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Шановні  учасники та гості виставки! 

Від імені Кременчуцького відділення 

Полтавської Торгово-промислової палати 
щиросердечно вітаю Вас з відкриттям ХIІІ 

Міжрегіональної спеціалізованої виставки 
"Освіта та кар'єра". 

Освітянська виставка стала важливою 
подією у житті міста. За час існування її 

учасниками були навчальні заклади з різних 
куточків України, з Полтави та Харкова, з 
Києва та Запоріжжя, з Черкас та Сум, 

Дніпропетровська та Одеси. Багато з них 
стали постійними учасниками, проте кожен 

раз вони дивують своєю експозицією та 
новими програмами і заходами для 
абітурієнтів. Активними учасниками 

останніх виставок стають агенції освіти за 
кордоном.  

Виставка дає унікальну можливість 
старшокласникам, майбутнім абітурієнтам 

зустрітися з викладачами провідних вищих 
навчальних закладів України, ознайомитися 

з їх пропозиціями та обрати свій подальший 
шлях у житті.  

Всім учасникам бажаю натхнення, 
корисних зустрічей та творчих надбань, а 

абітурієнтам скористатися можливістю 
зробити правильний вибір майбутньої 

дороги та обрати навчальний заклад про 
який мріяли.  

З повагою, 

Директор Кременчуцького відділення 

Полтавської ТПП  В.П. Гинькут 

Кременчуцьке 

відділення  
Полтавської ТПП 

вул. Генерала 
Жадова, 2 
м. Кременчук, 39600 

Україна 

тел. +38 (0536)  
74-20-37; 74-16-52 

факс +38 (0536)  
74-20-37; 74-30-27 

E-mail: 
office@krcci.pl.ua 

www.krcci.pl.ua 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 

Остроградського 
 

Керівник навчального закладу: ректор – 

Загірняк Михайло Васильович, заслужений діяч 

науки і техніки України, академік Національної 

академії педагогічних наук України, почесний 

громадянин м. Кременчука, доктор технічних наук, 

професор. 

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського – єдиний в реґіоні класичний державний вищий 
навчальний заклад IV рівня акредитації, у якому вже понад 90 років 

для потреб промислового міста Кременчук та Центрального 
Придніпров’я з населенням більше ніж 1,5 мільйона мешканців 

готують висококваліфікованих фахівців із широкого спектра 
спеціальностей. 

 
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 Автоматизація та комп’ютерно- 

інтегровані технології (Системна 

інженерія) 

 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

 

ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ 

 Автомобільний транспорт  Матеріалознавство 

 Галузеве машинобудування  Прикладна механіка 

 Транспортні технології  

(на автомобільному транспорті) 

 Дизайн  

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

 Середня освіта (Інформатика)  Комп’ютерна інженерія 

 Телекомунікації та радіотехніка  Прикладна математика 

 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

 Автоматизація та комп’ютерно-

інтеґровані технології 

 Біомедична інженерія 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ 

 Менеджмент   Фінанси, банківська справа та страхування  

 Економіка   Маркетинг 

 Облік і 

оподаткування 

 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

 Туризм  Публічне управління та адміністрування 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

 Будівництво та цивільна інженерія  Геодезія та землеустрій 

 Екологія   Біотехнології та біоінженерія 

 Фізична реабілітація  Цивільна безпека 

 Технології захисту навколишнього середовища 
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Рік заснування 1960 

 
Рівень акредитації: ІV 

 
Ліцензія: МОНУ  
АЕ № 527472 
від 14.11.2014 р. 
 

Адреса: 39600 

Полтавська обл., 
м. Кременчук, 
вул. Першотравнева, 20 
 
Телефони: 

(05366) 3-60-00;  
               3-20-02 
(приймальна комісія) 
 
E-mail: 
office@kdu.edu.ua  
 

Web-site: 
http://www.kdu.edu.ua 
 

 
Сторінка у Facebook:  

pk.krnu 

 

http://www.kdu.edu.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

 Психологія   Право 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

 Журналістика 

 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) 

 

Стратегічними напрямами роботи університету є реалізація принципів та 
ідей Болонської декларації, вихід на міжнародні стандарти освіти, 
забезпечення конкурентоспроможності випускників, визнання документів про 
вищу освіту за кордоном. 

Підготовка фахівців в університеті здійснюється за ступеневою системою: 
молодший спеціаліст (на базі коледжу), бакалавр, спеціаліст, маґістр. 

 
Місце КрНУ в міжнародних і національних рейтингах 

НАЗВА РЕЙТИНГУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ, 
ЩО ЙОГО ПРОВОДИТЬ 

МІСЦЕ 

QS TOP Universities 
Worldwide University Ranking, Guides & Events 

ТОП 28 
університетів України 

QS TOP 200 Universities EECA 
Emerging Europe and Central Asia 

151-200 Overall rank 
ТОП 14 університетів України 

Round University Ranking 
Eurasian University Association 

655 серед університетів Світу 
7 серед університетів України 

Ranking WEB of Universities 
WEBOMETRICS 

34 серед ВНЗ України 

РЕЙТИНГ ВНЗ УКРАЇНИ SCIverse 
за даними міжнародної наукометричної БД SCOPUS 

62 серед ВНЗ України 

ТОП 200 Україна 
кафедра ЮНЕСКО НТУ «КПІ» 

56 серед ВНЗ України 

КОНСОЛІДОВАНИЙ РЕЙТИНГ 
незалежний інтернет-ресурс OSVITA.UA 

38 серед ВНЗ України 
5 серед ВНЗ Центрального 

регіону 
1 серед ВНЗ Полтавщини 

РЕЙТИНГ ВНЗ УКРАЇНИ 
журнал «ДЕНЬГИ» за даними оцінювання випускників 

потенційними роботодавцями 

22 серед ВНЗ України 
(за технічними спеціальностями) 

