
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

14.01.2022 р.              № 1 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Потаніна А.Т., Кучінік Н.І., Генцар Б.В., Червінська 

Т.В., Семенюк Ю.В. 

 

Голова Приймальної комісії:      М. І. Пекарський  

Відповідальний секретар:        А.Т. Потаніна 

 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про ознайомлення зі складом Приймальної комісії на 2022 рік та розподіл 

функціональних обов’язків між членами комісії.  

Пекарський М.І. 

2. Про ознайомлення членів Приймальної комісії із Планом роботи Приймальної 

комісії на 2022 рік Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну.  

Потаніна А.Т. 

3. Ознайомлення з Правилами прийому на навчання до Чернівецького фахового 

коледжу технологій та дизайну в 2022 році.  

Потаніна А.Т. 

І. СЛУХАЛИ: 

Пекарського М.І., який зазначив, що керуючись Положенням про приймальну 

комісію, за особистою згодою працівників та згідно з наказом по коледжу від 

29.12.2021 року № 123, була створена під моїм головуванням Приймальна комісія на 

2022 рік у такому складі:  

Гапей Алла Василівна – заступник директора, заступник голови приймальної 

комісії; 

Потаніна Анастасія Тарасівна – методист, відповідальний секретар приймальної 

комісії та уповноважена особа за реєстрацію заяв в електронній та паперовій формі в 

Єдиній базі у 2022 році; 

Кучінік Наталка Іванівна – голова циклової комісії обліково-фінансових 

дисциплін, заступник відповідального секретаря приймальної комісії у 2022 році;  

Генцар Богдана Володимирівна – методист коледжу, член приймальної комісії; 

Червінська Тетяна Володимирівна – голова циклової комісії моделювання та 

конструювання виробів, член приймальної комісії;  

Семенюк Юлія Вікторівна – голова Студентської ради коледжу, член 

приймальної комісії. 

Також, Пекарський М.І., зазначив, що згідно з чинним законодавством 

педагогічні працівники мають право на щорічну основну відпустку в період літніх 

канікул. Тому тих членів комісії, які будуть перебувати у щорічній основній відпустці 

не відкликатимуть з відпустки, однак вони повинні бути присутні на засіданнях 



 

Приймальної комісії. Відповідальний секретар Приймальної комісії Потаніна А.Т. 

буде завчасно попереджати всіх членів про планові та позапланові засідання 

Приймальної комісії. 
ВИСТУПИЛИ: 

Потаніна А.Т., яка ознайомила всіх членів Приймальної комісії із 

функціональними обов’язками, а саме: 

Заступник голови Приймальної комісії: 

‒ бере участь в розробці Правил прийому; 

‒ приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами 

фінансування; 

‒ виконує функції голови апеляційної комісії Чернівецького фахового коледжу 

технологій та дизайну; 

‒ дотримується норм чинного законодавства України з питань прийому вступників у 

2022 році, Правил прийому до Чернівецького фахового коледжу технологій та 

дизайну та Положення про Приймальну комісію Чернівецького фахового коледжу 

технологій та дизайну.  

Відповідальний секретар та/або заступник відповідального секретаря 

Приймальної комісії: 

‒ розробляє Правила прийому у відповідності до Умов прийому на навчання до 

закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затверджених Міністерством освіти 

і науки України; 

‒ в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази 

з питань освіти отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до 

статусів заяв вступників в Єдиній базі; 

‒ координує діяльність усіх підрозділів коледжу щодо підготовки та проведення 

конкурсного відбору; 

‒ здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і 

затверджує їх рішення; 

‒ організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб 

щодо створення умов для проведення вступної кампанії; 

‒ проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або 

інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової 

відповіді; 

‒ дотримується норм чинного законодавства України з питань прийому вступників у 

2022 році, Правил прийому до Чернівецького фахового коледжу технологій та 

дизайну та Положення про Приймальну комісію Чернівецького фахового коледжу 

технологій та дизайну.  

Члени Приймальної комісії: 

‒ беруть участь в розробці Правил прийому; 

‒ забезпечують інформування вступників, їх батьків та громадськості з усіх питань 

вступу до Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну; 

‒ приймають рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у 

вступних випробуваннях); 



 

‒ організовують і проводять консультації з питань вступу на навчання та вибору 

спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки 

вступників; 

‒ приймають рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами 

фінансування; 

‒ дотримуються норм чинного законодавства України з питань прийому вступників у 

2022 році, Правил прийому на навчання до Чернівецького фахового коледжу 

технологій та дизайну та Положення про Приймальну комісію Чернівецького 

фахового коледжу технологій та дизайну.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити склад Приймальної комісії на 2022 рік. 

2. Членам Приймальної комісії забезпечити виконання функціональних 

обов’язків під час вступної кампанії 2022 року.  

ІІ. СЛУХАЛИ: 
Потаніну А.Т., яка ознайомила всіх членів Приймальної комісії із Планом 

роботи на 2022 рік, затвердженого наказом по коледжу від 29.12.2021 року № 122 та 

зазначила, що даний План роботи розроблений з метою забезпечення чіткої організації 

роботи приймальної комісії Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, 

виконання норм чинного законодавства з питань прийому вступників, Правил прийому 

до Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну та Положення про 

Приймальну комісію Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. 

 

Відбулось обговорення Плану роботи Приймальної комісії на 2022 рік. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Виконувати План роботи Приймальної комісії на 2022 рік.  

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Потаніну А.Т., яка ознайомила всіх присутніх із Правилами прийому до 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну в 2022 році, розробленими 

відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2021 р. № 

1159 та розглянутих і затверджених Педагогічною радою Чернівецького фахового 

коледжу технологій та дизайну (протокол № 01-09/1 від 13.01.2022 р.). 

 

Відбулось обговорення Правил прийому до Чернівецького фахового коледжу 

технологій та дизайну в 2022 році 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Керуватися у своїй діяльності затвердженими Правилами прийому до 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну в 2022 році. 

 

Голова Приймальної комісії      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

 

Відповідальний секретар      Анастасія ПОТАНІНА 
  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
 

 

28.02.2022 р.             № 2 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Потаніна А.Т., Кучінік Н.І., Генцар Б.В., Червінська 

Т.В., Семенюк Ю.В. 

 

Голова Приймальної комісії:      М. І. Пекарський  

Відповідальний секретар:        А.Т. Потаніна 

 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про склад предметних екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій, 

комісії для проведення співбесіди та апеляційних комісій на 2022 рік. 

Микола Пекарський 

2. Про пропозиції щодо обсягу регіонального замовлення на 2022 рік. 

Микола Пекарський 

3. Про ознайомлення членів Приймальної комісії із Положенням про апеляційну 

комісію Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. 

Анастасія ПОТАНІНА 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Миколу ПЕКАРСЬКОГО, який, керуючись Положенням про Приймальну 

комісію Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, зазначив, що 

необхідно визначити склад предметних екзаменаційних комісій, фахових 

атестаційних комісій, комісії для проведення співбесіди та апеляційних комісій на 

2022 рік. Також, зауважив, що склад зазначених комісій у 2022 році має бути змінений 

на третину порівняно зі складом 2021 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Аллу ГАПЕЙ, яка запропонувала такий склад комісій у 2022 році:  

Предметна екзаменаційна комісія для проведення вступного екзамену з 

української мови на основі базової середньої освіти, на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за іншою спеціальністю або ступеня вищої освіти): 

 Дручук Наталія Василівна – викладач, член комісії; 

 Юзефович Марина Григорівна – викладач української мови та літератури, голова 

комісії. 

Предметна екзаменаційна комісія для проведення вступного екзамену з 

математики на основі базової середньої освіти та на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти: 



 

 Кучінік Руслан Васильович – завідувач відділення, голова комісії; 

 Фоглінська Надія Борисівна – викладач математики, член комісії. 

Фахова атестаційна комісія для проведення фахового вступного випробування 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю або 

ступеня вищої освіти) за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості»: 

 Віхрова Ольга Олександрівна – викладач, член комісії;  

 Грижук Марина Іллівна – викладач, член комісії. 

Комісія для проведення співбесіди при вступі на навчання за освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на основі базової (повної) 

загальної середньої освіти для вступників, визначених Правилами прийому, у складі: 

 Юзефович Марина Григорівна – викладач української мови та літератури, член 

комісії; 

 Фоглінська Надія Борисівна – викладач математики, член комісії. 

 

Анастасію ПОТАНІНУ, яка зазначила, що апеляційна комісія створюється для 

розгляду апеляцій випускників. Головою апеляційної комісії призначається заступник 

директора коледжу, який не є членом предметних екзаменаційних комісій, комісії з 

проведення співбесіди та фахових атестаційних комісій. Склад апеляційних комісій 

формується з числа провідних педагогічних працівників коледжу та вчителів системи 

загальної середньої освіти, професійно-технічних училищ, наукових установ тощо, які 

не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід у 

коледжі. 

Враховуючи вищезазначене та на підставі згоди вчителів системи загальної 

середньої освіти міста Чернівці про їх участь в роботі апеляційної комісії під час вступної 

кампанії 2022 року, Потаніна А.Т. запропонувала:  

Апеляційна комісія з української мови: 
Навольська Лілія Василівна – заступник директора, голова комісії; 

Горожанська Ірина Євгеніївна – викладач коледжу, член комісії;  

Гаврилюк Любов Степанівна – вчитель української мови та літератури Чернівецької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 11, старший вчитель, член комісії. 

Апеляційна комісія з математики: 
Навольська Лілія Василівна – заступник директора, голова комісії; 

Волошин Галина Аркадіївна – викладач коледжу, член комісії;  

Семенюк Ольга Іванівна – вчитель математики Чернівецької загальноосвітньої школи 

І–ІІІ ступенів № 11, старший вчитель, член комісії. 

Апеляційна комісія з фахового вступного випробування для спеціальності 182 

«Технології легкої промисловості»: 
Навольська Лілія Василівна – заступник директора, голова комісії; 

Кучумова Ніна Іванівна – викладач коледжу, член комісії;  

Юріїв Марія Василівна – викладач спецпредметів швейного профілю Професійно-

технічного училища № 8 м. Чернівці, старший майстер, член комісії. 

Відбулось обговорення складу комісій. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити склад предметних екзаменаційних комісій, фахових атестаційних 

комісій, комісії для проведення співбесіди та апеляційних комісій на 2022 рік. 



 

2. Підготувати проєкт наказу про склад предметних екзаменаційних комісій, 

фахових атестаційних комісій, комісії для проведення співбесіди та апеляційних 

комісій на 2022 рік. 

3. Членам комісій забезпечити дотримання Правил прийому до Чернівецького 

фахового коледжу технологій та дизайну та Положення про Приймальну комісію.  

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Миколу ПЕКАРСЬКОГО, який зазначив, що на виконання листа Департаменту 

освіти і науки Чернівецької ОДА від 18.02.2022 р. № 01-34/465, коледжем було надано 

таку інформацію (лист від 23.02.2022 р. № 01–11/43.1): 

1. Пропозиції щодо обсягів регіонального замовлення у 2022 році на підготовку 

фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр», які були 

погодженні з Чернівецьким обласним центом зайнятості (запит коледжу до 

Чернівецького обласного центру зайнятості від 23.02.2022 р. № 01–11/43). В 

зазначених пропозиціях коледж просить виділити 105 місць регіонального замовлення 

для вступників у 2022 році, а саме:  
071 «Облік і оподаткування»:  

на основі БЗСО (денна форма навчання) – 20 місць; 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: 

на основі БЗСО (денна форма навчання) – 20 місця; 

на основі ПЗСО (заочна форма навчання) – 5 місць; 

 182 «Технології легкої промисловості»: 

на основі БСЗО (денна форма навчання) – 30 місць; 

на основі ПЗСО (денна форма навчання) – 15 місць; 

на основі ОКР кваліфікованого робітника (заочна форма навчання) – 15 місць. 

2. Інформація щодо стану виконання обсягів прийому за регіональним 

замовленням, які були доведені обласною державною адміністрацією у 2021 році.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Анастасію ПОТАНІНУ, яка ознайомила всіх присутніх із Положенням про 

апеляційну комісію Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, 

затвердженим директором коледжу. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. Приймальній комісії у 2022 році у своїй роботі 

керуватися оновленим Положенням про апеляційну комісію Чернівецького фахового 

коледжу технологій та дизайну. 

 

 

Голова Приймальної комісії      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

 

Відповідальний секретар      Анастасія ПОТАНІНА  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

30.03.2022 р.              № 3 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Потаніна А.Т., Кучінік Н.І., Генцар Б.В., Червінська 

Т.В., Семенюк Ю.В. 

 

Голова Приймальної комісії:      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

Відповідальний секретар:        Анастасія ПОТАНІНА 

 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про розгляд програм вступних іспитів, фахового вступного випробування, 

співбесіди для вступників 2022 року. 

Потаніна А.Т. 

І. СЛУХАЛИ: 

Анастасію ПОТАНІНУ, яка зазначила, що керуючись Положенням про 

приймальну комісію, необхідно затвердити програми та завдання вступних іспитів, 

фахових вступних випробувань, співбесіди для вступників 2022 року для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавру за спеціальностями 

071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 182 

«Технології легкої промисловості» на основі базової (повної) загальної середньої 

освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за денною і 

заочною формами навчання.  

ВИСТУПИЛИ: 
Марина ЮЗЕФОВИЧ, Галина ВОЛОШИН, Ольга ВІХРОВА,, які 

представили програми вступних випробувань для вступників 2022 року: 

– Програму вступного іспиту з української мови для вступників на основі базової 

середньої освіти (9 класів) для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра (з одночасним здобуттям повної профільної (загальної) 

середньої освіти) за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 182 «Технології легкої промисловості»; 

– Програму вступного іспиту з української мови для вступників на основі повної 

загальної (профільної) середньої освіти (11 класів), які визначені Правилами 

прийому та мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних 

випробувань для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 182 «Технології легкої промисловості»; 

– Програму вступного іспиту з української мови для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра: 

– за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, на основі раніше здобутого 



 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня вищої освіти за іншою 

спеціальністю; 

– Програму вступного іспиту з математики для вступників на основі базової середньої 

освіти (9 класів), для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра (з одночасним здобуттям повної загальної (профільної) середньої освіти) 

за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 182 «Технології легкої промисловості»; 

– Програму вступного іспиту з математики для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти (11 класів), які визначені Правилами прийому та мають право 

брати участь у конкурсі за результатами вступних випробувань для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальностями: 

071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 182 

«Технології легкої промисловості»; 

– Програму проведення співбесіди з української мови і математики для вступників на 

основі базової загальної середньої освіти (9 класів), які визначені Правилами 

прийому та мають право брати участь у конкурсі за результатами співбесіди для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 182 «Технології легкої промисловості»; 

– Програму проведення співбесіди з української мови та математики для вступників 

на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (11 класів), які визначені 

Правилами прийому та мають право брати участь у конкурсі за результатами 

співбесіди для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 182 «Технології легкої промисловості»; 

– Програму фахового вступного випробування для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 182 «Технології легкої 

промисловості» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника (за скороченим терміном навчання). 

Відбулось обговорення для вступників 2022 року. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити всі вищезазначені програми вступних іспитів, фахових вступних 

випробувань і співбесіди для вступників на основі базової (повної) загальної освіти, 

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для проведення 

конкурсного відбору вступників 2022 року.  

2. Розмістити програми вступних іспитів та фахових вступних випробувань на 

офіційному веб-сайті коледжу. 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

Голова Приймальної комісії      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар      Анастасія ПОТАНІНА  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

03.06.2021 р.               № 4 

 

ПРИСУТНІ: А. Гапей, О. Куса, Г. Волошин, М. Семенюк, Ю. Семенюк 

 

Голова Приймальної комісії:      М. Пекарський  

Відповідальний секретар:        А. Потаніна 

 

ЗАПРОШЕНІ: К. Зикова, І. Добржанська, Р. Кучінік, Б. Генцар, Н. Фоглінська, 

М. Юзефович, Н. Чобану, О. Залевська 

 

Голова Приймальної комісії:      М. Пекарський  

Відповідальний секретар:        А. Потаніна 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про встановлення розміру вартості навчання для осіб, які будуть зараховані у 2021 

році.  

Н. Чобану 

2. Про оголошення прийому заяв від вступників для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра у Чернівецький фаховий коледж 

технологій та дизайну у 2021 році на денну форму навчання на основі базової 

загальної середньої освіти. 

Потаніна А.Т. 

3. Про погодження розкладу вступних випробувань та співбесіди для вступників 2021 року 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну за денною формою навчання для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

загальної середньої освіти.  

Потаніна А. Т. 

4. Про погодження розкладу вступних випробувань та співбесіди для вступників 2021 

року Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну за денною формою 

навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра на основі базової загальної середньої освіти.  

Потаніна А. Т. 

5. Про стан підготовки до проведення вступної кампанії 2021 року.  

Пекарський М. І.  

6. Щодо запобігання та протидії корупції під час вступної кампанії 2021 року.  

Залевська О.Г. 

 

 



 

І. СЛУХАЛИ: 

Н.Чобану, яка представила на розгляд присутніх накази №33 «Про індексацію 

плати за навчання» від 14.04.2021 року та №34 «Про встановлення розміру вартості 

навчання для осіб, які будуть зараховані у 2021 році» від 14.04.2021 року, якими 

затверджено кошторис-калькуляцію витрат, пов’язаних із наданням платних послуг з 

підготовки фахових молодших бакалаврів з усіх спеціальностей та форм навчання для 

осіб, які будуть зараховані у 2021 році, та надала обґрунтоване пояснення щодо 

наведених вартостей, а саме: 

 

Напрям підготовки  
Вартість одного року 

навчання, грн. 

Денна форма навчання 

На основі базової загальної середньої освіти 

071 Облік і оподаткування 11 000 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 12 000 

182 Технології легкої промисловості 13 000 

На основі повної загальної середньої освіти  

071 Облік і оподаткування 11 000 

182 Технології легкої промисловості 12 000 

Заочна форма навчання 

На основі повної загальної середньої освіти 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 7 000 

На основі ОКР кваліфікованого робітника 

182 Технології легкої промисловості 6 000 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома та виконання. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

А. Потаніну, яка зазначила, що відповідно до Правил прийому до 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну (Державний вищий 

навчальний заклад «Чернівецький коледж дизайну та економіки») на 2021 рік, для 

вступників на основі базової загальної середньої освіти прийом заяв та документів 

розпочинається 29 червня та триватиме до 18:00 год. 13 липня 2021 року. Вступні 

іспити – з 14 по 24 липня 2021 року. Рейтинговий список вступників, із зазначенням 

рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням, буде оприлюднений не 

пізніше 12:00 години 27 липня 2021 року. Одночасно вступники отримають 

інформацію про отримання чи неотримання ними права вступу за регіональним 

замовленням. Вступники, які виконали вимоги до зарахування (подали оригінали 

документів), будуть зараховані до числа студентів: за регіональним замовленням – не 

пізніше 18:00 години 31 липня 2021 року, за кошти фізичних та юридичних осіб (на 

умовах контракту) – не пізніше 31 серпня. 

Відповідно до Правил прийому підлягають переведенню на вакантні місця 

регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами прийому, якщо 

вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну 

конкурсну пропозицію: 



 

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної 

операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 

одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності; 

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали 

безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 

воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок 

захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій 

та конфліктів; 

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним 

обов’язків військової служби; 

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув 

чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових 

обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої 

освіти. 

Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, 

передбаченому цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за 

іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію: 

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не 

протипоказано навчання за обраною спеціальністю; 

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких 

встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, 

які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту 

аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2; 

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 

бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також 

протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є 

шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули 

внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II 

групи; 



 

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

регіональним замовленням відповідно до пунктів 2 4 цього розділу і які не були 

зараховані на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли у відповідних 

заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця регіонального замовлення»). 

Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, 

передбаченому цими Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за 

іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця 

за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгострокових 

кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на 

навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб: 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а також діти, які 

проживають у населених пунктах на лінії зіткнення; 

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей). 

Матеріали вступної кампанії 2021 року вносяться до Єдиної державної бази з 

питань освіти, а саме: правила прийому, конкурсні пропозиції, заяви вступників, 

результати вступних іспитів, рейтингові списки рекомендованих до зарахування, 

переведення на вакантні місця, накази на зарахування тощо.  

Враховуючи це, А. Потаніна запропонувала оголосити прийом студентів на 

2021/2022 навчальний рік згідно з конкурсними пропозиціями, створеними в ЄДЕБО, 

для внесення заяв від вступників для участі в конкурсному відборі. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Оголосити з 29 червня 2021 року прийом заяв від вступників на основі базової 

загальної середньої освіти денної форми навчання: 
Вид 

конкурсної 
пропозиції 

Назва конкурсної пропозиції 
Шифр та назва спеціальності 

(спеціалізація) 
Ліцензований 

обсяг 

Основна 
Облік і оподаткування на 
основі базової загальної 
середньої освіти  

071 Облік і оподаткування 25 

Основна 
Фінанси, банківська справа та 
страхування на основі базової 
загальної середньої освіти  

072 Фінанси, банківська справа 
та страхування 

25 

Основна 

Технології легкої 
промисловості на основі 
базової загальної середньої 
освіти 

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

50 

2. Підготувати всі необхідні документи для проведення чіткої організаційної 

роботи вступної кампанії 2021 року. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

А. Потаніну, яка наголосила на тому, що відповідно до Положення про 

Приймальну комісію Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, розклад 



 

вступних випробувань та співбесіди, що проводяться коледжем, затверджується 

головою Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та 

документів від вступників. 

Також, Положенням про приймальну комісію визначено, що для проведення 

конкурсних вступних випробувань, формуються екзаменаційні групи (потоки); 

відповідно до цих груп (потоків) формуються відомості щодо результатів екзаменів. 

Вступник, який подав заяву на вступ з усіма необхідними документами і 

допущений до конкурсних вступних випробувань, має право отримати екзаменаційний 

лист із вказаним розкладом вступних випробувань. 

Якщо вступник подає заяви на декілька спеціальностей в одному навчальному 

закладі, а вступні екзамени на ці спеціальності співпадають, він має право здавати 

вступні екзамени тільки один раз. Результати вступних екзаменів такого вступника 

будуть зараховуватись на всі спеціальності, на які вступник подав заяву. 

Результати екзаменів та співбесіди вносяться до Єдиної державної бази з питань 

освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

О. Куса, яка запропонувала у 2021 році сформувати десять потоків 

(екзаменаційних груп) на основі базової загальної середньої освіти. Розподіл 

вступників здійснювати з урахуванням рекомендацій, затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України №500 від 17.06.2020 року та Постановою Міністерства 

охорони здоров’я України № 24 від 21.05.2020 року щодо організації протиепідемічних 

заходів при проведенні вступних випробувань у період карантину у зв'язку із 

поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

Крім того, надати вступнику право самостійно обрати екзаменаційний потік у 

таких випадках: якщо вступник подав заяву до іншого закладу, де складатиме вступні 

іспити; якщо вступник подав заяву до нашого закладу на різні спеціальності; у зв’язку 

з релігійними переконаннями або сімейними обставинами вступника.  

 

А. Потаніна, яка, враховуючи надані пропозиції, представила на розгляд та 

погодження розклад вступних випробувань та співбесіди для вступників 2021 року 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну на основі базової загальної 

середньої освіти за денною формою навчання. 

 

Відбулось обговорення розкладів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити розклади вступних випробувань та співбесіди для вступників 2021 

року Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну за денною формою 

навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

та подати їх на затвердження голові Приймальної комісії. 

2. Відповідальному секретареві Приймальної комісії А. Потаніній: 

– Здійснювати розподіл вступників до екзаменаційних груп (потоків) відповідно до 

розкладу вступних випробувань та співбесіди з урахуванням бажання кожного 

вступника.  



 

– Сформувати відомості результатів вступних екзаменів та співбесіди згідно з 

утвореними екзаменаційними групами. 

– Розмістити на стенді Приймальної комісії розклади вступних випробувань та 

співбесіди для вступників 2021 року Чернівецького фахового коледжу технологій 

та дизайну. 

– Ознайомити членів Приймальної комісії та членів екзаменаційних комісій із 

розкладом вступних випробувань та співбесіди для вступників 2021 року 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

А. Потаніну, яка довела до відома присутніх, що у 2021 році для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти з 01 липня 

розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження 

необхідних документів. 

А з 14 липня розпочинається прийом заяв та документів. Вступні іспити, творчі 

конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 13 липня включно для вступників, які 

вступають на місця державного або регіонального замовлення. 

Положенням про приймальну комісію визначено, що для проведення конкурсних 

вступних випробувань, формуються екзаменаційні групи (потоки); відповідно до цих 

груп (потоків) формуються відомості щодо результатів екзаменів. 

Результати екзаменів вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

О. Куса, яка запропонувала у 2021 році сформувати два потоки (екзаменаційні 

групи) на основі повної загальної середньої освіти. Розподіл вступників здійснювати з 

урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо організації 

протиепідемічних заходів при проведенні вступних випробувань у період карантину у 

зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

Крім того, надати вступнику право самостійно обрати екзаменаційний потік у 

таких випадках: якщо вступник подав заяву до іншого закладу, де складатиме вступні 

іспити; якщо вступник подав заяву до нашого закладу на різні спеціальності; у зв’язку 

з релігійними переконаннями або сімейними обставинами вступника.  

 

А. Потаніна, яка, враховуючи надані пропозиції, представила на розгляд та 

погодження розклад вступних випробувань для вступників 2021 року Чернівецького 

фахового коледжу технологій та дизайну на основі повної загальної середньої освіти 

за денною формою навчання на місця регіонального замовлення. 

 

Відбулось обговорення розкладів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити розклади вступних випробувань для вступників 2021 року 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну за денною формою навчання 

на базі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня 



 

фахового молодшого бакалавра та подати їх на затвердження голові Приймальної 

комісії. 

2. Відповідальному секретареві Приймальної комісії А. Потаніній: 

– Здійснювати розподіл вступників до екзаменаційних груп (потоків) відповідно до 

розкладу вступних випробувань з урахуванням бажання кожного вступника.  

– Сформувати відомості результатів вступних екзаменів та співбесіди згідно з 

утвореними екзаменаційними групами. 

– Розмістити на стенді Приймальної комісії розклади вступних випробувань та 

співбесіди для вступників 2021 року Чернівецького фахового коледжу технологій 

та дизайну. 

– Ознайомити членів Приймальної комісії та членів екзаменаційних комісій із 

розкладом вступних випробувань для вступників 2021 року на базі повної загальної 

середньої освіти до Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. 

 

V. СЛУХАЛИ: 

М. Пекарського, який свій виступ присвятив організації вступної кампанії 2021 

року, а саме: «З метою підготовки до організованого проведення вступної кампанії 

2021 року були затверджені: 

– Правила прийому для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра у Чернівецькому фаховому коледжі технологій та дизайну 

(Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький коледж дизайну та 

економіки») у 2021 році; 

– Положення про приймальну комісію Чернівецького фахового коледжу 

технологій та дизайну; 

– Положення про апеляційну комісію Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький коледж дизайну та економіки».  

Основні моменти вступної кампанії 2021 року: 

1. Захист прав на освіту окремих категорій вступників буде забезпечений через 

механізм квотування. Квотування місць регіонального замовлення в межах 10 

відсотків загального обсягу для осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції 

Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову 

службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному 

відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами 

України; для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; 

осіб, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання 

якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому 

незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов 

(за умови подання до приймальної комісії Коледжу копії медичного висновку за 

формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про 

створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі 

питання участі в зовнішньому незалежному оцінювання та вступних іспитах осіб, які 

мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в 



 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений 

підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 

освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного 

витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти); осіб, які мають захворювання або патологічний стан, 

зазначений в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 

перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому 

наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 

від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 

27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умов подання до приймальної комісії Коледжу 

одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 

1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому оцінюванні та вступних іспитах осіб, 

які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого 

документа). 

3. Інформування громадськості про подання заяв на вступ буде здійснюватися за 

даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти в інформаційній системі 

«Конкурс», а Приймальні комісії зобов’язані подавати у встановленому порядку 

отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти. Саме в системі ЄДЕБО з метою унеможливлення втручання суб’єктивних 

чинників до процесу зарахування будуть формуватися рейтингові списки та накази про 

зарахування вступників. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Забезпечити дотримання єдиних вимог до організації і проведення вступної 

кампанії 2021 року та прозорий прийом.  

2. Своєчасно формувати в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та 

оприлюднювати рейтингові списки та списків осіб, рекомендованих до зарахування на 

навчання, а також обов’язково оперативно інформувати вступників про зміни у 

списках та наказах про зарахування. 

3. Перевіряти документи осіб пільгових категорій. 

4. Організувати прийом з особистих питань абітурієнтів і громадян працівниками 

приймальної комісії, своєчасно інформувати абітурієнтів і громадськість про роботу 

консультативних телефонів. 

5. Своєчасно подавати достовірну статистичну звітність за підсумками вступної 

кампанії. 

6. Розмістити на офіційному сайті коледжу та інформаційних стендах 

приймальної комісії інформацію, визначену Правилами прийому.  

 

VІ. СЛУХАЛИ: 

Залевську О.Г., відповідальну особу за реалізацію антикорупційної програми, 

яка звернула увагу всіх присутніх, що 29 червня 2021 року розпочинається прийом 

заяв та документів від вступників до Чернівецького фахового коледжу технологій та 

дизайну. 



 

З метою виконання Антикорупційної програми коледжу на 2021 рік, контролю 

за безумовним виконанням Правил прийому, забезпечення єдиних вимог до всіх 

категорій вступників та принципів пріоритетності знань, прозорості і гласності під час 

вступної кампанії у 2021 році, недопущення випадків виявлення корупції, всім 

учасникам вступної кампанії забезпечити: 

 дотримання вимог Умов прийому, Правил прийму, Положення про приймальну 

комісію;  

 прозорий прийом вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти 

та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника; 

 залучення представників органів студентського самоврядування до спостереження 

за перебігом вступної кампанії;  

 прозорість вступної кампанії шляхом висвітлення її перебігу та результатів на 

стендах приймальної комісії та/або на офіційному веб-сайті коледжу, доступних 

широкій громадськості; 

 своєчасне подання в установленому порядку отриманих від вступника відомостей 

до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;  

 не допущення надання платних послуг, не передбачених чинним законодавством;  

 інформування вступників та їх батьків про номери «гарячої телефонної лінії МОН», 

«гарячої телефонної лінії Департаменту освіти і науки ЧОДА», «телефон довіри 

коледжу 0372 52–47–51», «скриньки довіри» з метою своєчасного реагування на 

зауваження, скарги, пропозиції, тощо;  

 належне реагування в разі отримання інформації про порушення під час проведення 

конкурсного відбору, вступних випробувань для окремих категорій вступників; 

 зарахування осіб, яким надано право вступу за квотою-1. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома та виконання.  

 

 

 

Голова Приймальної комісії      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

 

Відповідальний секретар      Анастасія ПОТАНІНА 
  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ  

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
 

 

12.05.2022 р. 12 год           № 5 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

 

Голова Приймальної комісії:      М. І. Пекарський  

Відповідальний секретар:        В. А. Гуцуляк 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про призначення відповідального секретаря Приймальної комісії на 2022 рік 

Пекарський М.І. 

2. Про внесення змін до складу Приймальної комісії на 2022 рік 

Пекарський М.І. 

3. Про ознайомлення з Правилами прийому на навчання до Чернівецького фахового 

коледжу технологій та дизайну в 2022 році, затвердженими рішенням педагогічної 

ради Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, протокол № 01-09/4 

від 12 травня 2022 року 

Гуцуляк В.А. 

4. Про ознайомлення з Положенням про приймальну комісію Чернівецького 

фахового коледжу технологій та дизайну, затвердженим рішенням педагогічної 

ради Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, протокол № 01-09/4 

від 12 травня 2022 року. 

Гуцуляк В.А. 

5. Про затвердження Положення про індивідуальну усну співбесіду вступників 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. 

Пекарський М.І. 

6. Про затвердження Положення про мотиваційний лист та критерії рейтингування 

мотиваційних листів вступників Чернівецького фахового коледжу технологій та 

дизайну. 

Пекарський М.І. 

7. Про затвердження Положення про апеляційну комісію Чернівецького фахового 

коледжу технологій та дизайну. 

Пекарський М.І. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Пекарського М.І., який повідомив, що у зв’язку з кадровими змінами, 

відповідно до Положення про Приймальну комісію Чернівецького фахового коледжу 

технологій та дизайну, затвердженого педагогічною радою коледжу,  за особистою 

згодою методиста відділення Гуцуляк В.А., та запропонував погодити призначення її 



 

відповідальним секретарем приймальної комісії та уповноваженою особою за 

реєстрацію в електронній та паперовій формі в ЄДБО у 2022 році. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Призначити методиста відділення Гуцуляк В.А. відповідальним 

секретарем приймальної комісії та уповноваженою особою за реєстрацію в 

електронній та паперовій формі в ЄДБО у 2022 році 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Пекарського М.І., який зазначив, що відбулися зміни в складі приймальної 

комісії. Зокрема, вибули з комісії Потаніна А.Т., Генцар Б.В., Семенюк Ю.В.  

У зв’язку з необхідність проведення вступної кампанії 2022 року та враховуючи 

вищезазначені зміни, пропоную визначити наступний склад Приймальної комісії 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну  на 2022 року:  

Гапей Алла Василівна – заступник директора, заступник голови приймальної 

комісії; 

Гуцуляк Вікторія Анатоліївна – методист відділення, відповідальний секретар 

приймальної комісії та уповноважена особа за реєстрацію заяв в електронній та 

паперовій формах в Єдиній базі у 2022 році; 

Кучінік Наталка Іванівна – голова циклової комісії обліково-фінансових 

дисциплін, заступник відповідального секретаря приймальної комісії; 

Віхрова Ольга Олександрівна – голова циклової комісії загальнотехнічних 

дисциплін, член приймальної комісії, член приймальної комісії;  

Червінська Тетяна Володимирівна – голова циклової комісії моделювання та 

конструювання виробів, член приймальної комісії;  

Губка Ольга Миколаївна – голова Студентської ради коледжу, член приймальної 

комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити склад Приймальної комісії на 2022 рік . 

2. Членам Приймальної комісії забезпечити виконання функціональних 

обов’язків під час вступної кампанії 2022 року.  

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка ознайомила всіх присутніх із Правилами прийому на навчання 

до Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну в 2022 році, розробленими 

відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 

2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від №364 20 

квітня 2022 р. (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 

від 02 травня 2022 року № 400) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 

травня 2022 року за №486/37822. 

 

Відбулось обговорення Правил прийому до Чернівецького фахового коледжу 

технологій та дизайну в 2022 році. 
 
 



 

ВИРІШИЛИ: 

1. Керуватися у своїй діяльності затвердженими Правилами прийому до 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну у 2022 році. 

 

IV. СЛУХАЛИ: 

Гуцуляк В.А., відповідального секретаря приймальної комісії, яка ознайомила 

присутніх з Положенням про приймальну комісію Чернівецького фахового коледжу 

технологій та дизайну, затвердженим затвердженими рішенням педагогічної ради 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, протокол № 01-09/4 від 12 

травня 2022 року. 

 

Відбулось обговорення Положенням про приймальну комісію Чернівецького 

фахового коледжу технологій та дизайну. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Керуватися у своїй діяльності затвердженим Положенням про приймальну 

комісію Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. 

 

V. СЛУХАЛИ: 

Пекарського М.І., який зазначив, що відповідно до Правил прийому на навчання 

до Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну в 2022 році, формою 

вступного випробування є індивідуальна усна співбесіда, та запропонував затвердити 

Положення про індивідуальну усну співбесіду вступників Чернівецького фахового 

коледжу технологій та дизайну.  

 

ВИСТУПАЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка ознайомила присутніх з Положенням про індивідуальну усну 

співбесіду вступників Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. 

 

Відбулось обговорення Положення про індивідуальну усну співбесіду вступників 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити та керуватися у своїй діяльності Положенням про 

індивідуальну усну співбесіду Чернівецького фахового коледжу технологій та 

дизайну. 

 

VI. СЛУХАЛИ: 

Пекарського М.І., який сказав, що згідно з Правилами прийому на навчання до 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну в 2022 році, обов’язковим 

компонентом при подачі документів вступниками є мотиваційний лист. У зв’язку з 

нововведеннями Пекарський М.І. запропонував розробити і затвердити Положення 

про мотиваційний лист та критерії рейтингування мотиваційних листів вступників 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. 

 



 

ВИСТУПАЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка ознайомила присутніх з Положення про мотиваційний лист та 

критерії рейтингування мотиваційних листів вступників Чернівецького фахового 

коледжу технологій та дизайну. 

 

Відбулось обговорення Положення про мотиваційний лист та критерії 

рейтингування мотиваційних листів вступників Чернівецького фахового коледжу 

технологій та дизайну. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити та керуватися у своїй діяльності Положенням про 

мотиваційний лист та критерії рейтингування мотиваційних листів вступників 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. 

 

VIІ. СЛУХАЛИ: 

Пекарського М.І., який зазначив, що у зв’язку зі змінами та згідно з Правилами 

прийому на навчання до Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну в 

2022 році, необхідно затвердити Положення про апеляційну комісію Чернівецького 

фахового коледжу технологій та дизайну.  

 

ВИСТУПАЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка ознайомила присутніх з Положенням про апеляційну комісію 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. 

 

Відбулось обговорення Положення про апеляційну комісію Чернівецького 

фахового коледжу технологій та дизайну. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити та керуватися у своїй діяльності Положенням про апеляційну 

комісію Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. 

 

 

Голова Приймальної комісії      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар      Вікторія ГУЦУЛЯК 
  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ  

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 
 

 

20.05.2022 р. 11 год            № 6 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

 

Голова Приймальної комісії:      М. І. Пекарський  

Відповідальний секретар:        В. А. Гуцуляк 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про затвердження складу комісій для проведення індивідуальної усної співбесіди 

при вступі на навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого 

бакалавра для вступників, визначених Правилами прийому 

Пекарський М.І. 

2. Про затвердження складу комісії для рейтингування мотиваційних листів при 

вступі на навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого 

бакалавра для вступників, визначених Правилами прийому  

Пекарський М.І. 

3. Про затвердження складу апеляційних комісій для розгляду апеляцій вступників 

щодо результатів, отриманих на вступних випробуваннях у 2022 році 

Пекарський М.І. 

4. Про затвердження Програми для проведення індивідуальної усної співбесіди з 

української мови і математики для здобуття освітньо-професійного рівня фахового 

молодшого бакалавра для вступників (на основі базової середньої освіти (9 класів) 

за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»; 182 «Технології легкої промисловості»; на основі повної 

загальної (профільної) середньої освіти (11 класів) за спеціальностями: 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування»; 182 «Технології легкої 

промисловості»; на основі освітньо-кваліфікованого рівня кваліфікованого 

робітника за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості») 

Гуцуляк В.А. 
 

І. СЛУХАЛИ: 

Пекарського М.І., який повідомив, що відповідно до Положення про 

індивідуальну усну співбесіду вступників Чернівецького фахового коледжу технологій 

та дизайну, необхідно створити комісію для проведення індивідуальної усної 

співбесіди та запропонував затвердити наступний склад: 

 

- Андросова Галина Денисівна – викладач історії, голова комісії; 



 

- Юзефович Марина Григорівна – викладач української мови та літератури, член 

комісії; 

- Фоглінська Надія Борисівна – викладач математики, член комісії. 
 

