
Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад  

«Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі» 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень. Напрям 

економічної діяльності (назва професії) 

Ліцензійний 

обсяг 

Пропозиції до 

прийому 

Загальні професії електротехнічного 

виробництва 
 25 

електрогазозварник, монтажник 

санітарно-технічних систем і 

устаткування 

 30 25  

Будівельні, монтажні і ремонтно-

будівельні роботи 
 20 

муляр, штукатур, лицювальник-

плиточник, маляр 
30  20 

Автомобільний транспорт  25 

 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів; водій 

автотранспортних засобів (категорії  В  і  

С) 

30 25   

Хлібопекарське та макаронне 

виробництво 
90 70 

 Пекар; тістороб; машиніст 

тістообробних машин; кондитер 
30  20 

 Пекар; кухар; продавець 

продовольчих товарів   
 60 50  

Громадське харчування  75 

 Кухар; офіціант; бармен 60  50  

 Кухар; офіціант; бармен; майстер 

ресторанного обслуговування 
60  25  

Всього по закладу освіти  215 

Державний навчальний заклад  

«Тернопільський  центр професійно-технічної освіти» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень. Напрям 

економічної діяльності (назва професії) 

Ліцензійний 

обсяг 

Пропозиції до 

прийому 

Загальні для всіх галузей економіки  70 

електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 
60 20 

електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування, 

водій автотранспортних засобів(категорії  

В) 

 

60 

 

 

 

30 
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оператор поштового зв’язку, 

оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 

60 20 

Будівельні, монтажні і ремонтно-

будівельні роботи 
 30 

штукатур, лицювальник-плиточник, 

маляр 
90 30 

Автомобільний транспорт  50 

слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів, електрозварник ручного 

зварювання 

30 20 

слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів, електрозварник ручного 

зварювання, водій автотранспортних 

засобів(категорії  В) 

30 30 

Сфера обслуговування  25 

перукар (перукар-модельєр), манікюрник 30 25 

Громадське харчування  25 

кухар, пекар, офіціант 60 25 

Всього по закладу освіти  200 

Державний професійно-технічний навчальний заклад  

«Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень. Напрям 

економічної діяльності (назва професії) 

Ліцензійний 

обсяг 

Пропозиції до 

прийому 

Будівельні, монтажні і ремонтно-

будівельні роботи 
 20 

штукатур, 

 лицювальник-плиточник 
30 20 

Швейне виробництво  45 

кравець, закрійник 90 45 

Сфера обслуговування  193 

агент з організації туризму, адміністратор 60 45 

перукар (перукар-модельєр), манікюрник 90 60 

перукар (перукар-модельєр) 90 20 

візажист, манікюрник 60 24 

квіткар, флорист 30 24 

Фотограф (фотороботи) 60 20 

Всього по закладу освіти  258 

Тернопільське вище професійне училище №4 ім. М. Паращука 

Освітньо-кваліфікаційний рівень. Напрям 

економічної діяльності (назва професії) 

Ліцензійний 

обсяг 

Пропозиції до 

прийому 

Загальні для всіх галузей економіки  20 

адміністратор, оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення 
60 20 

Будівельні, монтажні і ремонтно-

будівельні роботи 
 70 
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столяр будівельний, паркетник, 

укладальник підлогових покриттів 
120 20 

штукатур, лицювальник-плиточник, 

маляр 
150 50 

Деревообробне виробництво  25 

столяр (виробництво художніх меблів), 

реставратор пам’яток дерев’яної 

архітектури 

90 25 

Автомобільний транспорт  150 

слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів, слюсар із складання металевих 

конструкцій, водій автотранспортних 

засобів 

60 30 

слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів,  електрогазозварник 
120 120 

Всього по закладу освіти  265 

Державний навчальний заклад  

«Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень. Напрям 

економічної діяльності (назва професії) 

 

Ліцензійний 

обсяг 

Пропозиції до 

прийому 

Хімічне виробництво  20 

лаборант хіміко-бактеріологічного 

аналізу, оператор лінії у виробництві 

харчової продукції (перероблення 

фруктів, овочів, олієнасіння, горіхів), 

оператор лінії у виробництві харчової 

продукції (виробництво м’ясних 

продуктів) 

30 20 

Харчова промисловість  20 

оператор лінії у виробництві харчової 

продукції (перероблення фруктів, овочів, 

олієнасіння, горіхів), 

контролер харчової продукції 

(виробництво м’ясних та рибних 

продуктів) 

30 20 

Будівельні, монтажні і ремонтно-

будівельні роботи 
 40 

монтажник гіпсокартонних конструкцій, 

 лицювальник-плиточник 
30 20 

муляр, штукатур, лицювальник-

плиточник 
30 20 

Деревообробне виробництво  20 

виробник художніх виробів з дерева 60 20 

Громадське харчування  20 

кухар, кондитер 30 20 
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Всього по закладу освіти  120 

Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя 

Освітньо-кваліфікаційний рівень. Напрям 

економічної діяльності (назва професії) 

Ліцензійний 

обсяг 

Пропозиції до 

прийому 

Загальні для всіх галузей економіки  25 

оператор комп’ютерної верстки, 

адміністратор 
30 25 

Загальні професії електротехнічного 

виробництва 
 85 

слюсар механоскладальних робіт 

(державне замовлення), 

електрогазозварник  

30 30 

зварник (державне замовлення), слюсар-

електрик з ремонту електроустаткування 
30 30 

електрогазозварник, бляхар 60 25 

Автомобільний транспорт  55 

токар (державне замовлення), слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобів 
75 30 

слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів (дуальна форма навчання) 
70 25 

Сфера обслуговування  20 

майстер готельного обслуговування, 

агент з організації туризму 
30 20 

Всього по закладу освіти  185 
Фаховий молодший бакалавр 

Повна назва закладу освіти 

Освітньо-кваліфікаційний рівень. 

