

Усний 

екзамен 
4-12 

Диплом 1-12  1-12 

6 

/ 

181 Харчові 

технології 

 

Українська мова 1-12 

Усний 

екзамен або 

оцінка ЗНО 

4-12 
1р. 6 

міс./ 1р. 

6 міс. 
Фахове 

випробування 
1-12 

Усний 

екзамен 
4-12 

Диплом 1-12  1-12 

7 

241 Готельно-

ресторанна справа 

 

Українська мова 1-12 

Усний 

екзамен або 

оцінка ЗНО 

4-12 

1р. / 1 р. 

6 міс. Фахове 

випробування 
1-12 

Усний 

екзамен 
4-12 

Диплом 1-12  1-12 

 

10. Показники конкурсного відбору, шкала оцінювання, форма вступного 

випробування, терміни навчання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за іншою спеціальністю на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

або ступеня вищої освіти наведені в таблиці. 

 



 

№ 

з/п 
Спеціальність 

Предмети / 

документ про освіту 

Ш
к
ал

а Форма 

вступного 

випробування 

М
ін

ім
ал

ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

 

Терміни 

навчання 

денна/ 

заочна 

форми 
здобуття 

освіти 

 

 

1 

 

071 Облік і 

оподаткування 

Українська мова  1-12 
Усний екзамен 

або оцінка ЗНО 
4-12 

1р. / 1р. 

6 міс. 
Фахове 

випробування. 
1-12 Усний екзамен 4-12 

Диплом 1-12  1-12 

2 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

 

Українська мова та 

література  
1-12 

Усний екзамен 

або оцінка ЗНО 
4-12 

1р. / 1р. Фахове 

випробування 
1-12 Усний екзамен 4-12 

Диплом 1-12  1-12 

3 
075 Маркетинг 

 

Українська мова 1-12 
Усний екзамен 

або оцінка ЗНО 
4-12 

1р. / - Фахове 

випробування 
1-12 Усний екзамен 4-12 

Диплом 1-12  1-12 

4 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова діяльність 

 

Українська мова 1-12 
Усний екзамен 

або оцінка ЗНО 
4-12 

1р. / 1 р. 

6 міс. 
Фахове 

випробування 
1-12 Усний екзамен 4-12 

Диплом 1-12  1-12 

5 
 081 

Право 

Українська мова 1-12 
Усний екзамен 

або оцінка ЗНО 
4-12 

2р. / - Фахове 

випробування 
1-12 Усний екзамен 4-12 

Диплом 1-12  1-12 

6 

 

181 Харчові 

технології 

 

Українська мова 1-12 
Усний екзамен 

або оцінка ЗНО 
4-12 

1р. 6 

міс./ 1р. 

6 міс. 

Фахове 

випробування 
1-12 Усний екзамен 4-12 

Диплом 1-12  1-12 

7 

241 Готельно-

ресторанна справа 

 

Українська мова 1-12 
Усний екзамен 

або оцінка ЗНО 
4-12 

1р. / 1 р. 

6 міс. 
Фахове 

випробування  
1-12 Усний екзамен 4-12 

Диплом 1-12  1-12 

 
 

 

 

 

 

 

Розглянуто та ухвалено  на 

засіданні приймальної комісії 

Протокол № 1 

від «29» січня  2019 року 


