
Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 1

Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва"
(назва вищого навчального закладу)

громадянства
на форми
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

/може повторювати
назву спеціальності/Назва

Код
Назва

Код

Можливість
вступу для

іноземців та осіб
без

Вартість одного року
навчання, грн. *

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсягиСпеціалізація
(освітня програма)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань

Бакалавр

Економіки та підприємництва

8000.004р0025товарознавець-комерсант
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

076
Управління та
адміністрування

07

технології констроювання швейних виробів

6000.008000.004р4р25025
Моделювання швейних
виробів

Технології легкої
промисловості

182
Виробництво та
технології

18

Фінансів та оподаткування

8000.004р0025Кредит. Банківська справа.
Фінанси, банківська
справа та страхування

072
Управління та
адміністрування

07

громадянства
на форми
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

/може повторювати
назву спеціальності/Назва

Код
Назва

Код

Можливість
вступу для

іноземців та осіб
без

Вартість одного року
навчання, грн. *

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсягиСпеціалізація
(освітня програма)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань

Молодший спеціаліст

Структурний підрозділ "Коледж конструювання одягу" приватного вищого навчального закладу Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

5100.006500.003р 10м3р 10м25060
Моделювання швейних
виробів

Технології легкої
промисловості

182
Виробництво та
технології

18
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громадянства
на форми
навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Вечірня
форма

навчання

Денна
форма

навчання

/може повторювати
назву спеціальності/Назва

Код
Назва

Код

Можливість
вступу для

іноземців та осіб
без

Вартість одного року
навчання, грн. *

Нормативні терміни
навчання

Ліцензовані обсягиСпеціалізація
(освітня програма)

Спеціальність
(напрям підготовки)

Галузь знань

Спеціаліст

9200.001р0030Податкове консультуванняОблік і оподаткування071
Управління та
адміністрування

07

7500.009200.001р1р25028
Моделювання швейних
виробів

Технології легкої
промисловості

182
Виробництво та
технології

18

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Примітки:
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Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого

робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Таблиця 2

Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва"
(назва вищого навчального закладу)

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

Кількість місць*

/може повторювати назву
спеціальності/Назва

КодКод
Назва

Термін
навчання

Курс
Фахове

випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності
ОС молодшого бакалавра,

ОКР молодшого спеціаліста

Споріднені професії кваліфікованого
робітника (професійні назви робіт)

Денна, Молодший спеціаліст (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

Структурний підрозділ "Коледж конструювання одягу" приватного вищого навчального закладу Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

450ВСЬОГО:
Технології легкої
промисловості

182

4502р 10м2 КурсФаховий іспитМоделювання швейних виробів
Технології легкої
промисловості

1827435.2Закрійник

7433.2Кравець

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

Кількість місць*

/може повторювати назву
спеціальності/Назва

КодКод
Назва

Термін
навчання

Курс
Фахове

випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності
ОС молодшого бакалавра,

ОКР молодшого спеціаліста

Споріднені професії кваліфікованого
робітника (професійні назви робіт)

Заочна, Молодший спеціаліст (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

Структурний підрозділ "Коледж конструювання одягу" приватного вищого навчального закладу Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

250ВСЬОГО:
Технології легкої
промисловості

182

2502р 10м2 КурсФаховий іспитМоделювання швейних виробів
Технології легкої
промисловості

1827435.2Закрійник

7433.2Кравець
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*Дані за результатами прийому у 2015 році

Примітки:
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Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра,

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-
медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Таблиця 3

Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва"
(назва вищого навчального закладу)

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)

Економіки та підприємництва

200ВСЬОГО:
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076

2002р3 КурсФаховий іспиттоварознавець-комерсант
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

076Інші спеціальності

технології констроювання швейних виробів

200ВСЬОГО:Технології легкої промисловості182

2002р3 КурсФаховий іспит
Моделювання швейних
виробів

Технології легкої промисловості1825.05160201Інші спеціальності

Фінансів та оподаткування

200ВСЬОГО:
Фінанси, банківська справа та
страхування

072

2002р3 КурсФаховий іспитКредит. Банківська справа.
Фінанси, банківська справа та
страхування

072Інші спеціальності
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За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)

технології констроювання швейних виробів

150ВСЬОГО:Технології легкої промисловості182

1502р3 КурсФаховий іспит
Моделювання швейних
виробів

Технології легкої промисловості182Інші спеціальності

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Примітки:
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Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра

Таблиця 4

Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва"
(назва вищого навчального закладу)

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати назву
спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*
Термін

навчанняКурс

Фахове
випробування,

іспит з іноземної
мови

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності
ОКР спеціаліста,

ОС магістра

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра

Денна, Спеціаліст

300ВСЬОГО:Облік і оподаткування071

3001р5 КурсФаховий іспит;Податкове консультуванняОблік і оподаткування071Інші спеціальності

