
 

 

УХВАЛА 

ВЧЕНОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ З ПИТАННЯ  

«ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ЄВІ ТА ЄФВВ ТА ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ 

ПРИЙОМУ» 

 

 

Доповідачі: к.філол.н., декан факультету О.М. Коломієць. 

   

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 

р. № 1285 Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої 

освіти в 2020 році, Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.05.2020 

р. № 591 Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 

11 жовтня 2019 року № 1285. 

1. Внести Зміни до Правил прийому на навчання до Хмельницького 

кооперативного торговельно-економічного інституту у 2020 році, що 

додаються (додаток 1).  

                Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії 

2. Оприлюднити Правила прийому на навчання до ХКТЕІ у 2020 році 

зі змінами на сайті ХКТЕІ. 

                     Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії 

3. Внести Зміни до Правил прийому на навчання для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшогго бакалавра у 

Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту у 2020 році, що додаються (додаток 2). 

               Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії 

4.  Оприлюднити Правила прийому на навчання для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 

Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту у 2020 році зі змінами на сайті ХКТЕІ. 



               Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії 

5. Продовжити підготовку до ЄВІ та ЄФВВ та забезпечити 

своєчасний контроль та моніторинг результатів проходження тестування. 

                                                     Відповідальні: викладачі іноземних мов, 

                                                                                викладачі кафедри права 

 

 

Вчений секретар                                                                О. М. Гурман 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВВЕДЕНО В ДІЮ 



Наказ  Хмельницького 

кооперативного торговельно-

економічного інституту 

№  ___від  _________ 

 

Ректор ____________ Л. М. 

Коваль 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ ДО 

ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 

для здобуття вищої освіти до Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту у 2020 році 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО  

Вченою радою Хмельницького 

кооперативного торговельно-

економічного інституту                                  

______2020 р. (протокол № __   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницький-2020 

 



Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

04.05.2020р. № 591 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 11 жовтня 2019 року № 1285 внести до Правил прийому на 

навчання до Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту такі зміни: 

1. У заголовку слова «на навчання до Хмельницького 

кооперативного  торговельно-економічного інституту» замінити словами 

«для здобуття вищої освіти у Хмельницькому кооперативному 

торговельно-економічному інституті» 

2. У пункті 1.1. слова «Правила прийому на навчання до 

Хмельницького кооперативного  торговельно-економічного інституту» 

замінити словами «Правила прийому для здобуття вищої освіти у 

Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті» 

3. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання у ХКТЕІ пункті 5.1. Порядок роботи 

приймальної комісії у стовпці «Період» замінити дату 14.08.2020 р. на 

20.09.2020 р. та 21.09 відповідно до порядку згадування у таблиці пункту 5.1. 

3.1. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання у ХКТЕІ пункті 5.3. дату початку 

реєстрації вступників для складання Єві з іноземної мови змінити з «06 травня 

2020 р.» на «12 травня 2020 р.». 

3.2. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання у ХКТЕІ пункті 5.3. дату закінчення 

реєстрації вступників для складання ЄВІ з іноземної мови змінити з «03 

червня 2020 р.» на «05 червня 2020 р.». 

3.3. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання у ХКТЕІ пункті 5.3. у стовпці Етапи 

вступної кампанії вилучити етап «Складання додаткових фахових вступних 

випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти 

здобутого за іншою спеціальністю». 

3.4. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання у ХКТЕІ пункті 5.3. у стовпці Етапи 

вступної кампанії дату реєстрації та роботи електронних кабінетів вступників 

«01 липня 2020 р.» замінити на «01 серпня 2020 р.», дату «30 серпня 2020 р.» 

замінити на «30 вересня 2020 р.». 

3.5. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання у ХКТЕІ пункті 5.3. у стовпці Основний 

прийом заяв та документів, конкурсний відбір  дату прийому заяв та 

документів змінити з «17 червня 2020 р.» на «17 липня 2020 р.» та дату «25 

червня 2020 р.» змінити на «25 липня 2020 р.».  

3.6. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання у ХКТЕІ пункті 5.3. у стовпці Основний 

прийом заяв та документів, конкурсний відбір змінити дати прийому заяв 

та документів для вступників, що вступають на основі результатів ЄВІ з 



іноземної мови та фахового вступного випробування «05 липня 2020 р.» на 

«05 серпня 2020 р.» та «22 липня 2020 р.» на «22 серпня 2020 р.». 

3.7. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання у ХКТЕІ пункті 5.3. у стовпці Етапи 

вступної кампанії вилучити етап «Складання додаткових фахових вступних 

вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої 

освіти або ОКР, здобутого за іншою спеціальністю». 

3.8. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання у ХКТЕІ пункті 5.3. у стовпці Етапи 

вступної кампанії дату проведення фахових вступних випробувань «08 

липня 2020 р.» змінити на «05 серпня 2020 р.», «10 липня 2020 р.» змінити 

на «26 серпня 2020 р.». 

3.9.У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання у ХКТЕІ пункті 5.3. у стовпці Основний 

прийом заяв та документів, конкурсний відбір надання рекомендацій для 

зарахування змінити з «не пізніше 05 серпня 2020 р.» на «не пізніще 07 

вересня 2020 р.». 

