
Досягнення 
 у працевлаштуванні випускників 

  

                                               
Івано-Франківський  коледж 

  ресторанного сервісу і туризму  
Національного університету харчових технологій 

 



 
  Метою Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму 

Національного університету харчових технологій є забезпечення 
якості професійної підготовки фахівців для пріоритетних галузей 
сучасної економіки.  

        Особливу увагу наш заклад приділяє підготовці 
висококваліфікованого конкурентоздатного фахвця, що 
користуються попитом на ринку праці.  

     Наша місія: 
     -забезпечити кожного випускника гідним робочим місцем                                      

з можливістю реалізації отриманих знань і потенціалу. 
    Наші цілі: 
    - сприяти працевлаштуванню випускників та студентів коледжу; 
    - адаптувати випускників до практичної діяльності . 

 



Успішні 
випускники 

Матеріально-технічна база 

Кадрове забезпечення 

Інновації в освітньому процесі 

Школи професійної майстерності 

Міжнародні освітні проекти  

Консультативні  ради 

Соціальне партнерство 

Імідж закладу 



Навчально-виховний процес в 

коледжі забезпечують   

75 педагогів, з яких:  

 кандидатів наук – 2; 

 викладач-методист - 6; 

 старший викладач – 9; 

 спеціалістів вищої категорії – 15; 

 спеціалістів першої категорії – 7; 

 спеціалістів другої категорії – 15.  

 



          У коледжі створені всі умови для розвитку інтелектуальних 
та творчих здібностей студентів.  

          Для поглиблення знань, вмінь та навичок функціонують 
школи: “Гостинності”, “Флайрингу”, “Карвінгу”, “Декору 
кондитерських виробів”, “Кулінарного мистецтва”, “Торгового 
агента” 
 



1997 рік -  навчальний заклад  входить до складу учасників програми «Трансформ», що 
діє в рамках спільного співробітництва між урядами України і Німеччини.  

2008-2009 рік - співпраця у сфері підготовки і вдосконалення учнів та викладачів із 
Комплексом шкіл харчової промисловості і готельного бізнесу м. Радом (Польща). 

2009 – 2010 рік - співпраця з Школою господарчою м. Жешува (Польща); співпраця з 
канадсько-експертною сервісною організацією.  

2011 рік – підписання угоди з Елгавською ремісничою школою (Латвія) з метою обміну 
досвіду між викладачами та майстрами  в/н. 

2012 рік – співпраця з Церковною середньою професійною школою ім. св. Йосафата 
(Словаччина). 

2013 рік – співпраця зі Швейцарським корпусом експертів-волонтерів . 
2012-2016 рік – участь в українсько-канадійському проекті “Навички для 

працевлаштування” 
2015 рік – участь в українсько-німецькому проекті «Продовження фахового навчання в 

Берліні» 
2016 рік – організація практики за кордоном: Польща, Болгарія  
2017 рік – перемога у ХІІ Європейському кулінарному конкурсі ECOGALА  в м. Жешув, 

Республіка Польща. 
2018 рік  - міжнародна співпраця  Україна – Словаччина  
2019 рік –  впровадження дуальної системи освіти за німецькою технологією 
 



   Соціальне партнерство – це, перш за все, довіра, це впевненість у 
завтрашньому дні, це професійні, висококваліфіковані кадри.  

      У навчальному закладі налагоджені тісні зв’язки з підприємствами 
торгівлі, громадського харчування, туризму, готельного та ресторанного 
сервісу, де студенти мають можливість проходити виробничу практику, 
яка забезпечує підготовку висококваліфікованих спеціалістів, що 
користуються попитом на ринку праці.  

 



Запрошує тих, хто має бажання 
працювати та навчатися: 
- офіціантів/ барменів ; 
- метрдотелів/адміністраторів; 
- ранкових адміністратор ів; 
- кухарів /су-шефів/  технологів; 
- кондитерів . 

Ресторан "Надія" — це ідеальне місце для святкування весіль, днів народжень, 
корпоративних вечірок, випускних вечорів, романтичних побачень, Нового 
Року, Різдвяних свят, дитячих веселощів та проведення інших урочистостей. 



Ресторан “Корасіні” запрошує на 
роботу працівників , які готові 
спробувати щось нове для себе: 
- офіціантів\ барменів; 
- кухарів \ шеф-кухарів 

Ресторан “CORASSINI grill & wine” розташований в самому центрі 
міста Івано-Франківськ, в фортечній галереї «Бастіон». 



Кав’ярня “  Профітроль” запрошує на 
роботу працівників , які готові працювати: 
- офіціантами \ барменами; 
- кухарями ; 
- кондитерами. 

Кав’ярня – кондитерська «Профітроль» 
створена для задоволення бажань та втілення 
смакових фантазій… Розташований в 
самому серці Івано-Франківська… 



  

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» запрошує: 
•адміністраторів торгового залу; 
•менеджерів по роботі з кадрами; 
•менеджерів по роботі з  VIP  клієнтами; 
•промоутерів; 
•маркетологів; 
•продавців; 
 

Мережа магазинів професійної оптової торгівлі 

Адреса: м. Івано – Франківськ, вул. Вовчинецька, 
225   

Центри оптової торгівлі METRO та MAKRO пропонують асортимент 
до 30 000 продовольчих та непродовольчих товарів.  

METRO Cash & 
Carry  - мережа 
магазинів 
професійної оптової 
торгівлі на засадах 
самообслуговування 



Успішна молода креативна команда з досвідом 
роботи та надійний партнер нашого 

навчального закладу 

На роботу  запрошуються : 
-менеджери по туризму  
- агенти з організації туризму 



Наш заклад  готує успішних випускників 

Ми  прагнемо їх реалізації 

Ми впевнені, що їм це вдасться. 

Вони готові ризикувати. 

Вони вміють бачити проблеми і 

Можливості їх розв'язання. 

Вони  мають критичне і гнучке 

мислення. 

Ми в пошуку! 
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