 

Професорсько-викладацький склад Університету має великий досвід як 
теоретичної, так і практичної роботи. Навчальний процес за всіма рівнями 
підготовки забезпечують 330 викладачів, у тому числі 54 докторів наук, 
професорів; 179 кандидатів наук, доцентів. Серед них – 16 академіків, 10 членів-
кореспондентів галузевих Академій наук України, 15 володарів почесних 
державних звань, сім лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 
лауреати премії Президента і Кабінету Міністрів України для молодих вчених.  
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Матеріально-технічна база: до послуг студентів 14 навчальних корпусів; 26 

сучасних комп’ютерних класів з виходом у мережу Інтернет; бібліотека з 
комп’ютерною залою; 60 спеціалізованих лабораторій; редакційно-видавничий 
відділ; дві ідальні; студентське кафе; концертна зала; чотири гуртожитки; сучасна 
спортивна база: спортивний комплекс «Політехнік» (стадіон з трибунами на 10 тис. 
місць, основне і додаткове футбольні поля, дев’ять спортивних майданчиків); 
критий плавальний комплекс; легкоатлетичний манеж; чотири городкові корти; 
шість спеціалізованих приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять з 
тренажерним обладнанням; єдиний в області скеледром. 

 
Університет співпрацює з 65 іноземними навчальними закладами та 

науковими установами із 22 країн світу. Щороку студенти, аспіранти та викладачі 
КрНУ отримують передовий міжнародний досвід у галузі освіти й науки завдяки:  

– бюджетній програмі МОН України «Навчання студентів і стажування 
аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних навчальних 
закладах і наукових установах за кордоном»; 

– міжнародному PhD семінарі в містах Глівіце та Вісла (Польща); 
– програмі «Відкритий світ» Американських рад з міжнародної освіти 

(США) ; 
– магістратурі та аспірантурі в Університеті м. Ланьчжоу (Китай); 
– літнім практикам в Університеті Матея Бела (Словаччина); 
– програмам культурного обміну Work and Travel USA та Work in Germany. 
До послуг студентів: вокальні та танцювальні колективи, клуб аматорської 

пісні, КВК, студентський театр-студія, клуб інтелектуальних ігор «Брейн-ринг», 
«Що? Де? Коли?» тощо. З великим успіхом проходять щорічний фестиваль 
студентського аматорського мистецтва «Студентська весна», чемпіонат ліги КВК 
КрНУ, відкритий чемпіонат КВК на кубок ректора КрНУ, конкурс «Королева 
університету». Щороку до Міжнародного дня студента підбивають підсумки 
конкурсу «Студент року». 

 
За високі досягнення в науковій і педагогічній діяльності колектив 

університету нагороджено дипломами та золотими медалями міжнародних та 
регіональних виставок навчальних закладів.  

 

Колектив Університету готовий підтримати талановиту молодь,  

яка прагне здобувати нові знання, реалізовувати власні ідеї,  

рухати вперед науку 
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Кременчуцький інститут 
Дніпропетровського університету 

імені Альфреда Нобеля 

Напрями підготовки (спеціальності): 

міжнародна економіка (міжнародна економіка); 

економіка підприємства (економіка підприємства); 

економічна кібернетика (економічна кібернетика); 

фінанси і кредит (фінанси і кредит та банківська справа); 

маркетинг (маркетинг); 

облік і аудит (облік і аудит); 

філологія (переклад); 

менеджмент; 

соціальна робота. 

Вищий навчальний 
заклад ІІІ-IV рівня 
акредитації 

Ліцензія 
серія АЕ № 458468 
від 26.06.2014 р., 
сертифікат про 
акредитацію 
НI-IV № 0424850 
від 12.08.13 р. 

Рік заснування: 1998 

Директор: академік 
Академії економічних 
наук України, к. e. н., 

Форми навчання: денна, заочна. 

Термін навчання: бакалавр – 4 роки, спеціаліст – 1 рік. 

Матеріально-технічна база: 3 навчальних корпуси, читальний зал, абонентський 

відділ, бібліотека, Web-бібліотека, студентське кафе, медпункт, 

спортивно-фізкультурний комплекс: тренажерний зал, 3 баскетбольних майданчики, 3 

волейбольні майданчики, 2 футбольних поля, 8 комп’ютерних класів, сучасне 

комп’ютерне та мультимедійне обладнання. 

Професорсько-викладацький склад: докторів наук – 4, кандидатів наук – 22. 

Організацією  проходження  практики  та  працевлаштування випускників 

займається Центр кар'єри та виробничої практики. Створено бази проходження 

виробничої та переддипломної практики на провідних підприємствах міста і регіону. 

доцент Сокуренко 
Петро Іванович. Післядипломна освіта 

облік і аудит; 

Адреса: 
39623, Полтавська обл., 
м. Кременчук, 
вул. 60 років Жовтня, 79 

Телефон приймальної 
комісії 
(0536)77-35-81 
Тел./факс 
(0536) 77-59-63 

Електронна адреса: 
referent@academy.kremenchuk.su

сайт: 
www.ki-duep.com

фінанси і кредит; 

банківська справа; 

економіка підприємства; 

маркетинг. 

Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами організовує навчання 

в бізнес-класах учнів 10 класів загальноосвітніх шкіл. Учні 11 класів проходять 

підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання. 

Для розвитку особистості та професіоналізму сучасного менеджера-економіста 

створені школи творчого розвитку особистості та основ підприємницької діяльності. 

