
                                    Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ"Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" 

 

 

 

                                                      

                                                                                        

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             на засіданні  Педагогічної ради                                                                                                                   

                                                                            ДВНЗ "Одеський коледж  

                                                                            економіки, права та готельно- 

                                                                            ресторанного бізнесу" 

                                                                            Протокол № 5  

         від  19 березня  2019 року 

 

                                       

                                                   

 

ЗМІНИ   ДО  ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 

на навчання до Державного вищого навчального закладу 

"Одеський коледж економіки,права та готельно-

ресторанного бізнесу" для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста   

в 2019  році  
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 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 

лютого 2019 року  № 152 "Зміни до  деяких нормативно-правових  актів 

Міністерства освіти і науки України", зареєстрованого  в Міністерстві 

юстиції України 07 березня 2019 року за № 234/33205,  внести    такі зміни   

до Правил прийому на навчання  до ДВНЗ "Одеський коледж економіки, 

права та готельно-ресторанного бізнесу " для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста  в 2019  році:   

 

        1. У  пункті 7.1 розділу VII слова "і в атестаті про повну загальну 

середню освіту та у "замінити  словами" та у відповідному документі про 

здобуття повної загальної середньої освіти  і ". 

  

 

         На підставі  рішення Приймальної комісії  коледжу (протокол  № 5  від 

 18  березня 2019 року)   до Правил прийому на навчання  до ДВНЗ 

"Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" 

внести  такі  зміни: 

 

         1. У  підпункті  4  пункту  8.7   розділу VIIІ в останньому реченні 

видалити слова "на вибір". 

         2. У додатку 1 об'єднати   стовпці  3-4, а назву стовпчика   

"Спеціальність (напрям підготовки)" замінити  на  назву "Код та 

найменування спеціальності". 

        3. У додатках 2,3   об'єднати  стовпці  1-2 ,а назву стовпчика   

"Спеціальності ОКР молодшого спеціаліста"  замінити на назву  " Код та 

найменування спеціальності ". 

         4. У додатку  4  об'єднати стовпці  3-4, а назву стовпчика "Спеціальності 

ОКР молодшого спеціаліста"  замінити на назву  " Код та найменування 

спеціальності". 
 

  
 

 

 

 

 

Зміни до Правил прийому на навчання  до  

ДВНЗ "Одеський коледж  економіки, 

 права  та готельно-ресторанного 

бізнесу" для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста  в 2019 році  

розглянуто  та схвалено на засіданні Приймальної комісії  

Протокол  № 5 від  18  березня 2019 року  



 


