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ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
 

Програма молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)  

Прийом документів – з 1 липня по 13 липня 2019 року 

Вступні іспити – з 14 липня по 21 липня 2019 року  

Спеціальності 
Термін 

навчання 
Перелік конкурсних 

предметів 

071 Облік і оподаткування  2 р. і 10 м. ВСТУПНІ ІСПИТИ: 
1. Українська мова 

2. Математика 
 

Бал, з яким вступник 
допускається до конкурсу  – 

 4 і більше 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 2 р. і 10 м. 

182 Технології легкої промисловості  
(спеціалізація – Моделювання та конструювання виробів легкої 
промисловості) 

3 р. і 10 м. 

 

Програма молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) 

Реєстрація електронних кабінетів вступників – з 01 липня 2019 року  

Прийом документів – з 10 липня по 29 липня 2019 року                                                                                                               
(для вступників, яким передбачено Правилами прийому складати вступні іспити  – з 10 липня по 22 липня 2019 року)  

Спеціальності 
Термін 

навчання 
Перелік конкурсних предметів 

071 Облік і оподаткування 1 р. і 10 м.  

Сертифікат ЗНО 2017, 2018 або 2019:  

1. Українська мова і література  
2. Математика або Історія України або 

Географія    
 

Бал, з яким вступник допускається до 
конкурсу  – 100 і більше 

072 Фінанси, банківська справа  
       та страхування 

1 р. і 10 м. 

182 Технології легкої промисловості  
(спеціалізація – Моделювання та конструювання 
виробів легкої промисловості) 

2 р. і 10 м. 

    
 

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Програма молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) 

Реєстрація електронних кабінетів вступників – з 01 липня 2019 року  

Прийом документів – з 12 серпня по 10 вересня 2019 року                                                                                                                

Спеціальності 
Термін 

навчання 
Перелік конкурсних предметів 

072 Фінанси, банківська 
       справа та страхування 

2 р. і 5 м. 

Сертифікат ЗНО 2017, 2018 або 2019:  
1. Українська мова і література 

2. Математика або Історія України або Географія  
Бал, з яким вступник допускається  до участі в конкурсі – 100 і більше 

 

Програма молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  

Прийом документів – з 12 серпня по 05 вересня 2019 року                                                                                                                

Спеціальності 
Термін 

навчання 
Перелік конкурсних предметів 

182 Технології легкої промисловості 
(спеціалізація – Моделювання та конструювання 

виробів легкої промисловості) 
1 р. і 7 м. 

1. Українська мова 
2. Фахове вступне випробування 

 

 

 



 

 

 

 

     

ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА ВИПУСКНИКІВ 

   Випускники спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» можуть 

займати посади: податкового менеджера, 

фінансового консультанта, інспектора-

ревізора, кредитного інспектора, банківського 

та страхового, бухгалтера тощо. 

   Випускники спеціальності «Облік і 

оподаткування» можуть займати посади: 

завідувача каси, аудитора, бухгалтера, 

інспектора–ревізора, інспектора з 

інвентаризації, тощо. 

    Випускники спеціальності «Технології легкої 

промисловості» можуть займати посади: 

модельєра–конструктора, модельєра, контролера 

якості, конфекціонера, розкладник лекал, 

закрійника (на роботах високої кваліфікації), 

майстра виробничого навчання, тощо.  

 

ОСВІТНІ ПРАВА ВИПУСКНИКІВ 

     Випускники мають право вступати для здобуття 

ступеня бакалавра (зі скороченим терміном 

навчання) за результатами вступних випробувань. 

        Для випускників спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» та «Облік і 

оподаткування» - співпраця з Чернівецьким 

торговельно–економічним інститутом Київського 

національного торговерно–економічного 

університету; Чернівецький національний 

університет ім. Ю. Федьковича та іншими 

навчальними закладами України. 

         Для випускників спеціальності «Технології 

легкої промисловості» – Локальний центр 

дистанційного навчання Київського національного 

університету технологій та дизайну (на базі 

Чернівецького коледжу дизайну та економіки).  

 

 

1. ВСТУПНИКИ ПІСЛЯ 11 КЛАСУ НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

ПОДАЮТЬ ЕЛЕКТРОННУ ЗАЯВУ про вступ до коледжу (згідно Порядку зазначеному на 

сайті коледжу у вкладці «Абітурієнту» - Правила прийому) 
 

2. ВСТУПНИКИ ПІСЛЯ 9 КЛАСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

ПОДАЮТЬ ПИСЬМОВУ ЗАЯВУ про вступ до коледжу.  
 

3. ДО ЗАЯВИ ДОДАЄТЬСЯ: 

 Документ державного зразка та додаток до нього:  
свідоцтво про базову загальну середню освіту (для вступників на базі 9 кл.) 
свідоцтво (атестат) про повну загальну середню освіту (для вступників на базі 11 кл.) 
диплом кваліфікованого робітника (для вступники, які вступають на заочну форму навчання за 
скороченою програмою);  

 Сертифікат ЗНО 2017, 2018 або 2019 року (для вступників на базі 11 кл.); 

 Чотири кольорових фотокарток розміром 3х4 см; 

 Копія паспорта громадянина України (у формі катки по досягненню 14 років з вкладною до неї, 
крім осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року); 

 Копія свідоцтва про народження; 

 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

 Копія військово–облікових документів (для юнаків віком від 17 років); 

 Копія документів пільгових категорій (при наявності). 
         Документи подаються у папці на зав’язках (у папку слід вкласти 2 файли, 1 зошит на 
12 арк. та 2 конверти з марками по Україні). 

 

ПРИМІТКА:  

Копії документів про освіту без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

Оригінали документів вступником подаються лише один раз при виборі місця 

навчання.  

 
 

 

ТЕЛЕФОНИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:            ВСЯ ІНФОРМАЦІЯ ПО ВСТУПНІЙ КАМПАНІЇ НА САЙТІ: 

    (0372) 52-57-38; 095-39-55-280                                      http://designcollege.cv.ua  

http://designcollege.cv.ua/