Міжнародне співробітництво: інститут підтримує партнерські відносини з вищою 

економічною школою (м. Бидгощ, Польща), Кіпрським інститутом маркетингу (Кіпр), 

Університетом Чорногорія, факультетом морської справи, Котор (Чорногорія), 

Білоруським державним університетом.

mailto:referent@academy.kremenchug.net
http://www.ki-duep.com/


 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА 

АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

Сьогодні Ви стоїте перед серйозним 
вибором, від якого буде залежати 

Ваше майбутнє - це вибір професії. 
Полтавська державна аграрна академія 

сьогодні - це потужний навчальний, 
науково-просвітницький, культурний і 

молодіжний центр Полтавщини, що 
відповідає сучасному рівню вищої освіти, сприяє розвитку 

аграрного сектора держави, національної культури, 
формуванню еліти українського суспільства. 

Територія студентського 

кампусу академії 
знаходиться у центрі 

міста Полтава та має 
потужну матеріально-

технічну базу: 

 5 навчальних корпусів,

 6 гуртожитків,
 корпус для дозвілля студентів,

 спортивно-оздоровчий табір
 потужний інформаційний центр,

 їдальня, 4 буфети,

 спортивні зали,

 2 спортивні майданчики
Територія академії огороджена, охороняється та оснащена 

зоною вільного доступу до мережі інтернет Wi-fi. 

Сьогодні підготовка студентів здійснюється за наступними 
напрямами підготовки: 

 Облік і оподаткування
 Фінанси, банківська справа та страхування

 Публічне управління та адміністрування

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 Економіка

 Менеджмент
 Маркетинг

 Агрономія
 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

 Екологія
 Агроінженерія

 Ветеринарна медицина
Досвід багатьох десятиліть доводить, що Полтавська

державна аграрна академія була й залишається флагманом 
науки з європейською якістю української освіти. Полтавська 

державна аграрна академія запрошує до своєї дружньої родини 
всіх, хто хоче отримати якісну професію майбутнього.  

Упевнені, що кожен, хто буде навчатися у нашій 

академії, досягне своєї мети, а ми йому в цьому 
обов'язково допоможемо! 

7 

Академія 
акредитована за  
ІV рівнем акредитації 

Наша адреса:  
36003 м. Полтава,  
вул. Г. Сковороди, 1/3 

E-mail: 
pdaa@pdaa.com.ua; 

http://www.pdaa.edu.ua 
https://vk.com/agrark
a_pdaa 

Довідки за 
телефонами:  

(05322) 2-29-94, 
(0532) 50-02-73  



 

 

Приймальна 
комісія:  
(057) 706-30-68;  
 
Call-center –  
(057) 341-51-61 
 
Адреса: 61002,  
м. Харків,  
вул. Пушкінська, 53 
 
E-mail: 
abitur@nuph.edu.ua;  
 
Web: 
www.nuph.edu.ua; 
Skype: abitur.abitur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Рік заснування — 1805 

Рівень акредитації — IV 

Ліцензія МОН України серії АЕ № 636486 від 19.06.2015 р. 
Ректор – академік НАН України Черних В.П. 

Приймальна комісія: (057) 706-30-68; Call-center – (057) 341-51-61 

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53 

E-mail: abitur@nuph.edu.ua; Web: www.nuph.edu.ua; Skype: abitur.abitur 
 

 
 

Національний фармацевтичний університет (НФаУ) – вітчизняний центр розвитку 

фармацевтичної освіти та науки, який посідає провідне місце у реалізації державної політики 

з підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців і виконання 

конкурентоспроможних наукових розробок для наукоємної фармацевтичної галузі. 

Національний фармацевтичний університет є провідним фармацевтичним вищим 

навчальним закладом України з багатими науковими традиціями та історією. 

Ректор – Валентин Петрович Черних, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних 

наук, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений 

винахідник України, лауреат Державної премії України, Почесний громадянин міста 

Харкова. 

Високий рівень підготовки забезпечують висококваліфікований професорсько-

викладацький колектив; сучасні навчальні програми, які відповідають усім міжнародним 

стандартам та на 100% забезпечені навчальною літературою та базами практики; сучасна 

матеріальна база; виконання наукових студентських робіт на базі хімічної, технологічної, 

біологічної, мікробіологічної науково-дослідних лабораторій. Усі іногородні студенти 

забезпечуються гуртожитком. 

Національний фармацевтичний університет є членом Європейської Асоціації 

фармацевтичних факультетів (EAFP), Міжнародної фармацевтичної федерації (FIР), 

Євразійської асоціації університетів (EUA), Великої Хартії Університетів (The Magna 

Charta Universitatum), Міжнародної асоціації університетів (IAU). Університет 

здійснює освітянські та наукові зв`язки з 75 ВНЗ із 35 країн Центральної та Східної 

Європи, Америки, Азії, Близького Сходу, Африки. 

ВСТУП НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
(денна/заочна форми навчання) 

За «Правилами прийому до Національного фармацевтичного університету в 2016 році» 

Спеціальність 

(напрям підготовки) 
Освітня програма (спеціалізація) 

Перелік конкурсних 

предметів (базовий 

рівень)  

Ваговий 

коефіцієнт 
серти-

фіката 

атес-

тата 

«Фармація» 

«Фармація» 

 українська мова 

      та література  

 біологія  

 хімія/ 

      історія України/ 

      математика  

      (за вибором) 

 

 
 0,2 

 

 0,35 

 0,35 
0,05 

«Клінічна фармація»  

«Технології парфумерно-

косметичних засобів» 

«Технології фармацевтичних 

препаратів» 

«Технології медичної 

діагностики та лікування» 

«Лабораторна діагностика»   

(тільки денна форма навчання) 

«Біотехнології та 

біоінженерія» 
«Біотехнологія» 

«Економіка» «Економіка підприємства»  українська мова 

      та література  

 математика   

 історія України/ 

      географія/ 

      біологія (за вибором) 

 

 0,2 
 

 0,35 

 0,35 0,05 «Маркетинг» «Маркетинг» 

«Менеджмент» «Менеджмент»  
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ВСТУП ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ 

 

При вступі на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«молодший спеціаліст» та «спеціаліст», ступеня «бакалавр» для продовження 

навчання за спорідненою спеціальністю зі скороченим строком підготовки 

конкурсний відбір відбувається за результатами фахових вступних 

випробувань, які проводить НФаУ. Програми вступних випробувань розміщені 

на сайті університету в розділі «Абітурієнту». 
 

