
На базі 9 класів навчання триває: 
 
Право – 3 роки 10 місяців. 
Облік і оподаткування – 2 роки 10 місяців. 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 2 роки 10 місяців. 
Готельно-ресторанна справа – 2 роки 10 місяців. 
 
Після закінчення навчання випускники коледжу отримують атестат про 
повну загальну середню освіту та диплом молодшого спеціаліста. 
 
На базі 11 класів та ОКР кваліфікованого робітника навчання триває: 
 
Право – 2 роки 10 місяців. 
Облік і оподаткування – 1 рік 10 місяців. 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 1 рік 10 місяців. 
Готельно-ресторанна справа – 1 рік 10 місяців. 
 
 
 
Чи забезпечуються іногородні студенти коледжу місцями в гуртожитку? Так, всі бажаючі іногородні 
студенти можуть проживати у гуртожитках коледжу! У гуртожитку №1 проживають юнаки, у гуртожитку №2 - дівчата! 
 

Чи є спортивний зал у коледжі та чи можна займатись у спортивних секціях? 

Так. Просторий спортивний зал з роздягальнями та душом у кожній роздягальні окремо та 
спортивний майданчик на території коледжу. Студенти коледжу можуть займатись у 
секціях з волейболу, баскетболу, важкої атлетики, легкої атлетики, настільного тенісу 
тощо. 
Спортсмени коледжу неодноразово посідали призові місця в обласних та всеукраїнських 
змаганнях. 
 
Які прикладні комп’ютерні програми вивччають студенти коледжу? 
Всі спеціальності коледжу вивчають професійне програмне забезпечення. Наприклад: 
 
"Ліга: Закон" - нормативно-правова база із щоденним поповненням та актуалізацією. 
"1С: Бухгалтерія" та "Банк" - бухгалтера та фінансисти вивчають по 2 ліцензійних 
програмних комплекси в комп’ютерних лабораторіях: "Автоматизація бухгалтерського 
обліку" та "Навчальний банк". 
"ТМ" - "Митний брокер" в лабораторії з програмами Департаменту митної служби 
України. 
Цифровий (електронний) касовий апарат. 
QD Professional - інструмент для ведення ефективної зовнішньоекономічної діяльності 
(електронне декларування вантажів, розрахунок митних платежів, база нормативно-
правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності). 
БАРС-Millennium - автоматизована банківська система. 
Та інші ПК (програмні комплекси). 
 
Якщо я не здав ЗНО? 



Випадок 1. Ви закінчили 11 класів, маєте атестат про повну загальну середню освіту, але з 
певних причин не склали ЗНО або Вам не вистачає балів для вступу. Саме час згадати про 
свідоцтво за 9 клас “Про базову загальну середню освіту” і з цим свідоцтвом прийти до 
нас. І на базі цього свідоцтва вступати у Коледж. Не думайте, що Ви даремно втратите 
час, адже не складні математичні підрахунки показують зворотнє. Навчання в Коледжі 
триває 3-4 роки (залежно від обраної спеціальності) на базі 9-ти класів. Після закінчення 
Коледжу Ви отримуєте диплом молодшого спеціаліста. На базі цього диплому Ви можете 
продовжити навчання в ЧНУ імені Ю. Федьковича за скороченим терміном навчання, 
тобто вступити на 3-й курс і через 2 роки отримати диплом “Бакалавра”, або влаштуватися 
за спеціальністю на роботу навчаючись на заочній формі. 
 
Отже, Ви витратите 5-6 років. А якщо чекатимете ще рік, щоб скласти ЗНО (якщо 
пощастить), а потім навчатиметесь ще 4-5 років — вийде ті ж 5-6 років. 
 
Випадок 2. Ви не склали (або не складали) ЗНО, але маєте диплом кваліфікованого 
робітника (або молодшого спеціаліста, або бакалавра і т.п.). Ви можете вступати у наш 
коледж на денну або заочну форми навчання на підставі диплому. 


