ІІІ СТУПІНЬ

Молодший спеціаліст
Учні, які здобули професії:
«Пекар, кондитер»,
«Пекар; кухар;
продавець продовольчих товарів»
можуть продовжити навчання на ІV курсі
(ІІІ СТУПІНЬ) із спеціальності:

«Харчові технології»

Із числа першокурсників набирається
група поглибленого вивчення допризовної
підготовки юнаків і дівчат. Учні, які успішно
завершили повний курс навчання у цій групі,
мають пріоритетне право при вступі у заклади
Міністерства оборони України та
Міністерства внутрішніх справ України, а
також при працевлаштуванні
у їх установи.

Учні училища забезпечуються
стипендією, гуртожитком.

1
Учні, які здобули професії:
«Кухар; офіціант; бармен»,
«Майстер ресторанного
обслуговування»
можуть продовжити навчання на ІV курсі
(ІІІ СТУПІНЬ) із спеціальності:

«Готельно-ресторанна справа»

2
Після закінчення навчання на ІІІ ступені
видається диплом молодшого спеціаліста,
який дає право вступу за співбесідою
на ІІІ курс Тернопільського національного
технічного університету ім. І.Пулюя,
Тернопільського національного
економічного університету

Після закінчення училища учням видається:
 диплом молодшого спеціаліста;
 диплом кваліфікованого робітника;
 атестат про повну загальну середню освіту;
Для вступу в училище
необхідно подати такі документи:
1. Документ про освіту (оригінал);
2. Свідоцтво про народження або
паспорт (копія);
3. Довідка про склад сім'ї та місце
проживання;
4. Медична довідка (форма 086-У),
довідка про щеплення (Ф-0630);
5. Шість фотокарток розміром 3X4см;
6. Ідентифікаційний код (копія);
7. Шість конвертів з марками;
8. Шнурована папка для документів.

Прийом
документів
з 12 червня
Вступні
зарахування
з 5 серпня
Документи
приймаються
щоденно
з 9.00 до 16.00,
крім суботи
та неділі.

Наша адреса:
46002, м. Тернопіль,
проспект С.Бандери, 32,
тел. 25-75-88, 52-10-22
Їхати до зупинки
«Стадіон» або
ТВПУ ресторанного
«Обласна лікарня»
сервісу і торгівлі
Інтернет адреса: www.tvpursit.te.ua

НА БАЗІ
9 КЛАСІВ

термін навчання 3 роки із здобуттям повної загальної середньої освіти:

Пекар; кухар;
продавець
продовольчих
товарів

Пекар;
кондитер

3

Електрогазозварник;
слюсар з ремонту
санітарно-технічного
устаткування;
водій категорій «В» і «С»

5

1

Муляр; штукатур;
лицювальник-плиточник;
маляр
(майстер євроремонтів)
водій категорій «В» і «С»

4

Слюсар з ремонту
колісних транспортних
засобів;
водій категорій
«В» і «С»

6

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ

з терміном навчання:

Кухар;
офіціант;
бармен

Кухар; офіціант;
бармен;
майстер ресторанного
обслуговування

Пекар; кухар;
продавець
продовольчих товарів

2

(1 рік 6 м.)

1

(2 роки 6 м.)

2