 

 

 

 

 

 

Система управління якістю НФаУ сертифікована на 

відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 
 

 

 

ФАРМАЦІЯ – ОДНА З НАЙБІЛЬШ ПРИБУТКОВИХ ТА СТАБІЛЬНО ПРАЦЮЮЧИХ ГАЛУЗЕЙ 

ЕКОНОМІКИ БУДЬ-ЯКОЇ КРАЇНИ 
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ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Запорізький державний медичний 
університет – сучасний, багатопрофільний 
вищий навчальний заклад IV рівня акредитації 

з правом автономного управління. В 
університеті навчається близько 8600 студентів. За кадровим складом 

університет входить в трійку кращих державних медичних навчальних 
закладів України. Навчальний процес забезпечує професорсько-
викладацький склад чисельністю 722 особи, з яких 121 – доктори наук, 

професори та 444 – доценти, кандидати наук. 
 

В структурі університету 8 факультетів: 1-3 медичний 
(спеціальності: медицина, стоматологія, технології медичної 

діагностики та лікування), два фармацевтичних факультети (денної та 
заочної форми навчання за спеціальністю фармація), міжнародний 
факультет, факультет післядипломної освіти та підготовчий факультет 

для іноземних громадян; 61 кафедра, медичний коледж, науково-
навчальний медичний центр "Університетська клініка". 

 
Університет співпрацює з визнаним мовним центром Каплан-коледж 

(Ванкувер, Канада) з удосконалення англійської мови у он-лайн 

режимі, а також виконує договори в сфері освіти з Кіровською 
державною медичною академією, Казахстанським державним 

університетом ім. Марата Оспанова,  Андижанським державним 
медичним інститутом (Узбекистан), Державним університетом Акакія 
Церетелі (Грузія), університетом Давіда Твілдіані (Грузія), 

Вроцлавським медичним університетом (Польща), університетом 
Палацького (Оломоуц,Чехія), університетом Нікосії (Кіпр). 

 
Запорізький державний медичний університет відомий в Україні та 

світі: першою в Україні трансплантацією серця і печінки (академік НАН 

України, проф. О.С. Никоненко); першим вітчизняним ендопротезом 
колінного суглоба «Мотор Сич ЭПК-1»; низкою вітчизняних 

оригінальних лікарських препаратів («Тіотріазолін», «Тіоцетам», 
«Тіодарон», «Левотил», «Аміотрил», «Індотрил», «Карбатрил» 
(Заслужений діяч науки і техніки України, проф. І.А. Мазур); 

сучасними технологіями дистанційного навчання абітурієнтів та 
дистанційно-очного підвищення кваліфікації лікарів, провізорів та 

викладачів медичних і фармацевтичних установ України; науково-
практичні журнали ЗДМУ "Запорожский медицинский журнал", 
"Патологія" та "Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та 

практики" включені в міжнародні наукометричні бази, репозитарії, 
електронні бібліотеки США, Великобританії, Франції, Німеччини, 

Японії, Польщі, Росії, Індії, Марокко. 
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Адреса:  
Україна, 69035,  

м. Запоріжжя, 
проспект 

Маяковського, 26; 
 
тел.:  

(061) 224-64-69,  
 

приймальна 
комісія:  
(061) 233-01-49, 

233-65-55  
 

Факс:  
(061) 233-60-07 
 

E-mail: 
zsmu@zsmu.zp.ua 

 
Http:// 

www.zsmu.edu.ua 

mailto:zsmu@zsmu.zp.ua


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчуцький медичний коледж 

імені В.І. Литвиненка 

 

 
Кременчуцький медичний коледж має міцну 

сучасну матеріально-технічну базу: 

2 комп’ютерні класи; бібліотека з читальним 

залом (безкоштовне забезпечення підручниками, фаховою 

літературою, сучасними довідниками та періодикою);  

32 навчальні кабінети та клінічні лабораторії; актова зала; 

спортивна зала для занять груп з фізичного виховання; тренажерна 

зала; спортивний майданчик (волейбольна, баскетбольна площадки, 

площадка для міні-футболу та ін.); їдальня на 200 посадочних місць; 

медичний пункт; гуртожиток на 408 місць. 

Для студентів діють клінічні гуртки: 

- спортивно-лікувального масажу; 

- медична сестра хірургічного відділення; 

- медична сестра кардіологічного відділення; 

- догляд за тяжкохворими; 

- інформатика та медичні інформаційні системи; 

- зуботехнічний гурток. 

Працюють 2-х місячні курси масажу, косметології. 

 

Кременчуцький медичний коледж здійснює підготовку молодших 

спеціалістів (основі базової та повної загальної середньої освіти) та 

бакалаврів (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста). 

 
НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛ.): 

«Лікувальна справа» (фельдшер) – термін навчання 4 роки; 
«Сестринська справа» (медична сестра) –  термін навчання 4 

роки; 
Випускники разом з дипломом отримують атестат про повну 

загальну середню освіту. 