Відбулося обговорення. 
 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити склад для проведення індивідуальної усної співбесіди при 

вступі на навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра 

для вступників, визначених Правилами прийому  

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Пекарського М.І., зазначив, що відповідно до Положення про приймальну 

комісію Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, Положення про 

мотиваційний лист та критерії рейтингування мотиваційних листів вступників 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, необхідно сформувати 

комісію для рейтингування мотиваційних листів при вступі на навчання за освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра для вступників, та 

запропонував затвердити наступний склад: 

- Куса Оксана Богданівна – завідувач відділення, голова комісії; 

- Юзефович Марина Григорівна – викладач української мови та літератури, 

член комісії; 

- Кучінік Наталка Іванівна – заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії у 2022 році, член комісії. 
 

Відбулося обговорення. 
 
 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити склад комісії для рейтингування мотиваційних листів при вступі 

на навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра для 

вступників, визначених Правилами прийому 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Пекарського М.І., зазначив, що відповідно до Положення про апеляційну 

комісію Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, необхідно 

сформувати комісії та запропонував затвердити в таких складах: 

 -для розгляду звернень вступників за результатами індивідуальної усної 

співбесіди: 

- Навольська Лілія Василівна – заступник директора, голова комісії; 

- Гуцуляк Вікторія Анатоліївна – відповідальний секретар приймальної комісії, 

секретар комісії; 

- Кучінік Руслан Васильович – завідувач відділення, член комісії; 

- Андросова Галина Денисівна – викладач загальноосвітніх дисциплін, член 

комісії. 



 

- для розгляду звернень вступників за результатами рейтингування 

мотиваційних листів: 

- Навольська Лілія Василівна – заступник директора, голова комісії; 

- Гуцуляк Вікторія Анатоліївна – відповідальний секретар приймальної комісії, 

секретар комісії; 

- Горожанська Ірина Євгеніївна – викладач коледжу, член комісії; 

- Червінська Тетяна Володимирівна – голова циклової комісії моделювання та 

конструювання виробів, член комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити склад комісії апеляційних комісій для розгляду апеляцій 

вступників щодо результатів, отриманих на вступних випробуваннях у 2022 році 

 

IV. СЛУХАЛИ: 

1. Гуцуляк В.А., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

ознайомила присутніх з Програмами для проведення індивідуальної усної співбесіди 

з української мови і математики для здобуття освітньо-професійного рівня фахового 

молодшого бакалавра для вступників (на основі базової середньої освіти (9 класів) за 

спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування»; 182 «Технології легкої промисловості»; на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти (11 класів) за спеціальностями: 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування»; 182 «Технології легкої промисловості»; на основі 

освітньо-кваліфікованого рівня кваліфікованого робітника за спеціальністю 182 

«Технології легкої промисловості»), та запропонувала їх затвердити. 
 

Відбулось обговорення програм. 

 

ВИРІШИЛИ: 

2. Затвердити та керуватися у своїй діяльності Програмами для проведення 

індивідуальної усної співбесіди з української мови і математики для здобуття освітньо-

професійного рівня фахового молодшого бакалавра для вступників (на основі базової 

середньої освіти (9 класів) за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування»; 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування»; 182 «Технології легкої промисловості»; 

на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (11 класів) за 

спеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 182 «Технології 

легкої промисловості»; на основі освітньо-кваліфікованого рівня кваліфікованого 

робітника за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості»). 

 

 

Голова Приймальної комісії      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар      Вікторія ГУЦУЛЯК 
 

  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

06.06.2022 р.               № 7 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

 

ЗАПРОШЕНІ: О. Залевська 

 

Голова Приймальної комісії:      М.І.  Пекарський  

Відповідальний секретар:        В.А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про стан підготовки до проведення вступної кампанії 2022 року.  

Пекарський М. І.  

2. Щодо запобігання та протидії корупції під час вступної кампанії 2022 року.  

Залевська О.Г. 

3. Про оголошення обсягу регіонального замовлення на 2022 рік. 

Пекарський М.І. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

М. Пекарського, який свій виступ присвятив організації вступної кампанії 2022 

року, а саме: «З метою підготовки до організованого проведення вступної кампанії 

2022 року були затверджені: 

– Правила прийому для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра у Чернівецькому фаховому коледжі технологій та дизайну у 2022 

році; 

–  Положення про приймальну комісію Чернівецького фахового коледжу 

технологій та дизайну, затверджене рішенням педагогічної ради Чернівецького 

фахового коледжу технологій та дизайну, протокол № 01-09/4 від 12 травня 2022 року; 

– Положення про індивідуальну усну співбесіду вступників Чернівецького 

фахового коледжу технологій та дизайну; 

– Положення про мотиваційний лист та критерії рейтингування 

мотиваційних листів вступників Чернівецького фахового коледжу технологій та 

дизайну; 

– Положення про апеляційну комісію Чернівецького фахового коледжу 

технологій та дизайну. 

Інформування громадськості про подання заяв на вступ буде здійснюватися за 

даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти в інформаційній системі 

«Конкурс», а Приймальні комісії зобов’язані подавати у встановленому порядку 



 

отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти. Саме в системі ЄДЕБО з метою унеможливлення втручання суб’єктивних 

чинників до процесу зарахування будуть формуватися рейтингові списки та накази про 

зарахування вступників.» 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Забезпечити дотримання єдиних вимог до організації і проведення 

вступної кампанії 2022 року та прозорий прийом.  

2. Своєчасно формувати в Єдиній державній електронній базі з питань освіти 

та оприлюднювати рейтингові списки та списків осіб, рекомендованих до зарахування 

на навчання, а також обов’язково оперативно інформувати вступників про зміни у 

списках та наказах про зарахування. 

3. Перевіряти документи осіб пільгових категорій. 

4. Організувати прийом з особистих питань абітурієнтів і громадян 

працівниками приймальної комісії, своєчасно інформувати абітурієнтів і 

громадськість про роботу консультативних телефонів. 

5. Своєчасно подавати достовірну статистичну звітність за підсумками 

вступної кампанії. 

6. Розмістити на офіційному сайті коледжу та інформаційних стендах 

приймальної комісії інформацію, визначену Правилами прийому.  

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Залевську О.Г., відповідальну особу за реалізацію антикорупційної програми, 

яка звернула увагу всіх присутніх, що 30 червня 2022 року розпочинається прийом 

заяв та документів від вступників до Чернівецького фахового коледжу технологій та 

дизайну. 

З метою виконання Антикорупційної програми коледжу на 2022 рік, контролю 

за безумовним виконанням Правил прийому, забезпечення єдиних вимог до всіх 

категорій вступників та принципів пріоритетності знань, прозорості і гласності під час 

вступної кампанії у 2022 році, недопущення випадків виявлення корупції, всім 

учасникам вступної кампанії забезпечити: 

 дотримання вимог Порядку прийому, Правил прийму, Положення про 

приймальну комісію;  

 прозорий прийом вступників на основі базової та повної загальної 

середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника; 

 залучення представників органів студентського самоврядування до 

спостереження за перебігом вступної кампанії;  

 прозорість вступної кампанії шляхом висвітлення її перебігу та результатів 

на стендах приймальної комісії та/або на офіційному веб-сайті коледжу, доступних 

широкій громадськості; 

 своєчасне подання в установленому порядку отриманих від вступника 

відомостей до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;  

 не допущення надання платних послуг, не передбачених чинним 

законодавством;  



 

 інформування вступників та їх батьків про номери «гарячої телефонної 

лінії МОН», «гарячої телефонної лінії Департаменту освіти і науки ЧОДА», «телефон 

довіри коледжу 0372 52–47–51», «скриньки довіри» з метою своєчасного реагування 

на зауваження, скарги, пропозиції, тощо;  

 належне реагування в разі отримання інформації про порушення під час 

проведення конкурсного відбору, вступних випробувань для окремих категорій 

вступників 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома та виконання.  

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

 

Пекарського М.І., який нагадав, що коледжем до Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації були надані пропозиції щодо обсягів 

прийому за регіональним замовленням у 2022 році, які погодженні з Чернівецьким 

регіональним центром зайнятості. 

Відповідно до розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 

30 травня 2022 року № 714-р «Про затвердження регіональних замовлень на 2022 рік 

на підготовку фахівців у закладах фахової передвищої освіти, які фінансуються з 

обласного бюджету», коледжу надане таке регіональне замовлення на підготовку 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою 

навчання у 2022 році : 

Шифр та назва спеціальності  
Обсяг регіонального 

замовлення  
На основі базової загальної середньої освіти 

071 Облік і оподаткування 18 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 18 

182 Технології легкої промисловості 30 

На основі повної загальної середньої освіти 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 5 

182 Технології легкої промисловості 15 

На основі ОКР «Кваліфікований робітник» 

182 Технології легкої промисловості 10 

 

Відбулося обговорення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Забезпечити виконання регіонального замовлення під час прийому 2022 року. 

2. Обсяги регіонального замовлення оприлюднити на сайті коледжу та 

інформаційному стенді Приймальної комісії.  

 

Голова Приймальної комісії      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар      Вікторія ГУЦУЛЯК 
  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

24.06.2022 р.                № 8 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

 

 

Голова Приймальної комісії:      М.І.  Пекарський  

Відповідальний секретар:        В.А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про оголошення прийому заяв від вступників для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра у Чернівецький фаховий коледж 

технологій та дизайну у 2022 році на денну форму навчання на основі базової 

загальної середньої освіти. 

Гуцуляк В. А. 

2. Про погодження розкладу вступних випробувань – індивідуальних усних співбесід для 

вступників 2022 року Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну за денною 

формою навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра на основі базової загальної середньої освіти.  

Гуцуляк В. А. 

3. Про погодження розкладу вступних випробувань – індивідуальних усних співбесід 

для вступників 2022 року Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну 

за денною формою навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.  

     Гуцуляк В. А. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

В. Гуцуляк, яка зазначила, що відповідно до Правил прийому до Чернівецького 

фахового коледжу технологій та дизайну на 2022 рік, для вступників на основі базової 

загальної середньої освіти прийом заяв та документів розпочинається 30 червня та 

триватиме до 18:00 год. 13 липня 2022 року. Вступні іспити – з 14 по 21 липня 2022 

року. Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування 

за регіональним замовленням, буде оприлюднений не пізніше 12:00 години 26 липня 

2022 року. Одночасно вступники отримають інформацію про отримання чи 

неотримання ними права вступу за регіональним замовленням. Вступники, які 

виконали вимоги до зарахування (подали оригінали документів), будуть зараховані до 

числа студентів: за регіональним замовленням – не пізніше 18:00 години 30 липня 



 

2022 року, за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту) – не пізніше 

3 серпня. 

Відповідно до Правил прийому підлягають переведенню на вакантні місця 

регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами прийому, якщо 

вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну 

конкурсну пропозицію: 

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без 

екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;  

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення); 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 

бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім 

військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними 

положеннями про проходження військової служби громадянами України;  

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;  

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія 

населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені 

особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року;  

діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи з їх 

числа;  

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;  

особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших 

держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, 

а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших 

держав під час цих дій та конфліктів;  

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним 

обов’язків військової служби;  

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув 

чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових 

обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої 

освіти;  

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не 

протипоказане навчання за обраною спеціальністю; особи з інвалідністю з числа 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від 

Чорнобильської катастрофи, щодо яких 18 встановлено причинний зв'язок 

інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської 

катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у 



 

зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови 

про відселення, (категорія 2), діти осіб, визнаних постраждалими учасниками 

Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»;  

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також 

протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є 

шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули 

внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II 

групи. 

Матеріали вступної кампанії 2022 року вносяться до Єдиної державної бази з 

питань освіти, а саме: правила прийому, конкурсні пропозиції, заяви вступників, 

результати вступних іспитів, рейтингові списки рекомендованих до зарахування, 

переведення на вакантні місця, накази на зарахування тощо.  

Враховуючи це, В.А. Гуцуляк запропонувала оголосити прийом студентів на 

2022/2023 навчальний рік згідно з конкурсними пропозиціями, створеними в ЄДЕБО, 

для внесення заяв від вступників для участі в конкурсному відборі. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Оголосити з 30 червня 2022 року прийом заяв від вступників на основі базової 

загальної середньої освіти денної форми навчання: 
Вид 

конкурсної 
пропозиції 

Назва конкурсної пропозиції 
Шифр та назва спеціальності 

(спеціалізація) 
Ліцензований 

обсяг 

Основна 
Облік і оподаткування на 
основі базової загальної 
середньої освіти  

071 Облік і оподаткування 25 

Основна 
Фінанси, банківська справа та 
страхування на основі базової 
загальної середньої освіти  

072 Фінанси, банківська справа 
та страхування 

25 

Основна 

Технології легкої 
промисловості на основі 
базової загальної середньої 
освіти 

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

50 

2. Підготувати всі необхідні документи для проведення чіткої організаційної 

роботи вступної кампанії 2022 року. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

В. Гуцуляк, яка наголосила на тому, що відповідно до Положення про 

Приймальну комісію Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну, розклад 

вступних випробувань, що проводяться коледжем, затверджується головою 

Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів 

від вступників. 

Також, Положенням про приймальну комісію визначено, що для проведення 

конкурсних вступних випробувань, формуються комісія з проведення індивідуальних 

усних співбесід, а також екзаменаційні групи (потоки); відповідно до цих груп 



 

(потоків) формуються відомості щодо результатів проведених індивідуальних усних 

співбесід. 

Вступник, який подав заяву на вступ з усіма необхідними документами і 

допущений до конкурсних вступних випробувань, має право отримати екзаменаційний 

лист. 

Якщо вступник подає заяви на декілька спеціальностей в одному навчальному 

закладі, він має право здавати вступне випробування лише раз. Результати вступних 

випробувань такого вступника будуть зараховуватись на всі спеціальності, на які 

вступник подав заяву. 

Результати співбесіди вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

О. Куса, яка запропонувала у 2022 році сформувати потоки (екзаменаційних 

груп) на основі базової загальної середньої освіти. Розподіл вступників здійснювати з 

урахуванням рекомендацій, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 

№500 від 17.06.2020 року та Постановою Міністерства охорони здоров’я України № 

24 від 21.05.2020 року щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні 

вступних випробувань у період карантину у зв'язку із поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19). 

Крім того, надати вступнику право самостійно обрати екзаменаційний потік у 

таких випадках: якщо вступник подав заяву до іншого закладу, де складатиме вступні 

іспити; якщо вступник подав заяву до нашого закладу на різні спеціальності; у зв’язку 

з релігійними переконаннями або сімейними обставинами вступника.  

 

В. Гуцуляк, яка, враховуючи надані пропозиції, представила на розгляд та 

погодження розклад вступних випробувань для вступників 2022 року Чернівецького 

фахового коледжу технологій та дизайну на основі базової загальної середньої освіти 

за денною формою навчання. 

 

Відбулось обговорення розкладів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити розклади вступних випробувань та співбесіди для вступників 2022 

року Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну за денною формою 

навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

та подати їх на затвердження голові Приймальної комісії. 

2. Відповідальному секретареві Приймальної комісії В. Гуцуляк: 

– Здійснювати розподіл вступників до екзаменаційних груп (потоків) відповідно до 

розкладу вступних випробувань з урахуванням бажання кожного вступника.  

– Сформувати відомості результатів вступних екзаменів та співбесіди згідно з 

утвореними групами. 

– Розмістити на стенді Приймальної комісії розклади вступних випробувань та 

співбесіди для вступників 2022 року Чернівецького фахового коледжу технологій 

та дизайну. 



 

– Ознайомити членів Приймальної комісії та членів екзаменаційних комісій із 

розкладом вступних випробувань та співбесіди для вступників 2022 року 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

В. Гуцуляк, яка довела до відома присутніх, що у 2022 році для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника за денною формою здобуття освіти з 01 липня 

розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження 

необхідних документів. 

А з 14 липня розпочинається прийом заяв та документів. Вступні випробування 

– індивідуальні усні співбесіди проводяться в кілька потоків з 08 по 16 серпня включно 

для вступників, які вступають на місця регіонального замовлення. 

Положенням про приймальну комісію визначено, що для проведення конкурсних 

вступних випробувань, формуються екзаменаційні групи (потоки); відповідно до цих 

груп (потоків) формуються відомості щодо результатів проведення індивідуальних 

усних співбесід. 

Результати екзаменів вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

О. Куса, яка запропонувала у 2022 році сформувати потоки на основі повної 

загальної середньої освіти. Розподіл вступників здійснювати з урахуванням 

рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо організації 

протиепідемічних заходів при проведенні вступних випробувань у період карантину у 

зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19). 

Крім того, надати вступнику право самостійно обрати екзаменаційний потік у 

таких випадках: якщо вступник подав заяву до іншого закладу, де складатиме вступні 

іспити; якщо вступник подав заяву до нашого закладу на різні спеціальності; у зв’язку 

з релігійними переконаннями або сімейними обставинами вступника.  

 

В. Гуцуляк, яка, враховуючи надані пропозиції, представила на розгляд та 

погодження розклад вступних випробувань для вступників 2022 року Чернівецького 

фахового коледжу технологій та дизайну на основі повної загальної середньої освіти 

та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за денною 

формою навчання на місця регіонального замовлення. 

 

Відбулось обговорення розкладів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити розклади вступних випробувань для вступників 2022 року 

Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну за денною формою навчання 

на базі повної загальної середньої освіти  та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра та подати їх на затвердження голові Приймальної комісії. 

2. Відповідальному секретареві Приймальної комісії В. Гуцуляк: 



 

– Здійснювати розподіл вступників до екзаменаційних потоків відповідно до 

розкладу вступних випробувань з урахуванням бажання кожного вступника.  

– Сформувати відомості результатів вступних випробувань згідно з утвореними 

групами. 

– Розмістити на стенді Приймальної комісії розклади вступних випробувань  для 

вступників 2022 року Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. 

– Ознайомити членів Приймальної комісії та членів екзаменаційних комісій із 

розкладом вступних випробувань для вступників 2022 року на базі повної загальної 

середньої освіти до Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії       Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

 

Відповідальний секретар       Вікторія ГУЦУЛЯК 
  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

29.06.2022 р.                № 9 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

 

ЗАПРОШЕНІ: Н. Чобану 

 

Голова Приймальної комісії:      М.І.  Пекарський  

Відповідальний секретар:        В.А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про встановлення розміру вартості навчання для осіб, які будуть зараховані у 2022 

році.  

Н. Чобану 

 

2. Про створення конкурсних пропозицій вступної кампанії 2022 року у ЄДБО. 

В. Гуцуляк 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Н. Чобану, яка представила на розгляд присутніх накази №51 «Про індексацію 

плати за навчання» від 27.04.2022 року та №50 «Про встановлення розміру вартості 

навчання для осіб, які будуть зараховані у 2022 році» від 27.04.2022 року, якими 

затверджено кошторис-калькуляцію витрат, пов’язаних із наданням платних послуг з 

підготовки фахових молодших бакалаврів з усіх спеціальностей та форм навчання для 

осіб, які будуть зараховані у 2022 році, та надала обґрунтоване пояснення щодо 

наведених вартостей, а саме: 

 

Напрям підготовки  
Вартість одного року 

навчання, грн. 

Денна форма навчання 

На основі базової загальної середньої освіти 

071 Облік і оподаткування 12 500 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 13 500 

182 Технології легкої промисловості 14 500 

На основі повної загальної середньої освіти 

071 Облік і оподаткування 12 500 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 12 500 

072 Фінанси, банківська справа та страхування (зарахування на 2 

курс) 

13 500 



 

182 Технології легкої промисловості 13 500 

182 Технології легкої промисловості (зарахування на 2 курс) 14 500 

На основі ОКР кваліфікованого робітника 

182 Технології легкої промисловості 7 000 

Заочна форма навчання 

На основі повної загальної середньої освіти 

071 Облік і оподаткування 7 500 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 8 100 

На основі ОКР кваліфікованого робітника 

182 Технології легкої промисловості 6 000 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома та виконання. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Гуцуляк В., яка повідомила, що на виконання листа Міністерства освіти і науки 

України від 24.06.2022 р. № 1/6956-22 було створено 26 конкурсних пропозицій, з них 

6 основних. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома та виконання. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар      Вікторія ГУЦУЛЯК 

 
  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

08.07.2022 р. 12:00 год.          №10 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

 

Голова Приймальної комісії:      М.І.  Пекарський  

Відповідальний секретар:        В.А. Гуцуляк 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Ознайомлення з Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої 

освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 

364 від 20 квітня 2022 року (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400,  змінами, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України від 27 червня 2022 року № 594 

(враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства освіти і науки України від 30 

червня 2022 року № 600)) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 

травня 2022 року за № 486/37822.  

