
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» (термін навчання на базі 9 кл. — 3 р., 11 кл. — 2 р.) 

Випускники вміють працювати з комп'ютерною та сучасною оргтехнікою, організовувати діловодство, 

документаційне та інформаційне обслуговування підприємств. Можуть працювати завідувачами канцелярій, 

секретаріату, бібліотек, архівів. 

2. «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» (термін навчання на базі 9 кл. — 3 р., 11 кл. — 2 р.) 

Випускники вміють організувати бухгалтерський облік на підприємствах різних типів і форм власності. Вільно 

володіють навиками роботи на комп'ютері та у програмному середовищі «1С:Бухгалтерія». Можуть працювати 

бухгалтерами, головними бухгалтерами, ревізорами, аудиторами. 

3. «МЕНЕДЖМЕНТ» (термін навчання на базі 9 кл. — 3,5 р., 11 кл. — 2,5 р.) 

Випускники вміють організувати власний бізнес, промислове або сільськогосподарське підприємство, складати 

бізнес-плани. Вільно володіють навиками роботи з комп'ютером.  Можуть працювати керівниками, менеджерами 

підприємств різних типів і форм власності. 

4. «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (термін навчання на базі 9 кл. — 4 р., 11 кл. — 3 р.) 

Випускники   вміють створювати програми у середовищах Delphi, Builder C++, SQL, Visual C++, Java; розробляти 

web – сайти на HTML, PHP та С#; обслуговувати  комп'ютерні мережі, програмні продукти, мають навики використання 

хмарних технологій. Можуть працювати програмістами, системними адміністраторами. 

5. «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» (термін навчання на  базі 9 кл. — 4 р., 11 кл. — 3 р.) 

Випускники вміють організувати власне мале підприємство у харчовій та переробній промисловості. Вільно 

володіють комп'ютером, навиками діагностики, ремонту і обслуговування обладнання харчових виробництв, 

харчового машинобудування. Можуть працювати техніками-механіками, керівниками власних підприємств. 

6. «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (термін навчання на базі 9 кл. — 3,5 р., 11 кл. — 2,5 р.) 

Випускники вміють організувати власне підприємство із зберігання, консервування, переробки плодів і овочів 

та  виробництва харчових продуктів. Вільно володіють комп'ютером, основами харчових технологій.  Можуть 

працювати технологами підприємств харчової галузі та закладів громадського харчування, розробниками стандартів 

та експертами з якості і безпеки продуктів. 

7. «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ» (термін навчання на базі 9 кл. — 4 р., 11 кл. — 3 р.) 

Випускники вміють організовувати власне мале підприємство з діагностики, ремонту та обслуговування 

автомобільної техніки. Вільно володіють навиками роботи з комп'ютером. Можуть працювати водіями (категорії В, С1), 

техніками-механіками з обслуговування та ремонту  автомобілів і двигунів, керівниками власних підприємств. 

 

АДРЕСА ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ КОЛЕДЖУ 

 

48201, смт Гусятин, вул. Шевченка 3. 

Сайт коледжу: www.guscollege.com 

https://vk.com/club20304705 

Тел: (03557) 2-18-38,  

        (097) 859-18-01, 

        (099) 205-48-20. 

 

ПЕРЕВАГИ КОЛЕДЖУ 

Абітурієнти:   

- складають вступні  тести з математики та української мови на комп’ютері; 

- ознайомлюються із базою вступних завдань на підготовчих курсах; 

- вступають без ЗНО (з будь-яким дипломом про попередню освіту); 

- мають переваги при вступі за наявності грамот і нагород. 

Студенти:   

- отримують стипендію від 622 грн, стипендію Президента України — 1130 грн; 

- нагороджуються преміями за успіхи і досягнення; 

- перемагають в обласних та Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах; 

- можуть вивчати 2-у іноземну мову (англійську, німецьку, французьку, польську); 

- можуть відвідувати спортивні секції (футбол, баскетбол, волейбол, теніс, бокс, аеробіка, 

плавання, шахи); 

- можуть брати участь в олімпіадах, конкурсах, КВК, наукових конференціях, туристичних 

екскурсіях, художній самодіяльності; 

- можуть здобувати другу освіту за спеціальностями коледжу з отриманням двох дипломів 

одночасно; 

- можуть здобувати декілька робітничих професій (із отриманням свідоцтва державного 

зразка): 

1. Водій категорії В, С1; 

2. Оператор комп'ютерного набору;  

3. Штукатур; 

4. Муляр; 

5. Лицювальник- плиточник; 

6. Слюсар з ремонту автомобілів; 

7. Верстатник широкого профілю; 

8. Агент з постачання; 

9. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; 

10. Секретар керівника; 

11. Касир торгівельного залу; 

12. Агент з організації туризму; 

13. Офіціант. 

Випускники:  - продовжують навчання з ІІІ курсу у ТНТУ ім. І. Пулюя та інших університетах України, у 

тому числі на місцях держзамовлення;  

- проходять практику на сучасних підприємствах з подальшим працевлаштуванням. 

Якісний кадровий склад: 12 кандидатів наук та доцентів, 24 викладачі-методисти, 43 викладачі вищої 

категорії. 

Сучасна матеріальна база: 2 навчальні корпуси, 2 спортзали, 2 майстерні, 6 комп’ютерних класів, 15 

мультимедійних комплекси, бібліотека, гуртожиток, їдальня, безкоштовний Інтернет. 

Міжнародні проекти: співпраця з навчальними закладами Польщі (мовні курси, практика з                

тимчасовим працевлаштуванням, здобуття ІІ диплома європейського взірця). 

 

ДЛЯ ВСТУПУ ДО КОЛЕДЖУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ: 

- заяву; 

- документ про освіту (оригінал і копії); 

- сертифікати ЗНО (для вступників на базі 11 класу) з 

української мови та математики або з хімії, фізики, історії 

України; 

- 6 фотокарток 3х4; 

- копію паспорта (або свідоцтва про 

народження); 

- копію військового квитка; 

- копію ідентифікаційного коду; 

- 3 конверти. 

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ПРОВОДИТЬСЯ: 

На денну форму навчання  на базі 9 кл  з 11 до 20 липня 2016 року  

    на базі 11 кл  з 11 до 27 липня 2016 року 

Вступні випробування   з 21 до 27 липня  2016 року 

Конкурс сертифікатів ЗНО               28 липня 2016 року 

На заочну форму навчання   з 01 до 25  серпня 2016 року 

 Вступні випробування    26  серпня 2016 року 

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА: 

 
 

Гусятинський коледж  
 

Тернопільського національного 
технічного університету 

Імені Івана Пулюя 