 
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛ): 

«Лікувальна справа» (фельдшер) – термін навчання 3 роки; 
«Сестринська справа» (медична сестра) – термін навчання 

3 роки; 

«Акушерська справа» (акушерка) – термін навчання 2 роки 5 
місяців; 

«Стоматологія ортопедична» (зубний технік) – термін 
навчання 2 роки. 
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Комунальний вищий 
навчальний заклад  
І рівня акредитації 
Полтавської обласної 
ради  
 

39602 Полтавська обл.,  
м. Кременчук,  
вул. Червона Гірка, 41 
 
Контактні телефони: 
(05366) 5-32-15, 5-31-86 

E-mail: 
kmk_inform@mail.ru 
kmk_metod@mail.ru  

 
Рік заснування – 1904  
Форма власності: 
комунальна 

 
Ліцензія: Міністерства 
освіти і науки, молоді та 
спорту України  
АЕ №285892  
від 06.03.2014р.,  
 

Директор: Малик 
Світлана Станіславівна 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Абітурієнти на базі 9 класів складають два іспити:  
 біологія (усно); українська мова (диктант). 
 

Абітурієнти на базі 11 класів зараховуються з кількістю 
балів, зазначених в сертифікатах Українського центру 

оцінювання якості освіти з біології (або хімії) й української 
мови та літератури. 

 

Абітурієнти зі спеціальності «Сестринська справа – 
бакалавр медицини» складають  іспит: з основ сестринської 

справи (усно). 

 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ: 

 документ про освіту державного зразка з додатком в оригіналі або 
його копія, завірена у встановленому порядку; 

 медична довідка форма № 086 – У; форма № 063 - О (про щеплення); 

 4 кольорових  фотокарток 3 x 4 см; 

 сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з 
української мови та літератури й біології  (оригінал або завірена 
копія); 

 копія довідки про ідентифікаційний номер; 

 копія паспорта (1, 2 та 11 стор.) або свідоцтва про народження 
для осіб, які не мають паспорта. 

 витяг з трудової книги (для осіб зі стажем роботи); 

 
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які  не мають 

паспорта), військовий квиток та документи, що дають право на 

пільги, вступник пред’являє особисто. 
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Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

 
. 

ХНУРЕ – потужний науково-освітній центр 

України,  спеціалізований IT-університет, в якому 

зосереджена підготовка спеціалістів 23 освітніми 

програмами, пов'язаними  з інформаційними 

технологіями, інформаційною безпекою, 

біомедичними, видавничо-поліграфічними, 

телекомунікаційними, інформаційно-

вимірювальними, радіотехнічними системами та 

економічною кібернетикою – весь спектр 

найсучасніших, 

добре оплачуваних 

спеціальностей для 

сучасного ринку 

праці, як в Україні, 

так і за кордоном.  
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Адреса:  

проспект Науки, 14,         

 м. Харків, 61166, 

Україна 

 

Телефон:  

(057)702-18-07  

Факс :  

(057)702-10-12  

 

Електронна адреса: 

press@nure.ua 

 

Web-адреса: 

http:// www.nure.ua 

 

Приймальна комісія: 

тел./факс : 

(057)702-17-20 

 

Електронна адреса: 

abitur@nure.ua 
 



 

ОБРАЗОВАНИЕ, ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА,  

БИЗНЕС И НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ 

 Обучение в Европе (Польша, Чехия, Словакия,
   Германия, Англия), 
США, Канаде и Китае:  
Языковые  курсы, бакалавриат, магистратура, докторантура 

 Стипендиальные программы
 Бесплатное образование в Чехии и Словакии
 Обучение в карьерном колледже в США (учеба +
работа) 
 Последипломные программы, ПМЖ в Канаде

 Обучение в средних школах и колледжах после 9
класса (Словакия – бесплатно) 

 Бесплатное обучение немецкому языку с
гарантированным трудоустройством в Германии по 
специальности «медицинский опекун». 

 Work&Study in Poland − программа «Учись и работай»
в Польше.
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Полтава,  
ул. Дмитрия Коряка 
(Красноармейская) 
3,офис 503 

ООО «Фирма «Аверс-
Экспресс ЛТД» 

+380532-508-602; 
     508-622; 

050 075 40 95 

www.interavers.com 

ул. Д. Коряка (Красноармейская) 3, офис  503, 36003 г. Полтава 

тел. +38 (0532) 508-602/508-622; +38 050 075-40-95 
e-mail: avers-express@yandex.ru 

http://www.interavers.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
Заочное бесплатное обучение 4 дня в месяц + работа 
полный рабочий день. 
  Специальности: медицинский опекун, ассистент 
отоларинголога, техник-стерилизатор мед. 
инструментов, администратор, программист, бухгалтер, 
охрана труда и т. д. 
 

 Недвижимость, бизнес и оформление ВНЖ в Европе.  
 Легальное трудоустройство за рубежом. 
 Международные молодежные программы (Work&Travel, 

Au-Pair) программы стажировок и практик за рубежом. 

 

 
 

BАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ! 
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Eurostudent 
TM 

, міжнародна освітня програма

Міжнародна освітня програма EUROSTUDENT ™ 

- це офіційний партнер близько 40 польських 

державних та самих рейтингових приватних 

університетів і вищих шкіл Польщі та Чехії 

www.eurostudent.org.ua 

Ми гарантуємо 100% вступ в польський ВНЗ та 

надаємо якісні послуги з викладання ПОЛЬСЬКОЇ 

МОВИ.  

Полтавське представництво EUROSTUDENT ™ у 

м.Кременчук знаходиться за адресою: вул. Генерала 

Жадова 2, оф.5, попередній запис на консультацію: 

097-080-23-89, 098-677-53-10, 066-044-98-74, 066-437-19-09 

e-mail:globalreferent@gmail.com 
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м.Кременчук,  
вул. Генерала 
Жадова 2, оф.5 

097 080 23 89, 
098 677 53 10, 
066 437 19 09 

e-mail:
globalreferent@gmail. 
com 

http://www.eurostudent.org.ua/
mailto:globalreferent@gmail.com
mailto:globalreferent@gmail.com
mailto:globalreferent@gmail.com


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ 

І ТОРГІВЛІ» 

Спеціальності: 
Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа, Філологія 
(Англійська, німецька мови), 
Право, Економіка (Економічна 
кібернетика, Економіка 
підприємства, Управління 
персоналом та економіка 
праці), Міжнародні економічні 
відносини. Маркетинг, Фінанси, 
банківська справа та страхування, Облік і оподаткування, 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Менеджмент, 
Бізнес-адміністрування, Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології, Біотехнології та біоінженерія, Харчові технології, 
Готельно-ресторанна справа, Туризм, Публічне управління та 
адміністрування (Місцеве самоврядування), Науки про освіту 
(Педагогіка вищої школи). 