Віторія ГУЦУЛЯК 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Гуцуляк В., яка ознайомила всіх присутніх наказом Міністерства освіти і науки 

України від 27 червня 2022 року № 594, яким затверджено зміни Порядку прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. На основі Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 

2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 364 від 20 

квітня 2022 року (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

України від 02 травня 2022 року № 400,  змінами, затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки України від 27 червня 2022 року № 594 (враховуючи зміни, внесені 

наказом Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2022 року № 600)) 

розробити Правила Прийому на навчання до Чернівецького фахового коледжу 

технологій та дизайну в 2022 році (нова редакція) та подати на затвердження 

Педагогічній раді коледжу. 

 

Голова Приймальної комісії      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар      Вікторія ГУЦУЛЯК 
  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

13.07.2022 р. 18:30 год.               №11 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

 

Голова Приймальної комісії:      М. І. Пекарський  

Відповідальний секретар:        В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про прийом заяв та документів вступників на основі базової середньої освіти 

Пекарський М.І. 

2. Про допуск вступників денної форми навчання на основі базової загальної 

середньої освіти до конкурсних вступних випробувань у 2022 році 

Пекарський М.І. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

 

Пекарського М.І., який ознайомив присутніх членів приймальної комісії з листом 

Міністерства освіти і науки України від 11.07.2022 р. № 1/7752-22 «Про прийом заяв 

та документів вступників на основі базової середньої освіти».  

Зважаючи на це, Пекарський М.І. запропонував, що заяви вступників, подані 

14.07.2022 р. можуть розглядатись та реєструватись, а вступні випробування для таких 

вступників можуть проводитись за розкладом, затвердженим раніше. 

 

Відбулося обговорення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Заяви вступників, подані 14.07.2022 р. розглядати та реєструвати, а вступні 

випробування для таких вступників проводити за розкладом, затвердженим раніше. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Пекарського М.І., який наголосив, що згідно з Правилами прийому та 

розкладом вступних випробувань 2022 року, вступників на основі базової середньої 

освіти складають вступні іспити в коледжі у період з 14.07.2022 р. по 21.07.2022 р.  

Враховуючи це, необхідно допустити до складання конкурсних вступних 

випробувань вступників на основі базової загальної середньої освіти, які подали заяву 

з документами для вступу до коледжу до 13 липня 2022 року включно. 

 



 

ВИСТУПИЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка ознайомила присутніх з особовими справами вступників на основі 

базової загальної середньої освіти, які згідно з Правилами прийому мають право брати 

участь у конкурсних вступних випробуваннях 2022 року.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Допустити до конкурсних вступних випробувань 2022 року таких вступників денної 

форми навчання на основі базової загальної середньої освіти згідно з порядком 

реєстрації заяв на спеціальності: 

 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»:  

Д09Б01 Тоненька Анна Іванівна 

Д09Б02 Локовей Емелі-Анастасія Євгеніївна 

Д09Б03 Сахро Олександра Степанівна 

Д09Б04 Нікіта Каріна Олександрівна 

Д09Б05 Шевчук Марина Святославівна 

Д09Б06 Лашкіба Аніта Павлівна 

Д09Б07 Стругар Аліна Віталіївна 

Д09Б08 Труфен Аліна Володимирівна 

Д09Б09 Ростоцька Анастасія Дмитрівна 

Д09Б10 Мислик Софія Михайлівна 

Д09Б11 Юрчак Дмитро Максимович 

Д09Б12 Пилипчук Катерина Павлівна 

Д09Б13 Гадинко Владислава Вячеславівна 

Д09Б14 Дутчак Іван Іларіонович 

Д09Б15 Піддубна Ліана Олександрівна 

Д09Б16 Вакараш Олена Володимирівна 

Д09Б17 Онофрійчук Сергій Миколайович 

Д09Б18 Паламарюк Анастасія  Василівна 

Д09Б19 Смук Діана Сергіївна 

Д09Б20 Тимчук Валєрія Василівна 

Д09Б21 Самбур Марія Сергіївна 

Д09Б22 Галас Олексій Сергійович 

 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:  

Д09Ф01 Куєк Валентин Валентинович 

Д09Ф02 Гончар Каріна Богданівна 

Д09Ф03 Грубляк Софія Сергіївна 

Д09Ф04 Квітка Артем Сергійович 

Д09Ф05 Бранашко Дмитро Васильович 

Д09Ф06 Фока Данило Андрійович 

Д09Ф07 Дзумедзей Ангеліна Миколаївна 

Д09Ф08 Паламарюк Анастасія  Василівна 

Д09Ф09 Кобаліс Максим Сергійович 

Д09Ф10 Торська Вікторія Ярославівна 



 

Д09Ф11 Паламар Катерина Романівна 

Д09Ф12 Палій Наталія Віталіївна 

Д09Ф13 Ілащук Станіслав Васильович 

Д09Ф14 Стринадко Марія Дмитрівна 

Д09Ф15 Гадинко Владислава Вячеславівна 

Д09Ф16 Васильков Андрій Сергійович 

Д09Ф17 Данилюк Михайло Миколайович 

Д09Ф18 Лашкіба Аніта Павлівна 

Д09Ф19 Кідревич Максим Геннадійович 

Д09Ф20 Лук’янів Владислав Русланович  

Д09Ф21 Галас Олексій Сергійович 

 

Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»:  

 

Д09М01 Тупичко Мирослава Михайлівна 

Д09М02 Григорій Єлизавета Іванівна 

Д09М03 Богуцька Христина Ярославівна 

Д09М04 Горощук  Еріка Олександрівна 

Д09М05 Унгурян Наталія Василівна 

Д09М06 Богдан Софія Іванівна 

Д09М07 Костенко Анастасія Василівна 

Д09М08 Гаджук Яна Дмитрівна 

Д09М09 Петрюк Аліна Миколаївна 

Д09М10 Варварюк Діана Андріївна 

Д09М11 Костенюк Анастасія Олександрівна 

Д09М12 Максименко Анастасія Сергіївна 

Д09М13 Побережна Катерина Ігорівна 

Д09М14 Варенька Юліана Василівна 

Д09М15 Івасюк Ірина Юріївна 

Д09М16 Кречун Юлія Володимирівна 

Д09М17 Колодницька Вікторія Андріївна 

Д09М18 Ткачук Маріна Михайлівна 

Д09М19 Плегачова Катерина Олександрівна 

Д09М20 Хабайлова Олександра Русланівна 

Д09М21 Кіцак Данієла Віорелівна 

Д09М22 Костиняк Евеліна Іванівна 

Д09М23 Лушней Богдана Володимирівна 

Д09М24 Бадіца Геогрій Іванович 

Д09М25 Богданюк Маргаріта  Юріївна 

Д09М26 Портей Софія Михайлівна 

Д09М27 Гренчук Анастасія Іванівна 

Д09М28 Михалевська Анастасія Сергіївна 

Д09М29 Головащук Дар’я Миколаївна 

Д09М30 Ткачищина Дарина Сергіївна 

Д09М31 Воєводіна Маріанна Сергіївна 



 

Д09М32 Дмитрішен Світлана Олександрівна 

Д09М33 Демчук Юліанна Олегівна 

Д09М34 Редик Вікторія Сергіївна 

Д09М35 Козачук Анастасія Сергіївна 

Д09М36 Марусик Яна Петрівна 

Д09М37 Майстрюк Анна Валентинівна 

Д09М38 Шевчук Олександра Олександрівна 

Д09М39 Шмигон Марія Володимирівна 

Д09М40 Шодринга Анастасія Миколаївна 

Д09М41 Мурараш Владислав Іванович 

Д09М42 Бузукіна Саміра Володимирівна 

Д09М43 Стефанчук Дар’я Сергіївна 

Д09М44 Баланюк Катерина-Серафима Михайлівна 

Д09М45 Морозова Софія Олександрівна 

Д09М46 Басіста Діана Андріївна 

Д09М47 Науменко Маргарита Олесівна 

Д09М48 Козлова Марія Сергіївна 

Д09М49 Піддубна Лейла Олександрівна 

 

 

 

Голова Приймальної комісії      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар      Вікторія ГУЦУЛЯК 
  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

14.07.2022 р. 18:30 год.                       №12 
 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 
 

Голова Приймальної комісії:      М. І. Пекарський  

Відповідальний секретар:        В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про допуск вступників денної форми навчання на основі базової загальної 

середньої освіти до конкурсних вступних випробувань у 2022 році 

Пекарський М.І. 
 

І. СЛУХАЛИ: 

Пекарського М.І., який нагадав, що  листом Міністерства освіти і науки України 

від 11.07.2022 р. № 1/7752-22 «Про прийом заяв та документів вступників на основі 

базової середньої освіти» продовжено термін прийому заяв  вступників на основі 

базової середньої освіти до 18.00 14.07.2022 р.  

В цей термін надійшла заява від вступника. Враховуючи це, необхідно допустити 

до складання конкурсного вступного випробування вступника на основі базової 

загальної середньої освіти, який подав заяву з документами для вступу до коледжу до 

14 липня 2022 року включно. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка ознайомила присутніх з особовою справою вступника на основі 

базової загальної середньої освіти, який згідно з Правилами прийому має право брати участь 

у конкурсних вступних випробуваннях 2022 року.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Допустити до конкурсних вступних випробувань 2022 року такого вступника денної 

форми навчання на основі базової загальної середньої освіти згідно з порядком 

реєстрації заяв на спеціальності: 

Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»:  
 

Д09М50 Штефанюк Людмила Іванівна 

 

Голова Приймальної комісії      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар      Вікторія ГУЦУЛЯК 



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

ДИЗАЙНУ 

 
 

22.07.2022 р. 18:00 год.                      № 13 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

 

Голова Приймальної комісії:      М. І. Пекарський  

Відповідальний секретар:        В. А. Гуцуляк 
 

ЗАПРОШЕНІ: Г. Андросова, Н. Фоглінська, М. Юзефович, Н. Чобану, 

О. Залевська 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про формування рейтингового списку спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

на основі базової середньої освіти денної форми навчання та рекомендування 

вступників до зарахування на місця регіонального замовлення.  

Пекарський М. І. 

2. Про формування рейтингового списку спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» на основі базової середньої освіти денної форми навчання 

та рекомендування вступників до зарахування на місця регіонального замовлення.  

Пекарський М. І. 

3. Про формування рейтингового списку спеціальності 182 «Технології легкої 

промисловості» на основі базової середньої освіти денної форми навчання та 

рекомендування вступників до зарахування на місця регіонального замовлення.  

Пекарський М. І. 

4. Про виконання обсягів навчальної роботи, пов’язаних із проведенням вступних 

випробувань.  

Гуцуляк В.А. 

5. Про покладання обов’язків директора Чернівецького фахового коледжу технологій 

та дизайну 

Пекарський М. І. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Пекарського М. І., який зазначив, що 21 липня 2022 року завершилися всі 

вступні випробування в коледжі, бали виставлені та станом на 20 липня 2021 року 

склалася така рейтингова ситуація серед вступників на основі базової середньої освіти 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання: 

 



 

№ 

п/п 

Номер 

особової 

справи 

ПІБ 
Конкурсний 

бал 

1.  Д09Б01 Тоненька Анна Іванівна 193 

2.  Д09Б02 Локовей Емелі-Анастасія Євгеніївна 182 

3.  Д09Б03 Сахро Олександра Степанівна 182 

4.  Д09Б04 Нікіта Каріна Олександрівна 180 

5.  Д09Б05 Шевчук Марина Святославівна 180 

6.  Д09Б06 Лашкіба Аніта Павлівна 174 

7.  Д09Б07 Стругар Аліна Віталіївна 172 

8.  Д09Б08 Труфен Аліна Володимирівна 173 

9.  Д09Б09 Ростоцька Анастасія Дмитрівна 170 

10.  Д09Б10 Мислик Софія Михайлівна 170 

11.  Д09Б11 Юрчак Дмитро Максимович 169 

12.  Д09Б12 Пилипчук Катерина Павлівна 168 

13.  Д09Б13 Гадинко Владислава Вячеславівна 168 

14.  Д09Б14 Дутчак Іван Іларіонович 166 

15.  Д09Б15 Піддубна Ліана Олександрівна 158 

16.  Д09Б16 Вакараш Олена Володимирівна 155 

17.  Д09Б17 Онофрійчук Сергій Миколайович 152 

18.  Д09Б18 Паламарюк Анастасія  Василівна 176 

19.  Д09Б19 Смук Діана Сергіївна 169 

20.  Д09Б21 Самбур Марія Сергіївна 100 

21.  Д09Б22 Галас Олексій Сергійович 160 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка представила списки вступників, які після вступних іспитів 

забрали документи за власним бажанням або відмовились від участі в конкурсі, а саме: 

№ 

п/п 

Номер 

особової 

справи 

ПІБ 
Конкурсний 

бал 

1.  Д09Б08 Труфен Аліна Володимирівна 173 

2.  Д09Б11 Юрчак Дмитро Максимович 169 

3.  Д09Б18 Паламарюк Анастасія  Василівна 176 

4.  Д09Б21 Самбур Марія Сергіївна 100 

5.  Д09Б22 Галас Олексій Сергійович 160 

 

Враховуючи це, Гуцуляк В.А. представила новий рейтинговий список станом на 

22.07.2022 р.:  

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 
Примітки 

1 Мислик Софія Михайлівна 170 за спеціальними умовами 

участі в конкурсі 



 

2 Смук Діана Сергіївна 169 за спеціальними умовами 

участі в конкурсі 
3 Тоненька Анна Іванівна 193  

4 Локовей Емелі-Анастасія Євгеніївна 182  

5 Сахро Олександра Степанівна 182  

6 Нікіта Каріна Олександрівна 180  

7 Шевчук Марина Святославівна 180  

8 Лашкіба Аніта Павлівна 174  

9 Стругар Аліна Віталіївна 172  

10 Ростоцька Анастасія Дмитрівна 170  

11 Пилипчук Катерина Павлівна 168  

12 Гадинко Владислава Вячеславівна 167  

13 Дутчак Іван Іларійович 166  

14 Піддубна Ліана Олександрівна 158  

15 Вакараш Олена Володимирівна 155  

16 Онофрійчук Сергій Миколайович 152  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. На підставі рейтингового списку, рекомендувати до зарахування за 

регіональним замовленням таких вступників на основі базової середньої освіти 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання: 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 
Примітки 

1 Мислик Софія Михайлівна 170 за спеціальними умовами 

участі в конкурсі 

2 Смук Діана Сергіївна 169 за спеціальними умовами 

участі в конкурсі 
3 Тоненька Анна Іванівна 193  

4 Локовей Емелі-Анастасія Євгеніївна 182  

5 Сахро Олександра Степанівна 182  

6 Нікіта Каріна Олександрівна 180  

7 Шевчук Марина Святославівна 180  

8 Лашкіба Аніта Павлівна 174  

9 Стругар Аліна Віталіївна 172  

10 Ростоцька Анастасія Дмитрівна 170  

11 Пилипчук Катерина Павлівна 168  

12 Гадинко Владислава Вячеславівна 167  

13 Дутчак Іван Іларійович 166  

14 Піддубна Ліана Олександрівна 158  

15 Вакараш Олена Володимирівна 155  

16 Онофрійчук Сергій Миколайович 152  

 



 

2. Гуцуляк В.А. списки вступників, рекомендованих до зарахування за 

регіональним замовленням, сформувати в ЄДЕБО, розмістити на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 12:00 год. 26.07.2022 р.  

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Пекарського М. І., який представив рейтинговий список вступників на основі 

базової середньої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» денної форми навчання: 

 

№ 

п/п 

Номер 

особової 

справи 

ПІБ 
Конкурсний 

бал 

1.  Д09Ф01 Куєк Валентин Валентинович 160 

2.  Д09Ф02 Гончар Каріна Богданівна 175 

3.  Д09Ф03 Грубляк Софія Сергіївна 189 

4.  Д09Ф04 Квітка Артем Сергійович 174 

5.  Д09Ф05 Бранашко Дмитро Васильович 171 

6.  Д09Ф06 Фока Данило Андрійович 182 

7.  Д09Ф07 Дзумедзей Ангеліна Миколаївна 155 

8.  Д09Ф08 Паламарюк Анастасія  Василівна 176 

9.  Д09Ф09 Кобаліс Максим Сергійович 200 

10.  Д09Ф10 Торська Вікторія Ярославівна 181 

11.  Д09Ф11 Паламар Катерина Романівна 156 

12.  Д09Ф12 Палій Наталія Віталіївна 166 

13.  Д09Ф13 Ілащук Станіслав Васильович 158 

14.  Д09Ф14 Стринадко Марія Дмитрівна 173 

15.  Д09Ф15 Гадинко Владислава Вячеславівна 167 

16.  Д09Ф16 Васильков Андрій Сергійович 168 

17.  Д09Ф17 Данилюк Михайло Миколайович 190 

18.  Д09Ф18 Лашкіба Аніта Павлівна 174 

19.  Д09Ф19 Кідревич Максим Геннадійович 177 

20.  Д09Ф20 Лук’янів Владислав Русланович  178 

21.  Д09Ф21 Галас Олексій Сергійович 160 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка представила списки вступників, які після вступних  

 

іспитів забрали документи за власним бажанням або відмовились від участі в  конкурсі, 

а саме: 
 

№ 

п/п 

Номер особової 

справи 
ПІБ 

Конкурсний 

бал 

1.  Д09Ф01 Куєк Валентин Валентинович 160 



 

2.  Д09Ф03 Грубляк Софія Сергіївна 189 

3.  Д09Ф07 Дзумедзей Ангеліна Миколаївна 155 

4.  Д09Ф18 Лашкіба Аніта Павлівна 174 
 

Враховуючи це, Гуцуляк В.А. представила новий рейтинговий список станом на 

22.07.2022 р.:  
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 
Примітки 

1 Васильков Андрій Сергійович 168 за спеціальними умовами 

участі в конкурсі 

2 Данилюк Михайло Миколайович 190 за спеціальними умовами 

участі в конкурсі 
3 Фока Данило Андрійович 182 за спеціальними умовами 

участі в конкурсі 
4 Кобаліс Максим Сергійович 200  

5 Торська Вікторія Ярославівна 181  

6 Лук`янів Владислав Русланович 178  

7 Кідревич Максим Геннадійович 177  

8 Паламарюк Анастасія Василівна 176  

9 Гончар Каріна Богданівна 175  

10 Квітка Артем Сергійович 174  

11 Стринадко Марія Дмитрівна 173  

12 Бранашко Дмитро Васильович 171  

13 Гадинко Владислава Вячеславівна 167  

14 Палій Наталія Віталіївна 166  

15 Галас Олексій Сергійович 160  

16 Ілащук Станіслав Іванович 158  

17 Паламар Катерина Романівна 156  
 

ВИРІШИЛИ: 

1. На підставі рейтингового списку, рекомендувати до зарахування за регіональним 

замовленням таких вступників на основі базової загальної середньої освіти спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання: 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 
Примітки 

1 Васильков Андрій Сергійович 168 за спеціальними умовами 

участі в конкурсі 

2 Данилюк Михайло Миколайович 190 за спеціальними умовами 

участі в конкурсі 
3 Фока Данило Андрійович 182 за спеціальними умовами 

участі в конкурсі 
4 Кобаліс Максим Сергійович 200  

5 Торська Вікторія Ярославівна 181  

6 Лук`янів Владислав Русланович 178  

7 Кідревич Максим Геннадійович 177  

8 Паламарюк Анастасія Василівна 176  



 

9 Гончар Каріна Богданівна 175  

10 Квітка Артем Сергійович 174  

11 Стринадко Марія Дмитрівна 173  

12 Бранашко Дмитро Васильович 171  

13 Гадинко Владислава Вячеславівна 167  

14 Палій Наталія Віталіївна 166  

15 Галас Олексій Сергійович 160  

16 Ілащук Станіслав Іванович 158  

17 Паламар Катерина Романівна 156  

 

2. Гуцуляк В.А. списки вступників, рекомендованих до зарахування за 

регіональним замовленням, сформувати в ЄДЕБО, розмістити на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та сайті навчального закладу. 

