
 

Додаток 1 

до Правил прийому до Фахового коледжу  

Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ у 2022 році 

(Протокол засідання педагогічної ради № 8 від 25 травня 2022 р.) 
 

 
 

ПЕРЕЛІК 

спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,  

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань Спеціальність Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного року 

навчання, грн. 

Шифр Найменування Код Назва 
Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Вечірня 
форма 

навчання 

Заочна 
Форма 

навчання 

01 Освіта 012 Дошкільна освіта 25 – 0 4 р. – 0 8880 – – 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 

Облік і 

оподаткування 
25 – 0 4 р. – 0 10400 – – 

11 Математика та статистика 113 
Прикладна 
математика 

25 – 0 4 р. – 0 10400 – – 

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 20 – 0 4 р. – 0 8880 – – 

24 Сфера обслуговування 242 Туризм 25 - 0 4 р. – 0 12480 – – 

 



 

 

Додаток 2 

до Правил прийому до Фахового коледжу  

Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ у 2022 році 

(Протокол засідання педагогічної ради № 8 від 25 травня 2022 р.) 
 

ПЕРЕЛІК  

вступних випробувань 

для вступників на основі базової загальної середньої освіти 
 

Напрями підготовки  

для здобуття освітньо - професійного ступеня:  

фаховий молодший бакалавр  Форма вступних 

випробувань 

Ваговий 

коефіціент Галузь знань Спеціальність 

Шифр Найменування Код Назва 

01 Освіта 012 Дошкільна освіта мотиваційний лист 100% 

07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування мотиваційний лист 100% 

11 Математика та статистика 113 Прикладна математика мотиваційний лист 100% 

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота мотиваційний лист 100% 

24 Сфера обслуговування 242 Туризм мотиваційний лист 100% 

 

 



 

 

 

 

 

 

для вступників на основі повної загальної середньої освіти на другий курс з нормативним 

терміном навчання на вакантні місця 

 
 

Напрями підготовки 

для здобуття освітньо - професійного ступеня: 

фаховий молодший бакалавр 
Форма вступних 

випробувань 

Ваговий 

коефіціент 
Галузь знань Спеціальність Квота 

пільгових 

категорій Шифр Найменування Код Назва 

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 
не 

встановлюється 
мотиваційний лист 100% 

11 
Математика та 

статистика 
113 

Прикладна 

математика 

не 

встановлюється 
мотиваційний лист 100% 

 

 

  



Додаток 3 

до Правил прийому до Фахового коледжу 

Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ у 2022 році 

(Протокол засідання педагогічної ради № 8 від 25 травня 2022 р.) 
 

 

ПЕРЕЛІК  

напрямів підготовки для прийому на навчання на другий курс  

(з нормативним терміном навчання на вакантні місця) 

для здобуття освітньо-професійного ступеня: фаховий молодший бакалавр  
за денною формою навчання 

 Напрями підготовки  

для здобуття освітньо - професійного ступеня:  

фаховий молодший бакалавр 

Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць 

Галузь знань Спеціальність 

Шифр Найменування Код Назва 
За кошти державного 

бюджету 

За кошти фізичних, 

юридичних 
осіб 

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 2 3 р. - 3 

11 
Математика та 

статистика 
113 

Прикладна 

математика 
2 3 р. - 1 

 

 


