
Коломийський індустріально-педагогічний технікум 

ОГОЛОШУЄ 
набір студентів на 2018-2019 навчальний рік на спеціальності: 

             015 - "Професійна освіта" за профілем підготовки (для одержання освітньо - 
кваліфікаційного рівня − молодший спеціаліст. Кваліфікація: майстер виробничого навчання). 

     Профілі підготовки: 

– будівництво; 

– харчові технології; 

– транспорт. 

термін навчання: денна та заочна форма - 1рік 10 місяців; 

Перелік вступних іспитів: 

1. Вступники денної та заочної форми навчання на базі кваліфікованого робітника зараховуються 

до технікуму за державним замовленням або за рахунок фізичних та юридичних осіб без 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень. 

2. Вступні іспити: охорона праці, українська мова – (тести).  
              Заяви приймаються: 

Професійна освіта (робітничі професії) – з 01.06 по 17.08.2018р. 

                                     Професійна освіта (молодший спеціаліст): 

                                                                        денна форма навчання – з 09.07 по 10.08.2018р. 

                                                                        заочна форма навчання – з 09.07 по17.08.2018р. 

До заяви про вступ до технікуму абітурієнти подають такі документи: 
■ документ про освіту (оригінал);                       ■ довідка про прививки; 

■ довідка з місця проживання та про склад сім'ї; ■ паспорт або свідоцтво про народження (2 копії); 

■ 6 фотокарток розміром 3х4;                                       ■  2 фотокартки розміром 4x6 (хлопці); 

■ ідентифікаційний номер (2 копії);                    ■ направлення на навчання. 
     ■ медична довідка за формою №086-У;                  ■ копія трудової книжки. 

     Вступні іспити проводяться: 
                                           Професійна освіта (денна форма навчання) – з 13.08 по 17.08.2018р. 

                                           Професійна освіта (заочна форма навчання) – з 20.08 по 23.08.2018р. 
     Зарахування на навчання проводиться: 
                                           Професійна освіта (денна форма навчання) – 28.08.2018р. 

                                           Професійна освіта (заочна форма навчання) – 30.08.2018р. 

Всі студенти технікуму забезпечуються гуртожитком та харчуванням. Додаткову інформацію про умови вступу 

можна отримати в приймальній комісії, яка працює з 10 
00

 до 16 
00

, крім суботи та неділі, за адресою:    вул. Лисенка, 

11,  м. Коломия, 78200 Івано-Франківська область  

               Телефон для довідок: (03433) 2-25-70       E-mail: kipt@i.ua        Сайт: kipt.com.ua 

              За останні роки у технікумі навчаються на спеціальності "Професійна освіта" випускники 
профтехучилищ: Львівської, Чернівецької, Волинської, Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Закарпатської, 

Івано-Франківської, Вінницької областей.     Випускники технікуму можуть  навчатися  у наступних вузах: 
Глухівському державному педагогічному університеті, Хмельницькому національному університеті, 

Тернопільському  державному педагогічному університеті, Уманському державному педагогічному університеті. 

Місто Коломия є вузловим залізничним центром Західної України. Через м. Коломия проходять наступні поїзди: 

                      357-358  Київ - Рахів                                   135-136    Чернівці - Білгород-Дністровський  

      667-668   Чернівці - Ковель                      701-702    Чернівці - Львів 

                                                                                   Запрошуємо на навчання! 

Шановний директоре! 

В цьому році технікум випускає дипломованих майстрів виробничого навчання з вищевказаних профілів 

підготовки:  

     - для груп робітничих спеціальностей: столяр будівельний; паркетник; муляр; штукатур;     

                                                         лицювальник-плиточник ;маляр; 

     - для груп робітничих спеціальностей: кухар; кондитер; бармен; 

     - для груп робітничих спеціальностей: слюсар з ремонту автомобілів; електрозварник ручного зварювання. 

Просимо повідомити до 20.06.2018 р., чи потрібно Вам вищевказаних майстрів виробничого 

навчання та можливість їх працевлаштування у Вашому навчальному закладі. 

               З повагою 
                 Директор Коломийського ІПТ                                                          В.В.Заник 

mailto:kipt@i.ua