Термін: до 12:00 год. 26.07.2022 р.  

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Пекарського М. І., який представив рейтинговий список вступників на основі 

базової середньої освіти спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» денної 

форми навчання: 

№ 

п/п 

Номер 

особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові вступника 
Конкурсний 

бал 

1.  Д09М01 Тупичко Мирослава Михайлівна 159 

2.  Д09М02 Григорій Єлизавета Іванівна 175 

3.  Д09М03 Богуцька Христина Ярославівна 176 

4.  Д09М04 Горощук  Еріка Олександрівна 154 

5.  Д09М05 Унгурян Наталія Василівна 158 

6.  Д09М06 Богдан Софія Іванівна 195 

7.  Д09М07 Костенко Анастасія Василівна 143 

8.  Д09М08 Гаджук Яна Дмитрівна 178 

9.  Д09М09 Петрюк Аліна Миколаївна 170 

10.  Д09М10 Варварюк Діана Андріївна 151 

11.  Д09М11 Костенюк Анастасія Олександрівна 149 



 

12.  Д09М12 Максименко Анастасія Сергіївна 158 

13.  Д09М13 Побережна Катерина Ігорівна 174 

14.  Д09М14 Варенька Юліана Василівна 177 

15.  Д09М15 Івасюк Ірина Юріївна 144 

16.  Д09М16 Кречун Юлія Володимирівна 150 

17.  Д09М17 Колодницька Вікторія Андріївна 159 

18.  Д09М18 Ткачук Маріна Михайлівна 147 

19.  Д09М19 Плегачова Катерина Олександрівна 163 

20.  Д09М20 Хабайлова Олександра Русланівна 166 

21.  Д09М21 Кіцак Данієла Віорелівна 156 

22.  Д09М22 Костиняк Евеліна Іванівна 176 

23.  Д09М23 Лушней Богдана Володимирівна 150 

24.  Д09М24 Бадіца Геогрій Іванович 151 

25.  Д09М25 Богданюк Маргаріта  Юріївна 153 

26.  Д09М26 Портей Софія Михайлівна 198 

27.  Д09М27 Гренчук Анастасія Іванівна 152 

28.  Д09М28 Михалевська Анастасія Сергіївна 197 

29.  Д09М29 Головащук Дар’я Миколаївна 182 

30.  Д09М30 Ткачищина Дарина Сергіївна 146 

31.  Д09М31 Воєводіна Маріанна Сергіївна 155 

32.  Д09М32 Дмитрішен Світлана Олександрівна 174 

33.  Д09М33 Демчук Юліанна Олегівна 152 

34.  Д09М34 Редик Вікторія Сергіївна 162 

35.  Д09М35 Козачук Анастасія Сергіївна 167 



 

36.  Д09М36 Марусик Яна Петрівна 148 

37.  Д09М37 Майстрюк Анна Валентинівна 155 

38.  Д09М38 Шевчук Олександра Олександрівна 166 

39.  Д09М39 Шмигон Марія Володимирівна 157 

40.  Д09М40 Шодринга Анастасія Миколаївна 155 

41.  Д09М41 Мурараш Владислав Іванович 178 

42.  Д09М42 Бузукіна Саміра Володимирівна 154 

43.  Д09М43 Стефанчук Дар’я Сергіївна 142 

44.  Д09М44 Баланюк Катерина-Серафима Михайлівна 160 

45.  Д09М45 Морозова Софія Олександрівна 162 

46.  Д09М46 Басіста Діана Андріївна 143 

47.  Д09М47 Науменко Маргарита Олесівна 157 

48.  Д09М48 Козлова Марія Сергіївна 149 

49.  Д09М49 Піддубна Лейла Олександрівна 161 

50.  Д09М50 Штефанюк Людмила Іванівна 154 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка зазначила, що всі вступників, які після вступних виявили 

бажання продовжити свою участь в конкурсі, окрім Бузукіної Саміри Володимирівни, 

номер особової справи Д09М42. 

 

Враховуючи це, Гуцуляк В.А. представила новий рейтинговий список станом на 

22.07.2022 р.: 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 
Примітки 

1 Тупичко Мирослава Михайлівна  за спеціальними умовами 

участі в конкурсі 
2 Портей Софія Юріївна 198  

3 Михалевська Анастасія Сергіївна 197  

4 Богдан Софія Іванівна 195  

5 Гаджук Яна Дмитрівна 187  

6 Богуцька Христина Ярославівна 185  



 

7 Григорій Єлизавета Іванівна 184  

8 Побережна Катерина Ігорівна 183  

9 Головащук Дар`я Миколаївна 182  

10 Петрюк Аліна Миколаївна 179  

11 Мурараш Владислав Іванович 178  

12 Варенька Юліана Василівна 177  

13 Костиняк Евеліна Іванівна 176  

14 Дмитрішен Світлана Олександрівна 174  

15 Козачук Анастасія Сергіївна 167  

16 Максименко Анастасія Сергіївна 166  

17 Шевчук Олександра Олександрівна 166  

18 Хабайлова Олександра Русланівна 166  

19 Плегачова Катерина Олександрівна 163  

20 Горощук Еріка Олександрівна 162  

21 Редик Вікторія Сергіївна 162  

22 Морозова Софія Олександрівна 162  

23 Піддубна Лейла Олександрівна 161  

24 Баланюк Катерина-Серафима 

Михайлівна 

160  

25 Колодницька Вікторія Андріївна 159  

26 Унгурян Наталія Василівна 158  

27 Кречун Юлія Володимирівна 158  

28 Шмигон Марія Володимирівна 157  

29 Науменко Маргарита Олесівна 157  

30 Костенюк Анастасія Олександрівна 156  

31 Кіцак Данієла Віорелівна 156  

32 Марусик Яна Петрівна 155  

33 Майстрюк Анна Валентинівна 155  

34 Шодринга Анастасія Миколаївна 155  

35 Воєводіна Маріанна Сергіївна 155  

36 Ткачук Маріна Михайлівна 154  

37 Штефанюк Людмила Іванівна 154  

38 Богданюк Маргаріта Юріївна 153  

39 Демчук Юліанна Олегівна 152  

40 Гренчук Анастасія Іванівна 152  

41 Івасюк Ірина Юріївна 151  

42 Варварюк Діана Андріївна 151  

43 Бадіца Георгій Іванович 151  

44 Лушней Богдана Володимирівна 150  

45 Костенко Анастасія Василівна 150  

46 Козлова Марія Сергіївна 149  

47 Стефанчук Дар`я Сергіївна 149  

48 Ткачищина Дарина Сергіївна 146  

49 Басіста Діана Андріївна 143  



 

ВИРІШИЛИ: 

1. На підставі рейтингового списку, рекомендувати до зарахування за 

регіональним замовленням таких вступників на основі базової середньої освіти 

спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» денної форми навчання: 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 
Примітки 

1 Тупичко Мирослава Михайлівна 167 за спеціальними умовами 

участі в конкурсі 

2 Портей Софія Юріївна 198  

3 Михалевська Анастасія Сергіївна 197  

4 Богдан Софія Іванівна 195  

5 Гаджук Яна Дмитрівна 187  

6 Богуцька Христина Ярославівна 185  

7 Григорій Єлизавета Іванівна 184  

8 Побережна Катерина Ігорівна 183  

9 Головащук Дар`я Миколаївна 182  

10 Петрюк Аліна Миколаївна 179  

11 Мурараш Владислав Іванович 178  

12 Варенька Юліана Василівна 177  

13 Костиняк Евеліна Іванівна 176  

14 Дмитрішен Світлана Олександрівна 174  

15 Козачук Анастасія Сергіївна 167  

16 Хабайлова Олександра Русланівна 166  

17 Шевчук Олександра Олександрівна 166  

18 Максименко Анастасія Сергіївна 166  

19 Плегачова Катерина Олександрівна 163  

20 Морозова Софія Олександрівна 162  

21 Редик Вікторія Сергіївна 162  

22 Горощук Еріка Олександрівна 162  

23 Піддубна Лейла Олександрівна 161  

24 Баланюк Катерина-Серафима 

Михайлівна 

160  

25 Колодницька Вікторія Андріївна 159  

26 Кречун Юлія Володимирівна 158  

27 Унгурян Наталія Василівна 158  

28 Науменко Маргарита Олесівна 157  

29 Шмигон Марія Володимирівна 157  

30 Костенюк Анастасія Олександрівна 156  

 

2. Гуцуляк В.А. списки вступників, рекомендованих до зарахування за 

регіональним замовленням, сформувати в ЄДЕБО, розмістити на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та сайті навчального закладу. 

Термін: до 12:00 год. 26.07.2022 р.  

 



 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка довела до відома присутніх розрахунок обсягів виконання 

викладачами навчальної роботи, пов’язаних із проведенням вступних випробувань на 

основі базової середньої освіти. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Гуцуляк В.А., підготувати та подати на затвердження голові Приймальної комісії 

довідку про виконання обсягів навчальної роботи, пов’язаних із проведенням вступних 

випробувань. 

 

V. СЛУХАЛИ: 

Пекарський М.І., яка повідомив присутнім, що на період тимчасової 

непрацездатності і планового перебування на стаціонарному лікуванні з 25.07.2022 р. 

обов’язки директора тимчасово виконуватиме заступник директора Гапей Алла 

Василівна та засвідчив це наказом від 22.07.2022 р.       № 134-к. 

А також зазначив, що в цей період, обов’язки голови приймальної комісії коледжу 

буде виконувати заступник голови комісії Гапей Алла Василівна. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти інформацію до відома. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар      Вікторія ГУЦУЛЯК 
  



 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

28.07.2022 р. 12:00 год.               № 14 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

ВІДСУТНІ: Пекарський М.І. (на період тимчасової непрацездатності і 

планового перебування на стаціонарному лікуванні) 

 

Заступник голови Приймальної комісії:                                        А.В. Гапей  

Відповідальний секретар:                                                            В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про зарахування вступників на основі базової загальної середньої освіти за 

регіональним замовленням з 01.09.2022 р. до числа студентів денної форми 

навчання. 

Гапей А.В. 

2. Про формування рейтингового списку для вступників на основі базової загальної 

середньої освіти денної форми навчання, які рекомендовані до зарахування на місця 

за кошти фізичних та юридичних осіб.  

Гуцуляк В.А. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Гапей А.В., яка зазначила, що відповідно до Правил прийому не пізніше 12:00 

год. 28 липня 2022 року вступники на основі базової загальної середньої освіти денної 

форми навчання, які отримали рекомендації до зарахування за регіональним 

замовленням, повинні виконати вимоги до зарахування за регіональним замовленням, 

в тому числі подати оригінали документів.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка ознайомила всіх присутніх з особовими справами вступників 

денної форми навчання на основі базової загальної середньої освіти та зазначила, що 

станом на 12:00 год. 28 липня 2022 року всі вступники виконали вимоги до зарахування 

за регіональним замовленням (подали оригінали документів). 

Гуцуляк В.А. окремо зазначила, що приймальна комісія коледжу попередньо 

рекомендувала на зарахування на бюджет Гадинко Владиславу Вячеславівну за двома 

спеціальностями «Облік і оподаткування» та фінанси банківська справа та 

страхування». Оскільки Гадинко В.В. не виконала вимоги до зарахування, Гуцуляк 

В.А. запропонувала виключити її зі списку рекомендованих. 



 

Враховуючи все це, Гуцуляк В.А запропонувала всіх вступників, які виконали 

вимоги до зарахування за регіональним замовленням, зарахувати до числа студентів 

коледжу. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Зарахувати з 01.09.2022 р. до числа студентів коледжу денної форми 

навчання, які будуть навчатися за регіональним замовленням, таких вступників: 

- за конкурсною пропозицією «Облік і оподаткування на основі базової 

загальної середньої освіти»: 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я, по батькові 

1.  Вакараш Олена Володимирівна 

2.  Дутчак Іван Іларійович 

3.  Лашкіба Аніта Павлівна 

4.  Локовей Емелі-Анастасія Євгеніївна 

5.  Мислик Софія Михайлівна 

6.  Нікіта Каріна Олександрівна 

7.  Онофрійчук Сергій Миколайович 

8.  Пилипчук Катерина Павлівна 

9.  Піддубна Ліана Олександрівна 

10.  Ростоцька Анастасія Дмитрівна 

11.  Сахро Олександра Степанівна 

12.  Смук Діана Сергіївна 

13.  Стругар Аліна Віталіївна 

14.  Тоненька Анна Іванівна 

15.  Шевчук Марина Святославівна 
 

- за конкурсною пропозицією «Фінанси, банківська справа та страхування на 

основі базової загальної середньої освіти»: 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

1.  Бранашко Дмитро Васильович 

2.  Васильков Андрій Сергійович 

3.  Галас Олексій Сергійович 

4.  Гончар Каріна Богданівна 

5.  Данилюк Михайло Миколайович 

6.  Ілащук Станіслав Іванович 

7.  Квітка Артем Сергійович 

8.  Кідревич Максим Геннадійович 

9.  Кобаліс Максим Сергійович 

10.  Лук`янів Владислав Русланович 

11.  Паламар Катерина Романівна 

12.  Паламарюк Анастасія Василівна 

13.  Палій Наталія Віталіївна 

14.  Стринадко Марія Дмитрівна 



 

15.  Торська Вікторія Ярославівна 

16.  Фока Данило Андрійович 

- за конкурсною пропозицією «Технології легкої промисловості на основі 

базової загальної середньої освіти»: 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я, по батькові  

1.  Баланюк Катерина-Серафима Михайлівна 

2.  Богдан Софія Іванівна 

3.  Богуцька Христина Ярославівна 

4.  Варенька Юліана Василівна 

5.  Гаджук Яна Дмитрівна 

6.  Головащук Дар`я Миколаївна 

7.  Горощук Еріка Олександрівна 

8.  Григорій Єлизавета Іванівна 

9.  Дмитрішен Світлана Олександрівна 

10.  Козачук Анастасія Сергіївна 

11.  Колодницька Вікторія Андріївна 

12.  Костенюк Анастасія Олександрівна 

13.  Костиняк Евеліна Іванівна 

14.  Кречун Юлія Володимирівна 

15.  Максименко Анастасія Сергіївна 

16.  Михалевська Анастасія Сергіївна 

17.  Морозова Софія Олександрівна 

18.  Мурараш Владислав Іванович 

19.  Науменко Маргарита Олесівна 

20.  Петрюк Аліна Миколаївна 

21.  Піддубна Лейла Олександрівна 

22.  Плегачова Катерина Олександрівна 

23.  Побережна Катерина Ігорівна 

24.  Портей Софія Юріївна 

25.  Редик Вікторія Сергіївна 

26.  Тупичко Мирослава Михайлівна 

27.  Унгурян Наталія Василівна 

28.  Хабайлова Олександра Русланівна 

29.  Шевчук Олександра Олександрівна 

30.  Шмигон Марія Володимирівна 
 

2. Гуцуляк В.А. вищезазначеним вступникам змінити в ЄДЕБО статус з 

«рекомендований» на «до наказу за бюджетом» та розмістити списки зарахованих до 

числа студентів коледжу за регіональним замовленням на інформаційному стенді 

Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 18.00 год. 30.07.2022 р.  

ІІ. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка наголосила на тому, що відповідно до Правил прийому не 

пізніше 18:00 год. 30 липня 2022 року необхідно рекомендувати до зарахування 



 

вступників на основі базової загальної середньої освіти денної форми навчання на 

місця за кошти фізичних та юридичних осіб.   

Також, Гуцуляк В.А. представила списки вступників, які забрали документи за 

власним бажанням або відмовились від участі в конкурсі за спеціальністю 182 

«Технології легкої промисловості», а саме: 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

1 Штефанюк Людмила Іванівна  

2 Стефанчук Дар`я Сергіївна  

3 Бузукіна Саміра Володимирівна 

4 Козлова Марія Сергіївна  

5 Івасюк Ірина Юріївна  

6 Варварюк Діана Андріївна  

7 Шодринга Анастасія Миколаївна  

8 Ткачищина Дарина Сергіївна  

ВИРІШИЛИ: 

1. На підставі рейтингових списків, рекомендувати до зарахування за кошти фізичних 

та юридичних осіб вступників на основі базової загальної середньої освіти денної форми 

навчання згідно ліцензованого обсягу, а саме: 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»: 

№ 

п/п 

Номер 

особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 Д09Б23 Богачик Олександр Ілліч 

2 Д09Б24 Трач Андрій Васильович 

3 Д09Б25 Перчик Антон Олександрович 

4 Д09Б26 Родинчук Сергій Іванович 
 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:  

№ 

п/п 

Номер 

особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 Д09Ф22 Шинкар Андрій Васильович 

2 Д09Ф23 Томулець Сергій Костянтинович 

3 Д09Ф24 Кузенко Володимир Миколайович 

 

Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»: 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

1 Кіцак Данієла Віорелівна 

2 Майстрюк Анна Валентинівна 

3 Воєводіна Маріанна Сергіївна 

4 Марусик Яна Петрівна 

5 Ткачук Маріна Михайлівна 

6 Богданюк Маргаріта Юріївна 



 

7 Гренчук Анастасія Іванівна 

8 Демчук Юліанна Олегівна 

9 Бадіца Георгій Іванович 

10 Костенко Анастасія Василівна 

11 Лушней Богдана Володимирівна 

12 Басіста Діана Андріївна 

13 Бідяк-Захарова Поліна Валентинівна 

14 Репчук Натан Андрійович 

 

2. Гуцуляк В.А. списки вступників рекомендованих до зарахування за кошти 

фізичних та юридичних осіб сформувати в ЄДЕБО, розмістити на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 12:00 год. 02.08.2022 р.  

 

 

 

Заступник Голови Приймальної комісії               Алла ГАПЕЙ 
 

 

 

Відповідальний секретар                Вікторія ГУЦУЛЯК 
  



 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

29.07.2022 р. 12:00 год.              № 15 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

ВІДСУТНІ: Пекарський М.І. (на період тимчасової непрацездатності і 

планового перебування на стаціонарному лікуванні) 

 

Заступник голови Приймальної комісії:                                        А.В. Гапей  

Відповідальний секретар:                                                            В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про зарахування вступників на основі базової загальної середньої освіти на місця 

за кошти фізичних та юридичних осіб з 01.09.2022 р. до числа студентів денної 

форми навчання. 

Гапей А.В. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Гапей А.В., яка зазначила, що відповідно до Правил прийому не пізніше 18:00 

год. 02 серпня 2022 року вступники на основі базової загальної середньої освіти денної 

форми навчання, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб, в тому числі подати оригінали документів.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка ознайомила всіх присутніх з особовими справами вступників 

денної форми навчання на основі базової загальної середньої освіти та зазначила, що 

станом на 12:00 год. 29 липня 2022 року всі вступники виконали вимоги до зарахування 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб (подали оригінали документів). 

