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ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Прийом документів: 

– з 17 серпня по 10 вересня 2020 року – для осіб, які вступають на основі вступних екзаменів; 

– з 13 серпня по 15 вересня 2020 року – для осіб, які вступають за результатами ЗНО 

Вступні іспити – з 11 вересня по 15 вересня 2020 року 
 

Програма фахового молодшого бакалавра 

на основі повної середньої освіти (11 класів) 
Спеціальності Термін навчання Перелік конкурсних предметів 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
2 р. і 5 м. 

СЕРТИФІКАТ ЗНО 
2017, 2018, 2019 або 2020 року 

1. Українська мова та література 
2. Математика або Історія України або Географія 

АБО 
Вступник складає 

ВСТУПНІ ІСПИТИ 
в коледжі з двох предметів 

1. Українська мова 
2. Математика 

 

Бал, з яким вступник допускається до конкурсу  – 

100 і більше 
 

Програма фахового молодшого бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника (після швейного ПТУ) 
Спеціальності Термін навчання Перелік конкурсних предметів 

182 Технології легкої 

промисловості 
(освітня програма – Моделювання 

та конструювання виробів легкої 

промисловості) 

1 р. і 7 м. 

Вступник складає 
ВСТУПНІ ІСПИТИ: 
1. Українська мова 

(або оцінка ЗНО з української мови та літератури (в 
частині оцінки ДПА з української мови) на підставі 
сертифіката ЗНО 2017, 2018, 2019 або 2020 року) 

2. Фахове вступне випробування 
 

Бал, з яким вступник допускається до конкурсу  – 

100 і більше 
 

 

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 «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» - співпраця з Чернівецьким торговельно-

економічним інститутом Київського національного торговельно-

економічного університету; Чернівецьким національним 

університетом 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).  
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