В університеті навчається 8 тис. студентів за освітньо-
кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. 

Професорсько-викладацький склад: 364 науково-
педагогічних працівники, з них 54 докторів наук, професорів, 221 
кандидатів наук, доцентів. 

Матеріально-технічна база: 2 навчальні корпуси, 4 
гуртожитки на 1870 місць, бібліотека з книжковим фондом 
близько 418,3 тис. книг, 4 електронні читальні зали, 58 
комп’ютерних класів.  

Університет є членом Великої Хартії університетів. 

17 

Ліцензія МОНМС 
України: серія  
АЕ №270779  
від 02.07.2013 року 

Рік заснування: 1961 

Рівень акредитації: IV 

Адреса: 36014, 
м. Полтава,  
вул. Коваля, 3 

Тел.:  

+38 (0532) 50-91-70 

Факс:  
+38 (0532) 50-02-22 

E-mail: 
uo@uccu.org.ua. 

www.puet.edu.ua 

mailto:uo@uccu.org.ua
http://www.puet.edu.ua/


 

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY (POLSKA) 

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ (УЭ) В БЫДГОЩЕ (ПОЛЬША) 

85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2, Polska 
+48 525670792, +48 525670077, +38 0989458879, +38 0677810552, 

+38 0675228825, +48 525670077, +48 525670792 
study@byd.pl, swietlana.kashuba@byd.pl, cpei.ukrainekr@gmail.com 

www.wsg.byd.pl,  www.ei.byd.pl,  www.students.byd.pl 

Wyższa Skoła Gospodarki w Bydgoszczy (Университет Экономики в 

Быдгощи) является крупнейшим, негосударственным учреждением 

высшего образования в северной части Польши. В настоящее время в 

ВУЗе обучается более 7000 студентов из Польши и других зарубежных 

стран. Высокое качество образования достигается, благодаря 500 

выдающимся преподавателям из Польши и заграницы. 

Почему мы? 
 европейский диплом после окончания WSG;
 ПРОГРАММА ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ И

ВЫПУСКНИКОВ;
 международная среда студентов;
 экономические, технические, гуманитарные направления

подготовки;
 гарантия стабильности цены обучения;
 возможность стажировки в польских и международных

компаниях;
 Study-Buddy programe - польские студенты-опекуны для

иностранных студентов;
 возможность выезда на один семестр за границу в один из

партнерских вузов (программа Erasmus);
 интерактивные методы обучения;
 современная материально-техническая база;
 профессиональный преподавательский коллектив.
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Адрес приемной 
комиссии:  г. Бровары, 
ул. Симона Петлюры 
(Черняховского), 20А 
brovary.ei@byd.pl 

Адрес приемной 
комиссии: г. Кременчуг, 
ул. Небесной сотни 
(Пролетарская), 24/37, 
 каб. 1416 
Kremenchug@byd.pl, 
cpei.ukrainekr@gmail.com 

Инфолиния: 
+38 (067) 781-05-52 
+38 (067) 522-88-25 
+38 (098) 945-88-79 

mailto:study@byd.pl
mailto:swietlana.kashuba@byd.pl
http://www.wsg.byd.pl/
http://www.ei.byd.pl/
http://www.students.byd.pl/
mailto:brovary.ei@byd.pl
mailto:Kremenchug@byd.pl


 

 

 

 

 

 

 
Бакалавриат и магистратура 
Направления и специальности: 
 

Туризм и рекреация  

 Гостиничное дело и кулинария  

 Кулинария и кейтеринг  

 Биологическое обновление и оздоровительный туризм  

 Международный туризм  

Экономика (бакалавриат) 

 Финансы и банковское дело  

 Транспорт, экспедиция, логистика  

 Управление фирмой  

Экономика (магистратура) 

 Международная торговля  

 Международный бизнес  

 Логистика и экономика транспорта  

Мехатроника (бакалавриат) 

 Мехатроника 

Мехатроника (магистратура) 

 Информационные системы в промышленности  

 Возобновляемая энергетика и интеллектуальные дома  

Информатика (бакалавриат) 

 Программирование и технологии интернет страниц  

 Компьютерная графика и мультимедиа 

Физиотерапия (бакалавриат)  

 Физиотерапия  

Физкультура (бакалавриат)  

 Физкультура  

Филология (бакалавриат)  

 Английская филология  

 Прикладная лингвистика  

Логистика (бакалавриат)  

 Инженерная логистика  

Отрасли креативные 

 Аудиовизуализация и новые медиа 

 Компьютерная графика и дизайн 

Строительство (бакалавриат)  

 Строительство  
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Кампус WSG 
 

Университетский кампус, общей площадью 8 га, является одним 

из крупнейших в регионе. Это десятки современно оборудованных 

зданий, расположенных в центре города на берегу реки: 

 специализированные аудитории и лаборатории; 

 современный спортзал со стеной для скалолазания; 

 ресторан, столовая и студенческие бары; 

 комплекс академических квартир для студентов; 

 медицинский центр; 

 дом культуры 

 1,5 га рекреационных зон, дендрарий с геологическим дисплеем; 

 единственная в Быдгощи астрономическая и метеорологическая 

обсерватория; 

 набережный причал 

Уже с нового учебного года можно учиться в наших филиалах  

в Украине -  г. Бровары, г. Киев, г. Кременчуг. 