Враховуючи все це, Гуцуляк В.А запропонувала всіх вступників, які виконали 

вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, зарахувати до 

числа студентів коледжу. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Зарахувати з 01.09.2022 р. до числа студентів коледжу денної форми 

навчання, які будуть навчатися за кошти фізичних та юридичних осіб, таких 

вступників: 

- за конкурсною пропозицією «Облік і оподаткування на основі базової 

загальної середньої освіти»: 



 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

1 Богачик Олександр Ілліч 

2 Трач Андрій Васильович 

3 Перчик Антон Олександрович 

4 Родинчук Сергій Іванович 
 

- за конкурсною пропозицією «Фінанси, банківська справа та страхування на 

основі базової загальної середньої освіти»: 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

1 Шинкар Андрій Васильович 

2 Томулець Сергій Костянтинович 

3 Кузенко Володимир Миколайович 

 
 

2. Гуцуляк В.А. вищезазначеним вступникам змінити в ЄДЕБО статус з 

«рекомендований» на «до наказу за контрактом» та розмістити списки зарахованих до 

числа студентів коледжу на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на 

інформаційному стенді Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 18.00 год. 03.08.2022 р.  

 

 

 

Заступник Голови Приймальної комісії               Алла ГАПЕЙ 
 

 

 

Відповідальний секретар                Вікторія ГУЦУЛЯК 
  



 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

01.08.2022 р. 12:00 год.                   № 16 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

ВІДСУТНІ: Пекарський М.І. (на період тимчасової непрацездатності і 

планового перебування на стаціонарному лікуванні) 

 

Заступник голови Приймальної комісії:                                        А.В. Гапей  

Відповідальний секретар:                                                            В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про зарахування вступників на основі базової загальної середньої освіти на місця 

за кошти фізичних та юридичних осіб з 01.09.2022 р. до числа студентів денної 

форми навчання. 

Гапей А.В. 

2. Про внесення змін в закріплені за коледжем обсяги регіонального замовлення на 

2022 рік. 

Гапей А.В. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Гапей А.В., яка зазначила, що відповідно до Правил прийому не пізніше 18:00 

год. 02 серпня 2022 року вступники на основі базової загальної середньої освіти денної 

форми навчання, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб, в тому числі подати оригінали документів.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка ознайомила всіх присутніх з особовими справами вступників 

денної форми навчання на основі базової загальної середньої освіти та зазначила, що 

станом на 12:00 год. 01 серпня 2022 року всі вступники виконали вимоги до 

зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб (подали оригінали 

документів). 

Враховуючи все це, Гуцуляк В.А запропонувала всіх вступників, які виконали 

вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, зарахувати до 

числа студентів коледжу. 

 

 

 



 

ВИРІШИЛИ: 

1. Зарахувати з 01.09.2022 р. до числа студентів коледжу денної форми 

навчання, які будуть навчатися за кошти фізичних та юридичних осіб, таких 

вступників: 

- за конкурсною пропозицією «Технології легкої промисловості на основі 

базової загальної середньої освіти»: 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

1 Кіцак Данієла Віорелівна 

2 Майстрюк Анна Валентинівна 

3 Воєводіна Маріанна Сергіївна 

4 Марусик Яна Петрівна 

5 Ткачук Маріна Михайлівна 

6 Богданюк Маргаріта Юріївна 

7 Гренчук Анастасія Іванівна 

8 Демчук Юліанна Олегівна 

9 Бадіца Георгій Іванович 

10 Костенко Анастасія Василівна 

11 Лушней Богдана Володимирівна 

12 Басіста Діана Андріївна 

13 Бідяк-Захарова Поліна Валентинівна 

14 Репчук Натан Андрійович 
 

2. Гуцуляк В.А. вищезазначеним вступникам змінити в ЄДЕБО статус з 

«рекомендований» на «до наказу за контрактом» та розмістити списки зарахованих до 

числа студентів коледжу на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на 

інформаційному стенді Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 18.00 год. 03.08.2022 р.  

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Гапей А.В., зазначила, що коледжем до Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної військової адміністрації були надані клопотання щодо внесення 

змін в закріплені за коледжем обсяги регіонального замовлення на 2022 рік. 

Відповідно до розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 

29 липня 2022 року № 1077-р «Про внесення змін до регіонального замовлення на 2022 

рік на підготовку фахівців у закладах фахової передвищої освіти, які фінансуються з 

обласного бюджету», коледжу визначений наступний розподіл регіонального 

замовлення на підготовку освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра за денною формою навчання у 2022 році : 

 

 

Шифр та назва спеціальності  
Обсяг регіонального 

замовлення  
На основі базової загальної середньої освіти 

071 Облік і оподаткування 15 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 16 



 

182 Технології легкої промисловості 30 

На основі повної загальної середньої освіти 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 10 

182 Технології легкої промисловості 15 

На основі ОКР «Кваліфікований робітник» 

182 Технології легкої промисловості 10 

 

Відбулося обговорення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Забезпечити виконання регіонального замовлення під час прийому 2022 року. 

2. Обсяги регіонального замовлення оприлюднити на сайті коледжу та 

інформаційному стенді Приймальної комісії. 

3. Відповідальному секретарю приймальної комісії внести відповідні зміни до 

конкурсних пропозицій в ЄДБО до 03.08.2022 р. 

 

 

 

Заступник Голови Приймальної комісії               Алла ГАПЕЙ 
 

 

 

Відповідальний секретар                Вікторія ГУЦУЛЯК 
  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

05.08.2022 р. 18:30 год.              №17 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

ВІДСУТНІ: Пекарський М.І. (на період тимчасової непрацездатності і 

планового перебування на стаціонарному лікуванні) 

 

Заступник голови Приймальної комісії:                                        А.В. Гапей  

Відповідальний секретар:                                                            В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про допуск вступників денної форми навчання на основі повної загальної середньої 

освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника до 

конкурсних вступних випробувань у 2022 році 

Гапей А.В. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Гапей А.В., яка наголосила, що згідно з Правилами прийому та розкладом 

вступних випробувань 2022 року, вступники на основі повної загальної середньої 

освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, які не 

здавали НМТ, ЗНО, складають вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди у період з  08.08.2022 р. по 16.08.2022 р.  

Враховуючи це, необхідно допустити до складання конкурсних вступних 

випробувань вступників на основі повної загальної середньої освіти та на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, які подали заяву з 

документами для вступу до коледжу до 05 серпня 2022 року включно. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка ознайомила присутніх з особовими справами вступників на основі 

повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника, які згідно з Правилами прийому мають право брати участь у 

конкурсних вступних випробуваннях 2022 року.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Допустити до конкурсних вступних випробувань 2022 року таких вступників денної 

форми навчання на основі повної загальної середньої освіти згідно з порядком 

реєстрації заяв на спеціальності: 

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:  

Д11Ф01 Афанасьєв Віктор Валерійович 



 

Д11Ф02 Сопіт Андрій Олександрович 

Д11Ф03 Козак Андрій Михайлович 

Д11Ф04 Грудей Микола Миколайович 

Д11Ф05 Федюк Віталій Васильович 

Д11Ф06 Аронець Віталій Павлович 

Д11Ф07 Шевчук Сергій Миколайович 

Д11Ф08 Морар Олексій Миколайович 

Д11Ф09 Балацький Василь Андрійович 

Д11Ф10 Яцишин Олександр Анатолійович 

Д11Ф11 Іванчук Лілія Михайлівна 

Д11Ф12 Шкільнюк Андрій Павлович 

Д11Ф13 Дарчук Іван Іванович 

 

182 «Технології легкої промисловості»:  

Д11М01 Пастушок Альбіна Іванівна 

Д11М02 Кремениця Роман Дмитрович 

Д11М03 Сташко Ангеліна Василівна 

Д11М04 Молдован Олег Анатолійович 

Д11М05 Главчев Юрій Олександрович 

Д11М06 Мельниченко Аліна Іванівна 

Д11М07 Бишлей Юлія Олександрівна 

 

2. Допустити до конкурсних вступних випробувань 2022 року таких вступників денної 

форми навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника згідно з порядком реєстрації заяв на спеціальність: 

 

              182 «Технології легкої промисловості»: 

ДКРМ01 Куцак Надія Вікторівна 

ДКРМ02 Гелета Віолета Василівна 

ДКРМ03 Михайлова Надія Іванівна 

ДКРМ04 Гаврилой Марина Іванівна 

ДКРМ05 Лакуста Оксана Степанівна 

ДКРМ06 Захарчук Світлана Олександрівна 

ДКРМ07 Гайдичук Наталія 

ДКРМ08 Главчева Оксана Михайлівна 

ДКРМ09 Северин Марія Іванівна 

ДКРМ10 Альошина Світлана Володимирівна 

 

Заступник Голови Приймальної комісії               Алла ГАПЕЙ 
 

 

 

Відповідальний секретар                Вікторія ГУЦУЛЯК 
  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

23.08.2022 р. 11:00 год.                      № 18 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

ВІДСУТНІ: Пекарський М.І. (на період тимчасової непрацездатності і 

планового перебування на стаціонарному лікуванні) 

 

Заступник голови Приймальної комісії:                                        А.В. Гапей  

Відповідальний секретар:                                                            В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про формування рейтингового списку вступників спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» на основі базової середньої освіти денної форми навчання та 

рекомендування цих вступників до зарахування на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб.  

Гапей А.В. 

2. Про формування рейтингового списку вступників спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» на основі базової середньої освіти денної форми 

навчання та рекомендування цих вступників до зарахування на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб.  

Гапей А.В. 

3. Про формування рейтингового списку вступників спеціальності 182 «Технології 

легкої промисловості» на основі базової середньої освіти денної форми навчання та 

рекомендування цих вступників до зарахування на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб.  

Гапей А.В. 

 

 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Гапей А.В., яка зазначила, що 22 серпня 2022 року о 18.00 завершився прийом 

заяв та документів вступників на основі базової середньої освіти спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» (додатковий прийом, перша хвиля) денної форми навчання. 

Комісія Чернівецького коледжу технологій та дизайну з рейтингування мотиваційних 

листів вступників визначила рейтингові позиції вступників за розглядом їх листів 

наступним чином: 



 

Номер 

особової 

справи 

Прізвище, ім’я, по батькові вступника 
Рейтингова позиція 

мотиваційного листа 

Д09Б23 Андрійчук Максим Сергійович 12 

Д09Б24 Богачек Ігор Святославович 4 

Д09Б25 Горбунов Станіслав Ігорович 9 

Д09Б26 Іонашку Денис Дмитрович 2 

Д09Б27 Марущак Валентин Степанович 10 

Д09Б28 Момот Іван Володимирович 8 

Д09Б29 Омельченко Володимир Всеволодович 7 

Д09Б30 Панцирь Сергій Степанович 6 

Д09Б31 Русин Олександр Миколайович 11 

Д09Б32 Сарафенюк Ростислав Іванович 3 

Д09Б33 Сірман Олександр Васильович 5 

Д09Б34 Топорков Сергій Іванович 1 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка представила новий рейтинговий список станом на 23.07.2022 

р.:  

Номер особової справи Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

Д09Б34 Топорков Сергій Іванович 

Д09Б26 Іонашку Денис Дмитрович 

Д09Б32 Сарафенюк Ростислав Іванович 

Д09Б24 Богачек Ігор Святославович 

Д09Б33 Сірман Олександр Васильович 

Д09Б30 Панцирь Сергій Степанович 

Д09Б29 Омельченко Володимир Всеволодович 

Д09Б28 Момот Іван Володимирович 

Д09Б25 Горбунов Станіслав Ігорович 

Д09Б27 Марущак Валентин Степанович 

Д09Б31 Русин Олександр Миколайович 

Д09Б23 Андрійчук Максим Сергійович 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. На підставі рейтингового списку, рекомендувати до зарахування за кошти 

фізичних та юридичних осіб таких вступників на основі базової середньої 

освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання: 

Номер особової справи Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

Д09Б34 Топорков Сергій Іванович 

Д09Б26 Іонашку Денис Дмитрович 

Д09Б32 Сарафенюк Ростислав Іванович 

Д09Б24 Богачек Ігор Святославович 

Д09Б33 Сірман Олександр Васильович 



 

Д09Б30 Панцирь Сергій Степанович 

Д09Б29 Омельченко Володимир Всеволодович 

Д09Б28 Момот Іван Володимирович 

Д09Б25 Горбунов Станіслав Ігорович 

Д09Б27 Марущак Валентин Степанович 

Д09Б31 Русин Олександр Миколайович 

Д09Б23 Андрійчук Максим Сергійович 

 

2. Гуцуляк В.А. списки вступників, рекомендованих до зарахування за  кошти 

фізичних та юридичних осіб, сформувати в ЄДЕБО, розмістити на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 12:00 год. 23.08.2022 р.  

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Гапей А.В., яка зазначила, що 22 серпня 2022 року о 18.00 завершився прийом 

заяв та документів вступників на основі базової середньої освіти спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» (додатковий прийом, перша хвиля) 

денної форми навчання. Комісія Чернівецького коледжу технологій та дизайну з 

рейтингування мотиваційних листів вступників визначила рейтингові позиції 

вступників за розглядом їх листів наступним чином:  

 

Номер 

особової 

справи 

Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

Рейтингова позиція 

мотиваційного 

листа 

Д09Ф22 Деліцой Олена Василівна 3 

Д09Ф23 Католік Едуард Володимирович 5 

Д09Ф24 Кирпичов Володимир Олексійович 4 

Д09Ф25 Маруняк Михайло Миколайович 1 

Д09Ф26 Пасічник Олександр Володимирович 8 

Д09Ф27 Смірнов Владислав Вікторович 10 

Д09Ф28 Сопко Анастасія Андріївна 6 

Д09Ф29 Стахіра Дмитро Михайлович 2 

Д09Ф30 Трач Анатолій Федорович 7 

Д09Ф31 Фіголь Аліна Василівна 9 

ВИСТУПИЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка представила новий рейтинговий список станом на 23.08.2022 

р.:  

Номер особової справи Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

Д09Ф25 Маруняк Михайло Миколайович 

Д09Ф29 Стахіра Дмитро Михайлович 

Д09Ф22 Деліцой Олена Василівна 

Д09Ф24 Кирпичов Володимир Олексійович 

Д09Ф23 Католік Едуард Володимирович 



 

Д09Ф28 Сопко Анастасія Андріївна 

Д09Ф30 Трач Анатолій Федорович 

Д09Ф26 Пасічник Олександр Володимирович 

Д09Ф31 Фіголь Аліна Василівна 

Д09Ф27 Смірнов Владислав Вікторович 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. На підставі рейтингового списку, рекомендувати до зарахування за регіональним 

замовленням таких вступників на основі базової загальної середньої освіти спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання: 
 

Номер особової справи Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

Д09Ф25 Маруняк Михайло Миколайович 

Д09Ф29 Стахіра Дмитро Михайлович 

Д09Ф22 Деліцой Олена Василівна 

Д09Ф24 Кирпичов Володимир Олексійович 

Д09Ф23 Католік Едуард Володимирович 

Д09Ф28 Сопко Анастасія Андріївна 

Д09Ф30 Трач Анатолій Федорович 

Д09Ф26 Пасічник Олександр Володимирович 

Д09Ф31 Фіголь Аліна Василівна 

Д09Ф27 Смірнов Владислав Вікторович 

 

2. Гуцуляк В.А. списки вступників, рекомендованих до зарахування за 

регіональним замовленням, сформувати в ЄДЕБО, розмістити на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та сайті закладу освіти. 

Термін: до 12:00 год. 23.08.2022 р.  

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Гапей А.В., яка зазначила, що 22 серпня 2022 року о 18.00 завершився прийом 

заяв та документів вступників на основі базової середньої освіти спеціальності 182 

«Технології легкої промисловості» (додатковий прийом, перша хвиля) денної форми 

навчання. Комісія Чернівецького коледжу технологій та дизайну з рейтингування 

мотиваційних листів вступників визначила рейтингові позиції вступників за розглядом 

їх листів наступним чином:  

Номер 

особової 

справи 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Рейтингова позиція 

мотиваційного листа 

Д09М50 Гавриляк Валентина Мирославівна 5 

Д09М51 Жалоба Марія Миколаївна 1 

Д09М52 Паскал Яна Сергіївна 4 

Д09М53 Савіна Анна Сергіївна 2 

Д09М54 Ящук Ганна Михайлівна 3 

 



 

ВИСТУПИЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка представила новий рейтинговий список станом на 23.08.2022 

р.: 

Номер особової справи Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

Д09М51 Жалоба Марія Миколаївна 

Д09М53 Савіна Анна Сергіївна 

Д09М54 Ящук Ганна Михайлівна 

Д09М52 Паскал Яна Сергіївна 

Д09М50 Гавриляк Валентина Мирославівна 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. На підставі рейтингового списку, рекомендувати до зарахування за 

регіональним замовленням таких вступників на основі базової середньої освіти 

спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» денної форми навчання: 

Номер особової справи Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

Д09М51 Жалоба Марія Миколаївна 

Д09М53 Савіна Анна Сергіївна 

Д09М54 Ящук Ганна Михайлівна 

Д09М52 Паскал Яна Сергіївна 

Д09М50 Гавриляк Валентина Мирославівна 

 

2. Гуцуляк В.А. списки вступників, рекомендованих до зарахування за 

регіональним замовленням, сформувати в ЄДЕБО, розмістити на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та сайті навчального закладу. 

Термін: до 12:00 год. 23.08.2022 р.  

 

 

 

Заступник Голови Приймальної комісії               Алла ГАПЕЙ 
 

 

 

Відповідальний секретар                Вікторія ГУЦУЛЯК 
 

  



 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

23.08.2022 р. 16:00 год.                   № 19 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

ВІДСУТНІ: Пекарський М.І. (на період тимчасової непрацездатності і 

планового перебування на стаціонарному лікуванні) 

 

Заступник голови Приймальної комісії:                                        А.В. Гапей  

Відповідальний секретар:                                                            В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про зарахування вступників на основі базової загальної середньої освіти на місця 

за кошти фізичних та юридичних осіб з 01.09.2022 р. до числа студентів денної 

форми навчання. 

Гапей А.В. 

І. СЛУХАЛИ: 

Гапей А.В., яка зазначила, що відповідно до Правил прийому не пізніше 12:00 

год. 29 серпня 2022 року вступники на основі базової загальної середньої освіти денної 

форми навчання, які отримали рекомендації до зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб, повинні виконати вимоги до зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб, в тому числі подати оригінали документів.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гуцуляк В.А., яка ознайомила всіх присутніх з особовими справами вступників 

денної форми навчання на основі базової загальної середньої освіти та зазначила, що 

станом на 16:00 год. 23 серпня 2022 року всі вступники виконали вимоги до 

зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб (подали оригінали документів). 

Враховуючи все це, Гуцуляк В.А запропонувала всіх вступників, які виконали 

вимоги до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, зарахувати до числа 

студентів коледжу. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Зарахувати з 01.09.2022 р. до числа студентів коледжу денної форми 

навчання, які будуть навчатися за кошти фізичних та юридичних осіб, таких 

вступників: 

- за конкурсною пропозицією «Облік і оподаткування на основі базової 

загальної середньої освіти (додатковий прийом, перша хвиля)»: 

Номер 

п/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1.  Топорков Сергій Іванович 



 

2.  Іонашку Денис Дмитрович 

3.  Сарафенюк Ростислав Іванович 

4.  Богачек Ігор Святославович 

5.  Сірман Олександр Васильович 

6.  Панцирь Сергій Степанович 

7.  Омельченко Володимир Всеволодович 

8.  Момот Іван Володимирович 

9.  Горбунов Станіслав Ігорович 

10.  Марущак Валентин Степанович 

11.  Русин Олександр Миколайович 

12.  Андрійчук Максим Сергійович 

- за конкурсною пропозицією «Фінанси, банківська справа та страхування на 

основі базової загальної середньої освіти (додатковий прийом, перша хвиля)»: 

Номер 

п/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1.  Маруняк Михайло Миколайович 

2.  Стахіра Дмитро Михайлович 

3.  Деліцой Олена Василівна 

4.  Кирпичов Володимир Олексійович 

5.  Католік Едуард Володимирович 

6.  Сопко Анастасія Андріївна 

7.  Трач Анатолій Федорович 

8.  Пасічник Олександр Володимирович 

9.  Фіголь Аліна Василівна 

10.  Смірнов Владислав Вікторович 

- за конкурсною пропозицією «Технології легкої промисловості на основі 

базової загальної середньої освіти (додатковий прийом, перша хвиля)»: 

Номер 

п/п 
Прізвище, ім’я, по батькові вступника 

1.  Жалоба Марія Миколаївна 

2.  Савіна Анна Сергіївна 

3.  Ящук Ганна Михайлівна 

4.  Паскал Яна Сергіївна 

5.  Гавриляк Валентина Мирославівна 
 

2. Гуцуляк В.А. вищезазначеним вступникам змінити в ЄДЕБО статус з 

«рекомендований» на «до наказу за контрактом» та розмістити списки зарахованих до 

числа студентів коледжу за кошти фізичних та юридичних осіб на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 18.00 год. 30.08.2022 р.  

