
Провадження освітньої діяльності зі спеціальності  

241 «Готельно-ресторанна справа») 

Формування контингенту студентів Івано-Франківського коледжу ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» спеціальності 

241Готельно-ресторанна справа здійснюється в межах ліцензованого обсягу 20 осіб.  

Набір на навчання у Івано-Франківський коледж здійснюється на підставі 

Правил прийому ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», які розробляються щорічно згідно з Умовами прийому до вищих 

навчальних закладів України, затвердженими відповідним наказом Міністерства 

освіти і науки України. Основою формування контингенту студентів є державне 

замовлення, обсяг якого визначається Міністерством освіти і науки України. 

Щорічно у вересні на засіданні Педагогічної ради коледжу розглядаються 

підсумки набору першокурсників та затверджуються заходи для вдосконалення 

профорієнтаційної роботи. 

Профорієнтаційна робота в коледжі – це комплексна, систематична робота 

кожного члена колективу, всіх структурних підрозділів закладу, метою якої є 

забезпечення повноцінного прийому студентів на навчання в коледж. 

Питання профорієнтаційної роботи щороку розглядається на засіданнях 

педагогічних та методичних рад.  

Івано-Франківський коледж постійно проводить різноманітну рекламну 

кампанію з популяризації спеціальностей, зокрема спеціальності 241 Готельно-

ресторанна справа. Це – виступи та реклама на телебаченні, по місцевому радіо, в 

газетах, поширення інформаційних буклетів тощо, виїзд викладачів в райони 

сусідніх областей для зустрічей з учнями шкіл, батьками, роз’яснення Правил 

прийому, заохочення до навчання за спеціальністю. Щороку під час загально 

університетського Дня відкритих дверей проводяться зустрічі з випускниками шкіл 

та їх батьками. 

Завдяки інформації, розміщеній на сайті коледжу, абітурієнти з усіх 

областей України мають можливість ознайомитись з напрямами діяльності 

закладу, його викладацьким складом. 

Велику роль в популярності спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа 

відіграє і те, що коледж намагається йти в ногу з часом, постійно оновлюючи і 



удосконалюючи надання освітніх послуг відповідно до новітніх наукових і 

методичних вимог. Освітній процес здійснюється з урахуванням сучасних 

інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення своїх знань. 

Випускники спеціальності  241 Готельно-ресторанна справа подальше навчання 

для здобуття ступеня бакалавра будуть продовжувати за спеціальностями 241 

Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності на факультеті туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», а також у провідних вищих навчальних 

закладах України. 

З метою успішного вирішення завдань щодо формування контингенту 

студентів дирекція коледжу дотримується вимог законодавчих та нормативних 

документів під час прийому абітурієнтів, Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», інструктивних листів Міністерства освіти і науки України. 

До складу відбіркової комісії залучаються дирекція коледжу, працівники 

та педагогічні працівники відповідних підрозділів, представники органу 

студентського самоврядування. До екзаменаційних, фахових комісій 

залучаються викладачі коледжу.  

Івано-Франківський коледж забезпечує дотримання прав громадян на освіту, 

установлених законодавством України, гласність і відкритість роботи Приймальної 

комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників. 

На перший курс коледжу вступають особи з базовою загальною середньою 

освітою на місця державного замовлення і за кошти фізичних, юридичних осіб 

для продовження навчання за освітньо-професійними програмами підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним 

здобуттям повної загальної середньої освіти. 

Абітурієнти, які вступають на спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа 

складають вступні випробування з української мови та математики у вигляді 

комп’ютерного тестування. Програмові вимоги та зразки тестових завдань розміщені 

на сайті Приймальної комісії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» (http://www.pu.if.ua/uk/pravyla-pryyomu/ivano-frankivskoho-

koledzhu) та сайті коледжу (іfk.pu.if.ua). 



На спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа за денною формою 

навчається 28 студента, з них: на третьому курсі – 14 осіб, на четвертому – 14 осіб; 

на спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа за денною формою навчається 

осіб, з них: на першому курсі – 9 осіб, на другому – 16 осіб. 

Формування контингенту студентів відбувається на основі конкурсного 

відбору з дотриманням нормативних вимог та ліцензованих обсягів прийому. З 

метою збереження контингенту студентів коледжу запроваджуються заходи щодо 

забезпечення належних умов надання освітніх послуг та якості навчання. 