Приглашаем на курсы базовой подготовки учеников 11 классов 

и выпускников школ. После окончания этого курса есть возможность 

продолжить обучение в Украине или в Польше.  

 

БЕЗ СЕРТИФИКАТОВ ЗНО 
Детальную информацию можно получить на нашем сайте 

www.ei.byd.pl 

Наши контактные данные: 

Адрес приемной комиссии: г. Бровары, ул. Симона Петлюры 

(Черняховского), 20А brovary.ei@byd.pl 

Адрес приемной комиссии: г. Кременчуг, ул. Небесной сотни 

(Пролетарская), 24/37, каб. 1416 

Kremenchug@byd.pl, cpei.ukrainekr@gmail.com 

 

Инфолиния: 

+38 (067) 781-05-52 

+38 (067) 522-88-25 

+38 (098) 945-88-79  

 

 

 

 
 

http://www.ei.byd.pl/
mailto:brovary.ei@byd.pl
mailto:Kremenchug@byd.pl


 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

В університеті навчається близько 16 тисяч осіб за різними формами 
навчання (освітньо-кваліфікаційні рівні та освітні ступені молодшого 
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра) за 45 спеціальностями з 
21 галузі знань (за переліком спеціальностей 2015 року). Здобувають 
освіту близько 1250 іноземних студентів із більш ніж 50 країн світу. 

Сумський державний університет з 2015 року входить до авторитетного 
каталогу кращих університетів світу від рейтингу Times Higher Education 
(THE). 

За міжнародним рейтингом вищих навчальних закладів QS World 
University Rankings Сумський державний університет входить до TOП-
групи (5%) провідних університетів світу та класифікується як університет 
з високою дослідницькою продуктивністю, за рейтингом QS EEСA (для 
країн Європи, що розвиваються, та Центральної Азії) – до ТОП-100 
університетів цього регіону. За цими рейтингами СумДУ – в першій 
п’ятірці серед українських вишів. 

За даними всесвітніх Інтернет-рейтингів Webometrics та 4ICU СумДУ 
посідає 3 та 5 місце відповідно серед ВНЗ України, а також займає високі 
позиції у європейському рейтингу U-Multirank, який визначив більшість 
показників навчальної, позанавчальної, міжнародної та інших сторін 
діяльності СумДУ такими, що перевищують середньосвітові значення. 

Університет є першим з українських ВНЗ, що пройшов у 2014 році 
незалежний зовнішній аудит компанії QS та здобув найвищі оцінки (5 
зірок) за кількісним та якісним складом викладачів, задоволеністю 
студентів якістю навчання, умовами та доступністю навчання, соціальною 
спрямованістю діяльності та E-learning. 

За даними наукометричної бази Scopus за кількістю цитувань світовою 
науковою спільнотою публікацій науковців університету та індексом Гірша 
– СумДУ серед лідерів науково-освітянського простору України.

У загальнонаціональному рейтингу Міністерства освіти і науки України 
університет займає третю позицію у групі «Класичних університетів». 

Університет входить до 7% кращих університетів світу за результатами 
дослідження якості наукової діяльності університетів за цитованістю 
вчених в Google Scholar, що опублікував Webometrics. 
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Адреса: 40007, 
м. Суми,  

вул. Римського-
Корсакова, 2,  

Контакти: 
(0542) 68-77-74, 
(0542) 68-77-55, 
(067)187-95-69,  

(066)673-80-77. 

E-mail: 
secretary@pk.sumdu.edu.ua 

mailto:secretary@pk.sumdu.edu.ua


Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється у базовому ВНЗ, а 
також на базі Конотопського та Шосткинського інститутів СумДУ за 
наступними спецальностями: 

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології, Комп’ютеризовані системи управління та 
автоматика); 

 Біомедична інженерія;
 Галузеве машинобудування (Інструментальне виробництво, Комп`ютерна хімічна

інженерія, Металорізальні верстати та системи, Обладнання нафто-та газопереробних 
виробництв, Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів); 

 Екологія;
 Економіка (Економіка і бізнес, Економіка довкілля і природних ресурсів, Економіка

підприємства, Економічна кібернетика); 
 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 Електроніка (Електронні прилади та пристрої, Електронні системи);
 Енергетичне машинобудування (Холодильні машини і установки, Компресори,

пневмоагрегати та вакуумна техніка); 
 Журналістика (Журналістика, Медіа-комунікації, Реклама та зв’язки з

громадськістю); 
 Кібербезпека;
 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Інформатика, Інформаційні

технології проектування, Інформаційно-комунікаційні технології); 
 Маркетинг;
 Матеріалознавство;
 Медицина (Лікувальна справа, Медико-профілактична справа);
 Менеджмент (Бізнес-адміністрування, Менеджмент організацій і адміністрування,

Правоохоронна безпека, Управління інноваційною діяльністю, Управління проектами, 
Управління фінансово-економічною безпекою); 

 Менеджмент соціокультурної діяльності;
 Метрологія та вимірювальна техніка;
 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка);
 Мікро- та наносистемна техніка;
 Облік і оподаткування;
 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Біржова діяльність, Економіка

підприємства, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність); 
 Право (Інтелектуальна власність, Правознавство, Правове регулювання економіки);
 Прикладна математика ;
 Прикладна механіка (Технології машинобудування, Гідравлічні машини,

гідроприводи та гідро пневмоавтоматика); 
 Психологія;
 Публічне управління та адміністрування (Адміністративний менеджмент, Державна

служба, Менеджмент організацій і адміністрування); 
 Соціальна робота;
 Стоматологія;
 Телекомунікації та радіотехніка;
 Теплоенергетика (Енергетичний менеджмент);
 Технології захисту навколишнього середовища;
 Фізична культура і спорт;
 Фізична реабілітація;
 Філологія (переклад включно);
 Фінанси, банківська справа та страхування;
 Хімічні технології та інженерія.
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МОНУ 

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІНСТИТУТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ 
ЗА ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ 

за спеціальностями: 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» 
«Облік і оподаткування» 
«Міжнародні економічні відносини» 
«Менеджмент» 

за освітніми рівнями: 
бакалавр з терміном навчання 4 роки; магістр з терміном навчання 1,5 року. 