3.10. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання у ХКТЕІ пункті 5.3. у стовпці Основний 

прийом заяв та документів, конкурсний відбір виконання вимог до 

зарахування змінити з «до 12.00 год. 07 серпня 2019 р.» на «до 12.00 год. 10 

вересня 2020р.». 

3.11. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання у ХКТЕІ пункті 5.3. у стовпці Основний 

прийом заяв та документів, конкурсний відбір зарахування вступників 

змінити з «не пізніше 12 серпня 2020 р.» на «не пізніше 15 вересня 2020 р.». 

4. У розділі VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення, 

пункті 7.1. Порядок вступу для здобуття ступеня бакалавра вилучити 

підпункт 7.2.4.  

5. У розділі Х Реалізація права вступників на обрання місця 

навчання додати абзац другий у такій редакції: У 2020 році зарахування на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може проводитись на 

підставі поданих вступниками копій необхідних документів шляхом 

надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на 

адресу Приймальної комісії ХКТЕІ або засобами електронного зв’язку, з 

накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну 

адресу Приймальної комісії ХКТЕІ. Дату подання документів визначають за 

відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку 

надання оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання 

між ХКТЕІ та батьками або фізичною/юридичною особою, яка замовляє 

платну послугу для себе або для іншої особи, здійснюється впродовж 10 

робочих днів від дати початку навчання. 

6.  У Додатку 2 Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції 

на освітній ступінь БАКАЛАВРА на перший курс (зі скороченим строком 



навчання) змінити термін навчання на ОС Бакалавр спеціальності 241 

Готельно-ресторанна справа з 1 р.10 міс. на 2 р.10 міс, з 2 р.10 міс на 3 р.6 міс. 

7.  У Додатку 3 Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції 

на освітній ступінь БАКАЛАВРА на третій курс (з нормативним строком 

навчання) змінити термін навчання на ОС Бакалавр спеціальності 241 

Готельно-ресторанна справа з 1 р.10 міс. на 2 р.10 міс, з 2 р.10 міс на 3 р.6 міс. 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                             Л. М. Коваль 

 

Відповідальний секретар                                                  О. М. Коломієць 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ВВЕДЕНО В ДІЮ 

Наказ  Хмельницького 

кооперативного торговельно-

економічного інституту 

№  ___від  _________ 

 

Ректор ____________ Л. М. 

Коваль 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ ДО 

ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 

на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра 

у Хмельницькому кооперативному коледжі 

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту у 2020 році 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО  

Вченою радою Хмельницького 

кооперативного торговельно-

економічного інституту                                  

______2020 р. (протокол № __   ) 

 

 

 

 

 

Хмельницький-2020 



 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.05.2020р. № 

637 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 

жовтня 2019 року № 1350 внести до Правил прийому на навчання для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 

Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту у 2020 році такі зміни: 

1. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання у пункті 5.1. Порядок роботи приймальної комісії 

у стовпці «Період» змінити дату 12.07.2020 р. на 29.06.2020 р. та 13.07.2020 

р. на 30.06.2020р.    

2. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання у пункті 5.3. дату початку реєстрації електронних 

кабінетів вступників змінити з 01.07.2020 на 01.08.2020; дати 01.07.2020-

30.08.2020 змінити на 01.08.2020-30.09.2020 відповідно. 

3. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання у пункті 5.3 Початок прийому заяв та 

документів дату 13.07.2020 змінити на 13.08.2020 
4. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання у пункті 5.3 Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які проходять співбесіду чи складають вступні 

екзамени  дату та час 22.07.2020 о 18.00 замінити на 22.08.2020 о 18.00 
5. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання у пункті 5.3  строки проведення вступних 

іспитів для осіб, які не мають сертифікатів ЗНО або обрали вступні 

випробування дати 23.07-28.07.2020 змінити на 23.08-28.08.2020 

відповідно. 
6. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання у пункті 5.3  строки проведення співбесід 

змінити дати 23.07.-25.07.2020 на 23.08-25.08.2020 відповідно. 
7. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання у пункті 5.3 Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які вступають за результатами ЗНО дату та час 

01.08.2020 о 18.00 год. змінити на 01.09.2020 о 18.00 год. 
8. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання у пункті 5.3 Оприлюднення рейтингового 

списку дату 03.08.2020 змінити на 03.09.2020. 
9. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання у пункті 5.3 Закінчення терміну виконання 

вимог до зарахування дату 07.08.2020 змінити на 07.09.2020. 
10. У розділі V.  Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання у пункті 5.3 Зарахування вступників змінити 

дату та час до 12.00 год. 17.08.2020 на до 12.00 год. 17.09.2020. 
 У розділі X Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

додати 4 абзац у такій редакції: У 2020 році зарахування на навчання за 



кошти фізичних та/або юридичних осіб може проводитись на підставі поданих 

вступниками копій необхідних документів шляхом надсилання їх засобами 

поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної 

комісії ХКТЕІ або засобами електронного зв’язку, з накладанням 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії ХКТЕІ. Дату подання документів визначають за 

відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку 

надання оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання 

між ХКТЕІ та батьками або законними представниками – для неповнолітніх 

вступників та між ХКТЕІ та фізичною/юридичною особою, яка замовляє 

платну послугу для себе або для іншої особи, здійснюється впродовж 10 

робочих днів від дати початку навчання. 

 
Голова приймальної комісії                                             С.В. Леськова 

 

Відповідальний секретар                                                  О. М. Коломієць 

 
 


