
Відповідно  Додатку А5 до Правил прийому до коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича у 2016 році встановлений перелік таких конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру 

оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів): 

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (на базі 11-х класів) 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста 

Перелік конкурсних 

предметів 

(вступних екзаменів, 

творчих конкурсів) 

Статус предмету Мінімальна кількість 

балів для вступу для 

допуску до участі в 

конкурсі або 

зарахування на навчання 

поза конкурсом 

Вагові коефіцієнти 

Назва Код Квота 

пільгових 

категорій 

Правознавство 5.03040101 10 відсотків 1. Українська мова 

та література 

 100 0,4 

2. Історія України Профільний 100 0,5 

 

 

 

 

 

 



Для вступників на основі базової загальної середньої освіти (на базі 9-х класів) 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста 

Перелік конкурсних 

предметів 

(вступних екзаменів, 

творчих конкурсів) 

Статус предмету Мінімальна кількість 

балів для вступу для 

допуску до участі в 

конкурсі або 

зарахування на навчання 

поза конкурсом 
Назва Код Квота 

пільгових 

категорій 

Право 081 10 відсотків 1. Історія України 

(тестування) 

Профільний 4 

2. Українська мова 

(диктант) 

 4 

 

 

 

 

  



Відповідно Додатку А 1до Правил прийому до коледжу Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича в 2016 році пропонується перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, 

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання: 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти (на основі 9-х 

класів) 

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання* 

Шифр Найменування Код Назва Денна форма 

навчання 
Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

08 Право 081 Право 75 - 4 - 8000 - 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (на основі 11-х 

класів) 

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання* 

Шифр Найменування Код Назва Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

0304 Право 5.03040101 Право 25 - 3 - 8700 - 

 

*Вартість навчання зазначена для вступників 2015 року, а для вступників 2016 року вона буде визначена у червні 2016 

року 


