
Таблиця 3 

 

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 освітньою ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно -медичного спрямувань), освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно -медичного спрямувань) 

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

(назва вищого навчального закладу)  
 

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

 
 

  

Споріднені спеціальності /  

Інші спеціальності ОС молодшого 

бакалавра, ОКР молодшого 

спеціаліста 

Спеціальності ОС бакалавра (ОС 

магістра, ОКР спеціаліста 

медичного та ветеринарно-медичного 

спрямувань), напрями підготовки 

ОКР бакалавра 

Спеціалізація 

(освітня 

програма) 

/може 

повторювати 

назву 

спеціальності/ 

Фахове 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць* 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб Назва Код Код Назва 

Економіка та підприємництво 

  076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
ВСЬОГО:    0 15 

Інші спеціальності  076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

товарознавець-

комерсант 
Фаховий іспит 3 Курс 2р 0 15 

Технології конструювання швейних виробів 

  182 
Технології легкої 

промисловості 
ВСЬОГО:    0 15 

Інші спеціальності 5.05160201 182 
Технології легкої 

промисловості 

Моделювання 

швейних виробів 

оподаткування 

Фаховий іспит 3 Курс 2р 0 15 

Фінанси та оподаткування  

  072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
ВСЬОГО:    0 15 

Інші спеціальності  072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Кредит. Банківська 

справа. 
Фаховий іспит 3 Курс 2р 0 15 



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

Споріднені спеціальності /  

Інші спеціальності  

ОС молодшого бакалавра,  

ОКР молодшого спеціаліста  

Спеціальності ОС бакалавра  

(ОС магістра, ОКР спеціаліста  

медичного та ветеринарно-

медичного спрямувань), 

напрями підготовки ОКР 

бакалавра  

Спеціалізація 

(освітня програма) 

/може повторювати назву 

спеціальності/ 

Фахове 

випробування 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість місць*  

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб Назва Код Код Назва 

Технологі ї  конструювання швейних виробів  

  182 
Технології легкої 

промисловості 
ВСЬОГО:    0 15 

Інші спеціальності   182 
Технології легкої 

промисловості 
Моделювання швейних виробів  Фаховий іспит 3 Курс 2р 0 15 