 

Заступник Голови Приймальної комісії               Алла ГАПЕЙ 
 

 

 

Відповідальний секретар                Вікторія ГУЦУЛЯК  



 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

01.09.2022 р. 10:00 год.            № 20 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

ВІДСУТНІ: Пекарський М.І. (на період тимчасової непрацездатності і 

планового перебування на стаціонарному лікуванні) 

 

Заступник голови Приймальної комісії:                                        А.В. Гапей  

Відповідальний секретар:                                                            В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про формування рейтингового списку вступників на основі повної загальної 

середньої освіти денної форми навчання спеціальностей 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 182 «Технології 

легкої промисловості» та рекомендування цих вступників до зарахування на місця 

за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Гапей А.В. 

2. Про формування рейтингового списку вступників спеціальності 182 «Технології 

легкої промисловості» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника денної форми навчання та рекомендування цих вступників до 

зарахування за кошти місцевого бюджету (регіональне замовлення) та на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

Гапей А.В. 

3. Про формування рейтингового списку вступників спеціальності 182 «Технології 

легкої промисловості» на основі повної загальної середньої освіти денної форми 

навчання та рекомендування цих вступників до зарахування на місця за кошти 

місцевого бюджету (регіональне замовлення). 

Гапей А.В. 

4. Про формування рейтингового списку вступників спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» на основі повної загальної середньої освіти 

денної форми навчання та рекомендування цих вступників до зарахування на місця 

за кошти місцевого бюджету (регіональне замовлення). 

Гапей А.В.  

5. Про формування рейтингового списку вступників спеціальності 182 «Технології 

легкої промисловості» на основі повної загальної середньої освіти денної форми 

навчання та рекомендування цих вступників до зарахування на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб. 

Гапей А.В. 



 

6. Про формування рейтингового списку вступників спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» на основі повної загальної середньої освіти 

денної форми навчання та рекомендування цих вступників до зарахування на місця 

за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Гапей А.В. 
 

І. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка зазначила те, що відповідно до Правил прийому      31 серпня 

2022 року о 18:00 год. завершився прийом заяв та документів вступників за 

спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 182 «Технології легкої промисловості» на основі повної загальної 

середньої освіти денної форми навчання, а також те, що необхідно не пізніше 12 год 

08 вересня 2022 року оприлюднити рейтинговий список за даними конкурсними 

пропозиціями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Сформувати рейтинговий список вступників на основі повної загальної середньої освіти 

денної форми навчання, із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних 

та юридичних осіб, а саме:  

 

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» 

Конкурсна пропозиція: «Облік і оподаткування на основі повної загальної середньої 

освіти (зарахування на другий курс)» 

№ 

п/п 

Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 Д2КБ01 Степанов Олександр Миколайович 

2 Д2КБ02 Чобан Андрій Ярославович 

3 Д2КБ03 Головатий Петро Олексійович 

4 Д2КБ04 Максимчук Сергій Миколайович 

5 Д2КБ05 Паламарюк Олексій Юрійович 

6 Д2КБ06 Юркевич Валентин Віталійович 

7 Д2КБ07 Семенов Сергій Валерійович 

8 Д2КБ08 Олексюк Олександр Дмитрович 

9 Д2КБ09 Чорней Карина Юріївна 

10 Д2КБ10 Кушніренко Ігор Миколайович 

11 Д2КБ11 Циганов Олексій Станіславович 

12 Д2КБ12 Рябий Олег Миколайович 

13 Д2КБ13 Боднар Сергій Володимирович 

14 Д2КБ14 Беженар Андрій Юрійович 

15 Д2КБ15 Таланов Ігор Ігорович 

16 Д2КБ16 Таланов Сергій Ігорович 

17 Д2КБ17 Лопатін Андрій Володимирович 

18 Д2КБ18 Довгий Павло Григорович 

19 Д2КБ19 Тонкопряд Кирило Ігорович 



 

20 Д2КБ20 Федорюк Анатолій Леонідович 

21 Д2КБ21 Петрушко Дмитро Вікторович 

22 Д2КБ22 Захотій Василь Вікторович 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Конкурсна пропозиція: «Фінанси, банківська справа та страхування на основі повної 

загальної середньої освіти (зарахування на другий курс)» 

№ 

п/п 

Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 Д2КФ01 Зав`ялець Олександр Миколайович 

2 Д2КФ02 Бурдейний Андрій Олександрович 

3 Д2КФ03 Сокальський Олег Леонідович 

4 Д2КФ04 Бучинський Андрій Петрович 

5 Д2КФ05 Гринюк Владислав Володимирович 

6 Д2КФ06 Гаращук Іван Леонідович 

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості» 

Конкурсна пропозиція: «Технології легкої промисловості на основі повної загальної 

середньої освіти (зарахування на другий курс)» 

№ 

п/п 

Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 Д2КМ01 Купровський Андрій Іванович 

2 Д2КМ02 Кузько Максим Євгенович 

2 Гуцуляк В.А. список вступників, рекомендованих до зарахування за  кошти 

фізичних та юридичних осіб, сформувати в ЄДЕБО, розмістити на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 12:00 год. 08.09.2022 р. 

ІІ. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка зазначила те, що відповідно до Правил прийому      05 серпня 

2022 року о 18:00 год. завершився прийом заяв та документів вступників за 

спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника денної форми навчання, а також те, 

що необхідно не пізніше 12 год 01 та 08 вересня 2022 року оприлюднити рейтингові 

списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти місцевого бюджету 

(регіональне замовлення) та на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Сформувати рейтинговий список вступників за спеціальністю 182 «Технології легкої 

промисловості» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника денної 

форми навчання, із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти місцевого 

бюджету (регіональне замовлення), а саме:  

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості» 

Конкурсна пропозиція: «Технології легкої промисловості на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника» 

№ 

п/п 

Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

1 ДСК01 Главчева Оксана Михайлівна 187 



 

2 ДСК02 Северин Марія Іванівна 181 

3 ДСК03 Гаврилой Марина Іванівна 179 

4 ДСК04 Гелета Віолета Василівна 174 

5 ДСК05 Куцак Надія Вікторівна 173 

6 ДСК06 Захарчук Світлана Олександрівна 169 

7 ДСК07 Гайдичук Наталія 167 

8 ДСК08 Лакуста Оксана Степанівна 161 

9 ДСК09 Альошина Світлана Володимирівна 159 

10 ДСК10 Михайлова Надія Іванівна 157 

2. Сформувати рейтинговий список вступників за спеціальністю 182 «Технології легкої 

промисловості» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника денної 

форми навчання, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних 

та юридичних осіб, а саме:  

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості» 

Конкурсна пропозиція: «Технології легкої промисловості на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника» 

№ п/п Номер особової справи Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

1 ДСК11 Губка Ірина Федорівна 

3. Гуцуляк В.А. список вступників, рекомендованих до зарахування на місця за 

кошти місцевого бюджету (регіональне замовлення) та за кошти фізичних та 

юридичних осіб, сформувати в ЄДЕБО, розмістити на інформаційному стенді 

Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 12:00 год. 01.09.2022 р. та 08.09.2022 р. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка зазначила те, що відповідно до Правил прийому      31 серпня 

2022 року о 18:00 год. завершився прийом заяв та документів вступників за 

спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» на основі повної загальної 

середньої освіти денної форми навчання, а також те, що необхідно не пізніше 12 год 

01 вересня 2022 року оприлюднити рейтингові списки вступників, рекомендованих до 

зарахування за кошти місцевого бюджету (регіональне замовлення). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Сформувати рейтинговий список вступників за спеціальністю 182 «Технології легкої 

промисловості» на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання, із 

зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти місцевого бюджету (регіональне 

замовлення), а саме:  

 

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості» 

Конкурсна пропозиція: «Технології легкої промисловості на основі повної загальної 

середньої освіти» 

№ 

п/п 

Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

1 Д11М01 Пастушок Альбіна Іванівна 200 

2 Д11М02 Кремениця Роман Дмитрович 200 

3 Д11М03 Молдован Олег Анатолійович 200 



 

4 Д11М04 Главчев Юрій Олександрович 200 

5 Д11М05 Мельниченко Аліна Іванівна 200 

6 Д11М06 Бишлей Юлія Олександрівна 200 

7 Д11М07 Пирог Валерія Дмитрівна 200 

8 Д11М08 Ватаманюк Лілія Віталіївна 200 

9 Д11М09 Бурла Марина Степанівна 200 

10 Д11М10 Кордунян Анастасія Віталіївна 200 

11 Д11М11 Маковійчук Таїсія Миколаївна 200 

12 Д11М12 Дудка Віталіна Віталіївна 199 

13 Д11М13 Фуштей Лілія Василівна 191 

14 Д11М14 Прокопюк Крістіна Петрівна 190 

15 Д11М15 Генцар Марія Миколаївна 186 

2. Гуцуляк В.А. список вступників, рекомендованих до зарахування за кошти 

місцевого бюджету (регіональне замовлення), сформувати в ЄДЕБО, розмістити на 

інформаційному стенді Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 12:00 год. 01.09.2022 р. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка зазначила те, що відповідно до Правил прийому      31 серпня 

2022 року о 18:00 год. завершився прийом заяв та документів вступників за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на основі повної 

загальної середньої освіти денної форми навчання, а також те, що необхідно не пізніше 

12 год 01 вересня 2022 року оприлюднити рейтингові списки вступників, 

рекомендованих до зарахування за кошти місцевого бюджету (регіональне 

замовлення). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Сформувати рейтинговий список вступників за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання, 

із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти місцевого бюджету (регіональне 

замовлення), а саме:  

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Конкурсна пропозиція: «Фінанси, банківська справа та страхування на основі повної 

загальної середньої освіти» 

№ 

п/п 

Номер 

особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Примітки 

1 Д11Ф01 840-8091863 Валерія Юріївна 174 за спеціальними 

умовами 

участі в конкурсі 

2 Д11Ф02 Аронець Віталій Павлович 200  

3 Д11Ф03 Яцишин Олександр 

Анатолійович 

200  

4 Д11Ф04 Федюк Віталій Васильович 199  

5 Д11Ф05 Баран Анна Вікторівна 199  



 

6 Д11Ф06 Балацький Василь Андрійович 197  

7 Д11Ф07 Шкільнюк Андрій Павлович 195  

8 Д11Ф08 Сопіт Андрій Олександрович 194  

9 Д11Ф09 Козак Андрій Михайлович 191  

10 Д11Ф10 Афанасьєв Віктор Валерійович 190  

2. Гуцуляк В.А. список вступників, рекомендованих до зарахування за кошти 

місцевого бюджету (регіональне замовлення), сформувати в ЄДЕБО, розмістити на 

інформаційному стенді Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 12:00 год. 01.09.2022 р. 

 

V. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка зазначила те, що відповідно до Правил прийому      31 серпня 

2022 року о 18:00 год. завершився прийом заяв та документів вступників за 

спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» на основі повної загальної 

середньої освіти денної форми навчання, а також те, що необхідно не пізніше 12 год 

08 вересня 2022 року оприлюднити рейтинговий список вступників, рекомендованих 

до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Сформувати рейтинговий список вступників за спеціальністю 182 «Технології легкої 

промисловості» на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання денної 

форми навчання, із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, а саме:  

 

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості» 

Конкурсна пропозиція: «Технології легкої промисловості на основі повної загальної 

середньої освіти» 

№ 

п/п 

Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 Д11М16 Борздова Павлина Порфірівна 

2 Д11М17 Буйновська Анастасія Богданівна 

3 Д11М18 Гавка Аліна Василівна 

4 Д11М19 Гнатюк Діана Олександрівна 

5 Д11М20 Давидян Валентина Іванівна 

6 Д11М21 Качула Діана Юріївна 

7 Д11М22 Крицул Каміла Валеріївна 

8 Д11М23 Крошилін Максим Владиславович 

9 Д11М24 Кузик Денис Олександрович 

10 Д11М25 Кучуряну Евеліна Маріянівна 

11 Д11М26 Сташко Ангеліна Василівна 

12 Д11М27 Урсу Олександр Володимирович 

13 Д11М28 Флоря Вікторія Віталіївна 

14 Д11М29 Шайда Діана Василівна 

 



 

2. Гуцуляк В.А. список вступників, рекомендованих до зарахування за  кошти 

фізичних та юридичних осіб, сформувати в ЄДЕБО, розмістити на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 12:00 год. 08.09.2022 р. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка зазначила те, що відповідно до Правил прийому      31 серпня 

2022 року о 18:00 год. завершився прийом заяв та документів вступників за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на основі повної 

загальної середньої освіти денної форми навчання, а також те, що необхідно не пізніше 

12 год 08 вересня 2022 року оприлюднити рейтингові списки вступників, 

рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Сформувати рейтинговий список вступників за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання, 

із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

а саме:  

 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Конкурсна пропозиція: «Фінанси, банківська справа та страхування на основі повної 

загальної середньої освіти» 

 

№ 

п/п 

Номер 

особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

1 Д11Ф11 Грудей Микола Миколайович 

2 Д11Ф12 Морар Олексій Миколайович 

3 Д11Ф13 Ставицький Сергій Олександрович 

4 Д11Ф14 Шевчук Сергій Миколайович 

2 Гуцуляк В.А. список вступників, рекомендованих до зарахування за  кошти 

фізичних та юридичних осіб, сформувати в ЄДЕБО, розмістити на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 12:00 год. 08.09.2022 р. 

 

 

Заступник Голови Приймальної комісії               Алла ГАПЕЙ 
 

 

 

Відповідальний секретар                Вікторія ГУЦУЛЯК 
  



 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

02.09.2022 р. 16:00 год.            № 21 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

ВІДСУТНІ: Пекарський М.І. (на період тимчасової непрацездатності і 

планового перебування на стаціонарному лікуванні) 

 

Заступник голови Приймальної комісії:                                        А.В. Гапей  

Відповідальний секретар:                                                            В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти денної 

форми навчання спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 182 «Технології легкої промисловості» на місця 

за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Гапей А.В. 

2. Про зарахування вступників спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника денної форми 

навчання на місця за кошти місцевого бюджету (регіональне замовлення) та за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

Гапей А.В. 

3. Про зарахування вступників спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» 

на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання на місця за 

кошти місцевого бюджету (регіональне замовлення). 

Гапей А.В. 

4. Про зарахування вступників спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання на 

місця за кошти місцевого бюджету (регіональне замовлення). 

Гапей А.В.  

5. Про зарахування вступників спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» 

на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

Гапей А.В. 

6. Про зарахування вступників спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання на 

місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Гапей А.В. 



 

І. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка зазначила те, що відповідно до Правил прийому      вступники 

за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 182 «Технології легкої промисловості» на основі повної загальної 

середньої освіти денної форми навчання не пізніше, ніж до 12:00 год 12 вересня 2022 

року мають виконати вимоги до зарахування, в тому числі подати оригінали.  

Оскільки, всі вступники за цими  конкурсними пропозиціями виконали вимоги 

до зарахування, Гуцуляк В.А. запропонувала погодити їх зарахування. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати до зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти 

денної форми навчання, а саме:  

 

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» 

Конкурсна пропозиція: «Облік і оподаткування на основі повної загальної середньої 

освіти (зарахування на другий курс)» 

№ 

п/п 

Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 Д2КБ01 Степанов Олександр Миколайович 

2 Д2КБ02 Чобан Андрій Ярославович 

3 Д2КБ03 Головатий Петро Олексійович 

4 Д2КБ04 Максимчук Сергій Миколайович 

5 Д2КБ05 Паламарюк Олексій Юрійович 

6 Д2КБ06 Юркевич Валентин Віталійович 

7 Д2КБ07 Семенов Сергій Валерійович 

8 Д2КБ08 Олексюк Олександр Дмитрович 

9 Д2КБ09 Чорней Карина Юріївна 

10 Д2КБ10 Кушніренко Ігор Миколайович 

11 Д2КБ11 Циганов Олексій Станіславович 

12 Д2КБ12 Рябий Олег Миколайович 

13 Д2КБ13 Боднар Сергій Володимирович 

14 Д2КБ14 Беженар Андрій Юрійович 

15 Д2КБ15 Таланов Ігор Ігорович 

16 Д2КБ16 Таланов Сергій Ігорович 

17 Д2КБ17 Лопатін Андрій Володимирович 

18 Д2КБ18 Довгий Павло Григорович 

19 Д2КБ19 Тонкопряд Кирило Ігорович 

20 Д2КБ20 Федорюк Анатолій Леонідович 

21 Д2КБ21 Петрушко Дмитро Вікторович 

22 Д2КБ22 Захотій Василь Вікторович 

 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Конкурсна пропозиція: «Фінанси, банківська справа та страхування на  

основі повної загальної середньої освіти (зарахування на другий курс)» 



 

№ 

п/п 

Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 Д2КФ01 Зав`ялець Олександр Миколайович 

2 Д2КФ02 Бурдейний Андрій Олександрович 

3 Д2КФ03 Сокальський Олег Леонідович 

4 Д2КФ04 Бучинський Андрій Петрович 

5 Д2КФ05 Гринюк Владислав Володимирович 

6 Д2КФ06 Гаращук Іван Леонідович 

 

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості» 

Конкурсна пропозиція: «Технології легкої промисловості на основі повної загальної 

середньої освіти (зарахування на другий курс)» 

№ 

п/п 

Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 Д2КМ01 Купровський Андрій Іванович 

2 Д2КМ02 Кузько Максим Євгенович 

 

2 Гуцуляк В.А. оформити та подати на підпис наказ про їх зарахування, 

сформувавши в ЄДЕБО. 

Термін: до 12:00 год. 16.09.2022 р. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка зазначила те, що відповідно до Правил прийому      вступники 

за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника денної форми навчання, 

рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення мають виконати 

вимоги, зокрема подати оригінали документів не пізніше, ніж до 12 год 06 вересня 2022 

року. 

Гуцуляк В.А. повідомила присутнім, що вступники подали оригінали своїх 

документів, запропонувала погодити їх зарахування. 

Відбулося обговорення. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати до зарахування вступників за спеціальністю 182 «Технології легкої 

промисловості» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника денної 

форми навчання на місця за кошти місцевого бюджету (регіональне замовлення), а саме:  

 

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості» 

Конкурсна пропозиція: «Технології легкої промисловості на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника» 

№ 

п/п 

Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

1 ДСК01 Главчева Оксана Михайлівна 187 

2 ДСК02 Северин Марія Іванівна 181 

3 ДСК03 Гаврилой Марина Іванівна 179 



 

4 ДСК04 Гелета Віолета Василівна 174 

5 ДСК05 Куцак Надія Вікторівна 173 

6 ДСК06 Захарчук Світлана Олександрівна 169 

7 ДСК07 Гайдичук Наталія 167 

8 ДСК08 Лакуста Оксана Степанівна 161 

9 ДСК09 Альошина Світлана Володимирівна 159 

10 ДСК10 Михайлова Надія Іванівна 157 
 

2. Рекомендувати до зарахування вступників за спеціальністю 182 «Технології легкої 

промисловості» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника денної 

форми навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, а саме:  
 

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості» 

Конкурсна пропозиція: «Технології легкої промисловості на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника» 

№ п/п Номер особової справи Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

1 ДСК11 Губка Ірина Федорівна 

 

3. Гуцуляк В.А. підготувати наказ про зарахування вступників на місця за кошти 

місцевого бюджету (регіональне замовлення) та за кошти фізичних та юридичних осіб, 

сформувавши в ЄДЕБО. 