250ВСЬОГО:
Технології легкої
промисловості

182

2501р5 КурсФаховий іспит;Моделювання швейних виробівТехнології легкої промисловості182Інші спеціальності

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати назву
спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*
Термін

навчанняКурс

Фахове
випробування,

іспит з іноземної
мови

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності
ОКР спеціаліста,

ОС магістра

Споріднені
спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра /
Інші спеціальності ОС бакалавра,

напрями підготовки ОКР бакалавра

Заочна, Спеціаліст

250ВСЬОГО:
Технології легкої
промисловості

182
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2501р5 КурсФаховий іспит;Моделювання швейних виробівТехнології легкої промисловості182Інші спеціальності

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Примітки:
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Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Таблиця 5

Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва"
(назва вищого навчального закладу)

Бакалавр

 навчання поза
конкурсом

 та/або за успішне
закінчення підготовчих

курсів цього ВНЗ

загальну
освіту

ЗНОконкурсів)/може повторювати
назву спеціальності/НазваКод

Мінімальна
кількість балів
для допуску до

участі в конкурсі
або для

зарахування на

Вага бала за особливі
успіхи (призерам IV етапу

Всеукр. учнівських
олімпіад, призерам III

етапу Всеукр. конкурсу-
захисту НДР учнів –

членів МАН України)

Вага
атестату

про
повну

Вага
предметів

сертифікату

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів, творчихСпеціалізація

(освітня програма)

Спеціальності ОС молодшого бакалавра,
бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та

ветеринарно-медичного спрямувань),
ОКР молодшого спеціаліста

Економіки та підприємництва

1000.050.10.251. Українська мова та літературатоварознавець-комерсантПідприємництво, торгівля та біржова діяльність076

1000.352. Математика

1000.253. Біологія

1000.253. Географія

1000.253. Історія України

технології констроювання швейних виробів

1000.050.10.251. Українська мова та література
Моделювання швейних
виробів

Технології легкої промисловості182

1000.352. Математика

1000.253. Біологія

1000.253. Географія

1000.253. Історія України

Фінансів та оподаткування

1000.050.10.251. Українська мова та література
Кредит. Банківська
справа.

Фінанси, банківська справа та страхування072

1000.352. Математика

1000.253. Біологія
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1000.253. Географія

1000.253. Історія України

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

 навчання поза
конкурсом

 та/або за успішне
закінчення підготовчих

курсів цього ВНЗ

загальну
освіту

ЗНОконкурсів)/може повторювати
назву спеціальності/НазваКод

Мінімальна
кількість балів
для допуску до

участі в конкурсі
або для

зарахування на

Вага бала за особливі
успіхи (призерам IV етапу

Всеукр. учнівських
олімпіад, призерам III

етапу Всеукр. конкурсу-
захисту НДР учнів –

членів МАН України)

Вага
атестату

про
повну

Вага
предметів

сертифікату

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів, творчихСпеціалізація

(освітня програма)

Спеціальності ОС молодшого бакалавра,
бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та

ветеринарно-медичного спрямувань),
ОКР молодшого спеціаліста

Структурний підрозділ "Коледж конструювання одягу" приватного вищого навчального закладу Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

81. Українська мова та література
Моделювання швейних
виробів

Технології легкої промисловості182

82. Математика

Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти

 навчання поза
конкурсом

 та/або за успішне
закінчення підготовчих

курсів цього ВНЗ

загальну
освіту

ЗНОконкурсів)/може повторювати
назву спеціальності/НазваКод

Мінімальна
кількість балів
для допуску до

участі в конкурсі
або для

зарахування на

Вага бала за особливі
успіхи (призерам IV етапу

Всеукр. учнівських
олімпіад, призерам III

етапу Всеукр. конкурсу-
захисту НДР учнів –

членів МАН України)

Вага
атестату

про
повну

Вага
предметів

сертифікату

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів, творчихСпеціалізація

(освітня програма)

Спеціальності ОС молодшого бакалавра,
бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та

ветеринарно-медичного спрямувань),
ОКР молодшого спеціаліста

Структурний підрозділ "Коледж конструювання одягу" приватного вищого навчального закладу Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

1000.050.10.41. Українська мова та література
Моделювання швейних
виробів

Технології легкої промисловості182

1000.452. Математика

14.06.2016 17:11Роздруковано в ЄДЕБО2/2



Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей,
на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих

курсів вищого навчального закладу для вступу до цього
вищого навчального закладу

Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання одягу і
підприємництва"

(назва вищого навчального закладу)

Таблиця 6

Код
спеціальності

СпеціальністьНайменування галузі знань
Шифр
галузі
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