Напрям економічної діяльності 

(спеціальність для фахового 

молодшого бакалавра) 

Пропозиції 

до прийому 

ДПТНЗ "Тернопільське вище 

професійне училище 

ресторанного сервісу і 

торгівлі" 

Харчові технології 15 

Готельно-ресторанна справа 15 

Всього по закладу освіти 30 

            

Міський голова                                                                                 Сергій НАДАЛ 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

 

Професійний ліцей Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола  

(підготовка кваліфікованих робітників) 

 

 

Код та назва спеціальності 

 

 

Ліцензійний 

обсяг 

 

Пропозиції до прийому 

на 2021рік 

На базі базової 

загальної  середньої 

освіти 

На базі повної 

загальної середньої 

освіти 

 5122, 5123 Кухар-бармен-офіціант 

  
50 25 20 

7241 Майстер з діагностики та 

налагодження електронного 

устаткування автомобільних 

засобів  

30 25 - 

7241 Слюсар –електрик з ремонту 

електроустаткування на 

автомобільному транспорті 

30 20 - 

7241 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів. Водій 

автотранспортних засобів категорії 

«В», «С1», 

8211 Токар  

60 25 25 

7331 Виробник художніх виробів з 

металу (коваль, реставратор, 

формувальник, електрозварник)  

30 20 - 

Всього 200 115 45 

Разом по ліцею 200 160 

 

 

Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола  

(підготовка фахового молодшого бакалавра та бакалавра) 

Код та назва спеціальності  

Ліцензійний 

обсяг 

 

 

Курс навчання 

 

Пропозиції до 

прийому на 

2021рік 

122 Комп’ютерні науки (ОП 

Обслуговування програмних систем і 

комплексів) 

- на основі базової загальної середньої 

освіти 

 

40 

 

І 

 

 

25 

123 Комп’ютерна інженерія (ОП 

Інженерія інтернету речей, 

робототехніка) 

- на основі базової загальної середньої 

освіти 

 

30 

 

І 

 

22 
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061 Журналістика (ОП Видавнича 

справа та редагування) 

- на основі базової загальної середньої 

освіти 

30 І 

 

20 

035 Філологія (ОП Германські мови 

та літератури (англо-український 

переклад)) 

- на основі базової загальної середньої 

освіти 

30 І 20 

242 Туризм 

- на основі базової загальної середньої 

освіти 

40 І 

 

18 

193 Геодезія  

- на основі базової загальної середньої 

освіти 

30 І 18 

241 Готельно-ресторанна справа 

- на основі базової загальної середньої 

освіти 

- на основі осв.-кв. рівня 

«Кваліфікований робітник» 

40  

І 

 

ІІ 

 

20 

 

5 

022 Дизайн (ОП Перукарське 

мистецтво та декоративна 

косметика) 

- на основі базової загальної середньої 

освіти 

60 І 26 

022 Дизайн (ОП Дизайн середовища) 

- на основі базової загальної середньої 

освіти 

30 І 20 

182 Технології легкої промисловості 

(ОП Моделювання та 

конструювання промислових 

виробів) 

- на основі базової загальної середньої 

освіти 

- на основі повної загальної середньої 

освіти 

- на основі осв.-кв. рівня 

«Кваліфікований робітник» 

30  

 

 

 

І 

 

ІІ 

 

ІІІ 

 

 

 

 

15 

 

5 

 

2 

274 Автомобільний транспорт (ОП 

Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів) 

- на основі осв.-кв. рівня 

«Кваліфікований робітник» 

30 І (за скороченим 

терміном навчання) 

20 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

- на основі базової загальної середньої 

освіти 

на основі повної загальної середньої 

освіти 

30  

 

І 

 

ІІ 

 

 

18 

 

- 

029 Інформаційно-правове 

забезпечення управління 

документацією 

- на основі базової загальної середньої 

освіти 

 

30 І 18 
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241 Готельно-ресторанна справа 

(бакалавр) 

- на основі повної загальної середньої 

освіти 

на основі ОКР молодшого спеціаліста 

40  

 

І 

І (за скороченим 

терміном навчання) 

 

 

- 

5 

081 Право  

(бакалавр) 

- на основі повної загальної середньої 

освіти 

- на основі ОКР молодшого спеціаліста  

50  

 

І 

І (за скороченим 

терміном навчання) 

 

 

- 

 

12 

061 Журналістика (ОП Видавнича 

справа та медіакомунікації ) 

(бакалавр) 

- на основі повної загальної середньої 

освіти 

- на основі ОКР молодшого спеціаліста  

50  

 

 

І 

І (за скороченим 

терміном навчання) 

 

 

 

- 

10 

Всього: 

 І 

І (за скороченим 

терміном навчання) 

ІІ 

ІІІ 

240 

47 

 

10 

2 

Разом: 590  299 

 

 

Міський голова                                                                      Сергій НАДАЛ 

 