Термін: до 12:00 год. 08.09.2022 р. та 16.09.2022 р. (відповідно). 
 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка зазначила те, що відповідно до Правил прийому      вступники 

за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» на основі повної загальної 

середньої освіти денної форми навчання, рекомендовані до зарахування на місця за 

кошти місцевого бюджету (регіональне замовлення) зобов’язані не пізніше 12 год 06 

вересня 2022 року виконати вимоги до зарахування – подати оригінали всіх необхідних 

документів.  

Гуцуляк В.А. підтвердила, що всі вступники виконали вимоги, та запропонувала 

їх зарахувати.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати до зарахування вступників за спеціальністю 182 «Технології легкої 

промисловості» на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання, а саме:  

 

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості» 

Конкурсна пропозиція: «Технології легкої промисловості на основі повної загальної 

середньої освіти» 

№ 

п/п 

Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

1 Д11М01 Пастушок Альбіна Іванівна 200 

2 Д11М02 Кремениця Роман Дмитрович 200 

3 Д11М03 Молдован Олег Анатолійович 200 



 

4 Д11М04 Главчев Юрій Олександрович 200 

5 Д11М05 Мельниченко Аліна Іванівна 200 

6 Д11М06 Бишлей Юлія Олександрівна 200 

7 Д11М07 Пирог Валерія Дмитрівна 200 

8 Д11М08 Ватаманюк Лілія Віталіївна 200 

9 Д11М09 Бурла Марина Степанівна 200 

10 Д11М10 Кордунян Анастасія Віталіївна 200 

11 Д11М11 Маковійчук Таїсія Миколаївна 200 

12 Д11М12 Дудка Віталіна Віталіївна 199 

13 Д11М13 Фуштей Лілія Василівна 191 

14 Д11М14 Прокопюк Крістіна Петрівна 190 

15 Д11М15 Генцар Марія Миколаївна 186 

 

2. Гуцуляк В.А. підготувати наказ про зарахування за кошти місцевого бюджету 

(регіональне замовлення), сформувавши його в ЄДЕБО. 

Термін: до 12:00 год. 08.09.2022 р. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка зазначила те, що відповідно до Правил прийому      вступники 

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на основі повної 

загальної середньої освіти денної форми навчання повинні виконати вимоги до 

зарахування до 12 год 06 вересня 2022 року, зокрема подати оригінали.  

Всі вступники за цією конкурсною пропозицією виконали вимоги, тому Гуцуляк 

В. А. запропонувала їх зарахувати. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати до зарахування вступників за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання, 

а саме:  

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Конкурсна пропозиція: «Фінанси, банківська справа та страхування на основі повної 

загальної середньої освіти» 

№ 

п/п 

Номер 

особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Примітки 

1 Д11Ф01 840-8091863 Валерія Юріївна 174 за спеціальними 

умовами 

участі в конкурсі 

2 Д11Ф02 Аронець Віталій Павлович 200  

3 Д11Ф03 Яцишин Олександр 

Анатолійович 

200  

4 Д11Ф04 Федюк Віталій Васильович 199  

5 Д11Ф05 Баран Анна Вікторівна 199  

6 Д11Ф06 Балацький Василь Андрійович 197  

7 Д11Ф07 Шкільнюк Андрій Павлович 195  



 

8 Д11Ф08 Сопіт Андрій Олександрович 194  

9 Д11Ф09 Козак Андрій Михайлович 191  

10 Д11Ф10 Афанасьєв Віктор Валерійович 190  

 

2. Гуцуляк В.А сформувати наказ про зарахування  вступників на місця за кошти 

місцевого бюджету (регіональне замовлення) в ЄДЕБО. 

Термін: до 12:00 год. 08.09.2022 р. 

 

V. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка зазначила те, що згідно з Правилами прийому вступники за 

спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості» на основі повної загальної 

середньої освіти денної форми навчання не пізніше 12 год 12 вересня 2022 року мають 

виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Секретар Приймальної комісія Гуцуляк В.А. зазначила і те, що всі вступники виконали 

ці вимоги, запропонувавши їх зарахувати до числа студентів 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати до зарахування вступників за спеціальністю 182 «Технології легкої 

промисловості» на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання денної 

форми навчання на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, а саме:  

 

Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості» 

Конкурсна пропозиція: «Технології легкої промисловості на основі повної загальної 

середньої освіти» 

№ 

п/п 

Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 Д11М16 Борздова Павлина Порфірівна 

2 Д11М17 Буйновська Анастасія Богданівна 

3 Д11М18 Гавка Аліна Василівна 

4 Д11М19 Гнатюк Діана Олександрівна 

5 Д11М20 Давидян Валентина Іванівна 

6 Д11М21 Качула Діана Юріївна 

7 Д11М22 Крицул Каміла Валеріївна 

8 Д11М23 Крошилін Максим Владиславович 

9 Д11М24 Кузик Денис Олександрович 

10 Д11М25 Кучуряну Евеліна Маріянівна 

11 Д11М26 Сташко Ангеліна Василівна 

12 Д11М27 Урсу Олександр Володимирович 

13 Д11М28 Флоря Вікторія Віталіївна 

14 Д11М29 Шайда Діана Василівна 

 

2. Гуцуляк В.А. підготувати наказ про зарахування, сформувавши його в ЄДЕБО. 

Термін: до 12:00 год. 16.09.2022 р. 

 



 

VІ. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка зазначила те, що відповідно до Правил прийому      вступники 

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на основі повної 

загальної середньої освіти денної форми навчання мають виконати вимоги до 

зарахування не пізніше, ніж до 12 год  12 вересня 2022 року, і головне – подати 

оригінали документів. Власне наголосила на тому, що всі вступники виконали ці 

вимоги. Саме тому, необхідно їх зарахувати. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати до зарахування вступників за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання, 

а саме:  

 

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Конкурсна пропозиція: «Фінанси, банківська справа та страхування на основі повної 

загальної середньої освіти» 

 

№ 

п/п 

Номер 

особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

1 Д11Ф11 Грудей Микола Миколайович 

2 Д11Ф12 Морар Олексій Миколайович 

3 Д11Ф13 Ставицький Сергій Олександрович 

4 Д11Ф14 Шевчук Сергій Миколайович 

 

2. Гуцуляк В.А. підготувати наказ про зарахування, сформувавши його в ЄДЕБО. 

Термін: до 12:00 год. 16.09.2022 р. 

 

 

 

Заступник Голови Приймальної комісії               Алла ГАПЕЙ 
 

 

 

Відповідальний секретар                Вікторія ГУЦУЛЯК 
  



 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

12.09.2022 р. 10:00 год.            № 22 

 

ПРИСУТНІ: Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова О.О., Червінська 

Т.В., Губка О.М. 

ВІДСУТНІ: Пекарський М.І. (на період тимчасової непрацездатності і 

планового перебування на стаціонарному лікуванні) 

 

Заступник голови Приймальної комісії:                                        А.В. Гапей  

Відповідальний секретар:                                                            В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про формування рейтингового списку вступників на основі повної загальної 

середньої освіти заочної форми навчання та рекомендування цих вступників до 

зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Гапей А.В. 
 

І. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка зазначила те, що відповідно до Правил прийому      09 вересня 

2022 року о 18:00 год. завершився прийом заяв та документів вступників за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на основі повної загальної середньої освіти 

заочної форми навчання, а також те, що необхідно не пізніше 12 год 12 вересня 2022 

року оприлюднити рейтинговий список за даною конкурсною пропозицією. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Сформувати рейтинговий список вступників на основі повної загальної середньої 

освіти заочної форми навчання, із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти 

фізичних та юридичних осіб, а саме:  

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

№ п/п 
Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 З11Б01 Муха Катерина Іванівна 

2 З11Б02 Павленчук Аделія Іванівна 

3 З11Б03 Гончар Юлія Іванівна 

4 З11Б04 Захарова Тетяна Сергіївна 

5 З11Б05 Урсул Аліна Іванівна 

6 З11Б06 Слобозян Ліля Миколаївна 

7 З11Б07 Фоглінська Любов Сергіївна 

8 З11Б08 Когут Андрій Петрович 



 

9 З11Б09 Бейко Юрій Дмитрович 

2 Гуцуляк В.А. список вступників, рекомендованих до зарахування за  кошти 

фізичних та юридичних осіб, сформувати в ЄДЕБО, розмістити на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 12:00 год. 12.09.2022 р. 

 

 

Заступник Голови Приймальної комісії               Алла ГАПЕЙ 
 

 

 

Відповідальний секретар                Вікторія ГУЦУЛЯК 
  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

14.09.2022 р. 16:00 год.            № 23 

 

ПРИСУТНІ: Пекарський М.І., Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова 

О.О., Червінська Т.В., Губка О.М. 

 

Голова Приймальної комісії:                                                    М. І. Пекарський  

Відповідальний секретар:                                                      В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти заочної 

форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з 26.09.2022 р. до числа 

студентів заочної форми навчання. 

Пекарський М.І. 
 

І. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка наголосила на тому, що відповідно до Правил прийому не 

пізніше 18:00 год. 16 вересня 2022 року вступники, які отримали рекомендації до 

зарахування на основі повної загальної середньої освіти заочної форми навчання на 

місця за кошти фізичних та юридичних осіб мають виконати вимоги до зарахування. 

А також повідомила, що вступники за даною конкурсною пропозицією виконали всі 

вимоги, зокрема подали оригінали документів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступників на 

основі повної загальної середньої освіти заочної форми навчання згідно з ліцензованим 

обсягом, а саме: 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

№ п/п 
Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 З11Б01 Муха Катерина Іванівна 

2 З11Б02 Павленчук Аделія Іванівна 

3 З11Б03 Гончар Юлія Іванівна 

4 З11Б04 Захарова Тетяна Сергіївна 

5 З11Б05 Урсул Аліна Іванівна 

6 З11Б06 Слобозян Ліля Миколаївна 

7 З11Б07 Фоглінська Любов Сергіївна 

8 З11Б08 Когут Андрій Петрович 

9 З11Б09 Бейко Юрій Дмитрович 



 

2. Гуцуляк В.А. підготувати наказ про зарахування вступників за кошти фізичних 

та юридичних осіб, сформувавши в ЄДЕБО. 

Термін: до 12:00 год. 19.09.2022 р.  

 

 

 

Голова Приймальної комісії      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар      Вікторія ГУЦУЛЯК 
  



 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

23.09.2022 р. 10:00 год.            № 24 

 

ПРИСУТНІ: Пекарський М.І., Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова 

О.О., Червінська Т.В., Губка О.М. 

 

Голова Приймальної комісії:                                                    М. І. Пекарський  

Відповідальний секретар:                                                      В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про формування рейтингового списку вступників на основі базової середньої освіти 

денної форми навчання та рекомендування цих вступників до зарахування на місця 

за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Пекарський М.І. 
 

І. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка наголосила на тому, що відповідно до Правил прийому 22 

вересня 2022 року о 18:00 год. завершився прийом заяв та документів вступників за 

спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 182 «Технології 

легкої промисловості» на основі базової середньої освіти денної форми навчання, а 

також на тому, що необхідно не пізніше 12 год 23 вересня 2022 року оприлюднити 

рейтинговий список за даними конкурсними пропозиціями. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Сформувати рейтинговий список вступників на основі базової середньої освіти 

денної форми навчання, із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти фізичних 

та юридичних осіб, а саме:  

 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

№ п/п 
Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 Д09Ф32 Грежук Андрій Володимирович 

2 Д09Ф33 Рябий Антон Романович 

 

Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» 

№ п/п 
Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 Д09М55 Вончул Олександра Анатоліївна 

 



 

2 Гуцуляк В.А. список вступників, рекомендованих до зарахування за  кошти 

фізичних та юридичних осіб, сформувати в ЄДЕБО, розмістити на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 12:00 год. 23.09.2022 р. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії       Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар       ікторія ГУЦУЛЯК 

 
  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

 ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

23.09.2022 р. 17:00 год.            № 25 

 

ПРИСУТНІ: Пекарський М.І., Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова 

О.О., Червінська Т.В., Губка О.М. 

 

Голова Приймальної комісії:                                                     М. І. Пекарський  

Відповідальний секретар:                                                       В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про зарахування вступників на основі базової середньої освіти денної форми 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з 03.10.2022 р. до числа студентів 

денної форми навчання. 

Пекарський М.І. 
 

І. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка наголосила на тому, що відповідно до Правил прийому не 

пізніше 12:00 год. 29 вересня 2022 року вступники, які отримали рекомендації до 

зарахування на основі базової загальної середньої освіти денної форми навчання на 

місця за кошти фізичних та юридичних осіб мають виконати вимоги до зарахування. 

А також повідомила, що вступники за даними конкурсними пропозиціями виконали 

всі вимоги, зокрема подали оригінали документів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступників на 

основі базової загальної середньої освіти денної форми навчання згідно з ліцензованим 

обсягом, а саме: 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

№ п/п 
Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 Д09Ф32 Грежук Андрій Володимирович 

2 Д09Ф33 Рябий Антон Романович 

 

Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» 

№ п/п 
Номер особової 

справи 

Прізвище, ім'я, по батькові 

вступника 

1 Д09М55 Вончул Олександра Анатоліївна 

 

 



 

2. Гуцуляк В.А. підготувати наказ про зарахування вступника за кошти фізичних 

та юридичних осіб, сформувавши в ЄДЕБО. 

Термін: до 18:00 год. 30.09.2022 р.  

 

 

Голова Приймальної комісії      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар      Вікторія ГУЦУЛЯК 
  



 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

27.10.2022 р. 10:00 год.            № 26 

 

ПРИСУТНІ: Пекарський М.І., Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова 

О.О., Червінська Т.В., Губка О.М. 

 

Голова Приймальної комісії:                                                     М. І. Пекарський  

Відповідальний секретар:                                                       В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про формування рейтингового списку вступників спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» на основі базової середньої освіти денної форми навчання та 

рекомендування цих вступників до зарахування на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

Пекарський М.І. 
 

І. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка наголосила на тому, що відповідно до Правил прийому 26 

жовтня 2022 року о 18:00 год. завершився прийом заяв та документів вступників за 

спеціальністю спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на основі базової середньої 

освіти денної форми навчання, а також на тому, що необхідно не пізніше 12 год 27 

жовтня 2022 року оприлюднити рейтинговий список за даною конкурсною 

пропозицією. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Сформувати рейтинговий список, із зазначенням рекомендованих до зарахування за 

кошти фізичних та юридичних осіб, вступників спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

на основі базової середньої освіти денної форми навчання, а саме: 

№ п/п Номер особової справи Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

1 Д09Б35 Пукаєвич Віктор Леонович 

2 Д09Б36 Грежук Володимир Миколайович 

 

2 Гуцуляк В.А. список вступників, рекомендованих до зарахування за  кошти 

фізичних та юридичних осіб, сформувати в ЄДЕБО, розмістити на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 12:00 год. 27.10.2022 р. 

 

Голова Приймальної комісії       Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар       Вікторія ГУЦУЛЯК  



 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

27.10.2022 р. 17:00 год.            № 27 

 

ПРИСУТНІ: Пекарський М.І., Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова 

О.О., Червінська Т.В., Губка О.М. 

 

Голова Приймальної комісії:                                                    М. І. Пекарський  

Відповідальний секретар:                                                      В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про зарахування вступників спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на основі 

базової загальної середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб з 

07.11.2022 р. до числа студентів денної форми навчання. 

Пекарський М.І. 
 

І. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка наголосила на тому, що відповідно до Правил прийому не 

пізніше 12:00 год. 29 жовтня 2022 року вступники, які отримали рекомендації до 

зарахування на основі базової загальної середньої освіти денної форми навчання на 

місця за кошти фізичних та юридичних осіб мають виконати вимоги до зарахування. 

А також повідомила, що вступники за даною конкурсною пропозицією виконали всі 

вимоги, зокрема подали оригінали документів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступників на 

основі базової загальної середньої освіти денної форми навчання згідно з ліцензованим 

обсягом, а саме: 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»:  

№ п/п Номер особової справи Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

1 Д09Б35 Пукаєвич Віктор Леонович 

2 Д09Б36 Грежук Володимир Миколайович 

 

2. Гуцуляк В.А. підготувати наказ про зарахування вступника за кошти фізичних 

та юридичних осіб, сформувавши в ЄДЕБО. 

Термін: до 18:00 год. 31.10.2022 р.  

 

Голова Приймальної комісії       Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар       Вікторія ГУЦУЛЯК  



 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

14.11.2022 р. 10:00 год.            № 28 

 

ПРИСУТНІ: Пекарський М.І., Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова 

О.О., Червінська Т.В., Губка О.М. 

 

Голова Приймальної комісії:                                                     М. І. Пекарський  

Відповідальний секретар:                                                       В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про формування рейтингового списку вступників спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» на основі повної середньої освіти денної форми 

навчання та рекомендування цих вступників до зарахування на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб. 

Пекарський М.І. 
 

І. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка наголосила на тому, що відповідно до Правил прийому 13 

листопада 2022 року о 18:00 год. завершився прийом заяв та документів вступників за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на основі повної 

середньої освіти денної форми навчання, а також на тому, що необхідно не пізніше 12 

год 14 листопада 2022 року оприлюднити рейтинговий список за даною конкурсною 

пропозицією. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Сформувати рейтинговий список, із зазначенням рекомендованих до зарахування за 

кошти фізичних та юридичних осіб, вступників спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання, 

а саме: 

№ п/п Номер особової справи Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

1 Д2КФ07 Гайда Олег Володимирович 

 

2 Гуцуляк В.А. список вступників, рекомендованих до зарахування за  кошти 

фізичних та юридичних осіб, сформувати в ЄДЕБО, розмістити на інформаційному 

стенді Приймальної комісії та сайті коледжу. 

Термін: до 12:00 год. 14.11.2022 р. 

 

Голова Приймальної комісії      Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар      Вікторія ГУЦУЛЯК  



 

ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ 

 
 

15.11.2022 р. 12:00 год.           № 29 

 

ПРИСУТНІ: Пекарський М.І., Гапей А.В., Гуцуляк В.А., Кучінік Н. І., Віхрова 

О.О., Червінська Т.В., Губка О.М. 

 

Голова Приймальної комісії:                                                    М. І. Пекарський  

Відповідальний секретар:                                                      В. А. Гуцуляк 
 

(засідання проведено дистанційно у синхронному режимі із забезпеченням 

надійної автентифікації) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти за  кошти 

фізичних та юридичних осіб з 21.11.2022 р. до числа студентів денної форми 

навчання. 

Пекарський М.І. 
 

І. СЛУХАЛИ: 
Гуцуляк В.А., яка наголосила на тому, що відповідно до Правил прийому не 

пізніше 12:00 год. 17 листопада 2022 року вступники, які отримали рекомендацію до 

зарахування на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання на 

місця за кошти фізичних та юридичних осіб мають виконати вимоги до зарахування. 

А також повідомила, що вступник за даною конкурсною пропозицією виконав всі 

вимоги, зокрема подав оригінали документів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступників на 

основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання згідно з ліцензованим 

обсягом, а саме: 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:  

№ 

п/п 

Номер особової 

справи 
Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

1 Д2КФ07 Гайда Олег Володимирович 

 

2. Гуцуляк В.А. підготувати наказ про зарахування вступника за кошти фізичних 

та юридичних осіб, сформувавши в ЄДЕБО. 

Термін: до 12:00 год. 18.11.2022 р.  

 

Голова Приймальної комісії       Микола ПЕКАРСЬКИЙ  

 

Відповідальний секретар       Вікторія ГУЦУЛЯК 