Для конкурсного відбору на освітній рівень бакалавра 
приймаються сертифікати УЦОЯО з: математики; української мови 
та літератури; історії України, географії, іноземної мови. 

На основі диплома молодшого спеціаліста напряму підготовки 0501 
«Економіка і підприємництво» здійснюється набір студентів на навчання 
за скороченою програмою. Конкурсний відбір здійснюється за вступним 
екзаменом з дисципліни «Економіка підприємства», що проводить 
інститут. 

Харківський інститут фінансів є навчальним закладом з підготовки 
фахівців для фінансової сфери країни. Його авторитет ґрунтується на 
практичній підготовці студентів, яка максимально наближена до реалій 
сучасної діяльності органів Міністерства фінансів України. 

Важливим напрямом роботи інституту є розвиток міжнародних зв’язків 
та співробітництво із зарубіжними університетами в рамках різних 
наукових і освітніх програм. 

ПІДГОТОВКА ВЕДЕТЬСЯ ПЕРЕВАЖНО ЗА РАХУНОК 
КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

В інституті діють ліцензовані курси підготовки до незалежного 
тестування. Підготовка слухачів охоплює повний шкільний курс з 
дисциплін: математика, українська мова та література, історія України. 
Термін навчання на курсах – 6 та 4 місяців. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА: навчальні аудиторії з сучасним 
обладнанням; комп’ютерні лабораторії, обладнані новітніми ПК; 
бібліотека та читальні зали; актова та тренажерна зали. 

Усі бажаючі студенти мають можливість отримати звання молодшого 
лейтенанту запасу зі спеціальності «Фінансове забезпечення і економіка 
бойової та господарчої діяльності військ». Студенти проходять практику 
в органах фінансової системи та на виробничих підприємствах м. 
Харкова та області.

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ НА НАВЧАННЯ!!! 

тел. 057-771-05-22, моб.: 068-613-89-96, 050-669-77-07 
Сайт: http://khif.edu.ua, E-mail: kfuduefin@gmail.com, група VК: https://vk.com/khif_events 
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Державний вищий 

навчальний заклад 

Рік заснування: 1943 

Рівень акредитації: ІV 

Адреса: 61003,  
м. Харків,  

пров. Плетньовський, 5 

тел. 057-771-05-22 
(приймальна комісія) 

068-613-89-96, 

050-669-77-07 

Сайт: 

http://khif.edu.ua 

E-mail: 
kfuduefin@gmail.com 

Група VК: 
https://vk.com/khif_events 

http://khif.edu.ua/
mailto:kfuduefin@gmail.com
http://khif.edu.ua/


Харківський національний 

економічний університет  
імені Семена Кузнеця 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця – ВНЗ, визнаний європейською освітньою 
спільнотою, що надає сучасну якісну освіту з використанням новітніх 
технологій. В університеті існує 7 факультетів:  

Факультет економіки і права 
Факультет економічної інформатики 
Факультет менеджменту і маркетингу 
Факультет міжнародних економічних відносин 
Факультет консалтингу і міжнародного бізнесу 
Фінансовий факультет 
Факультет підготовки іноземних громадян. 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця готує майбутніх фахівців за самими сучасними 
та затребуваними спеціальностями. Зокрема, відкрито набір на нові 
освітні програми: 

- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії; 

- Міднародний бізнес; 
- Інженерія програмного забезпечення; 
- Реклама та зв’язки з громадськістю; 
- Медіа-комунікації; 
- Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність. 

В Кременчуку знаходиться навчально-
консультативний пункт відділу заочної, 
дистанційної та післядипломної освіти за 
адресою: вул. В. Пугачова, 14; 

 тел. 067-506-00-13, 050-287-11-67. 
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Адреса:  

м. Харків,  

просп. Науки, 9-А, 

61166 Україна 

Тел.: (057)702 03 04 

Факс: (057)702 07 17 

Email:depnews@hneu. 
edu.ua 

Email:deppost@hneu.

edu.ua  

Приймальна комісія: 

(057)702-18-37 

http://www.hneu.ed
u.ua/



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

У структурі Європейського університету працюють: 

факультет економіки та менеджменту; факультет інформаційних 
систем та технологій; факультет безпеки підприємств; юридичний 
факультет; Навчально-науковий інститут права та безпеки 

підприємництва; Інститут регіонального розвитку; Міжнародний 
освітньо-підготовчий центр. 

У  Європейському університеті здійснюється навчання за 
напрямами підготовки та спеціальностями: Документознавство та 
інформаційна діяльність; Правознавство; Фінанси і кредит; 

Банківська справа; Економіка підприємства; Маркетинг; Облік і 
аудит; Менеджмент; Менеджмент організацій і адміністрування 

(за видами економічної діяльності); Менеджмент інноваційної 
діяльності (магістерська програма); Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності; Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування; Комп’ютерні науки; Програмна 

інженерія; Інформаційні управляючи системи та технології (за 
галузями); Програмне забезпечення систем; Системи і методи 
прийняття рішень; Управління інформаційною безпекою; 

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації; 
Управління інноваційною діяльністю (магістерська програма). 

Випускники університету отримують диплом державного зразка 
та диплом Європейського університету.  

В університеті створена єдина система безперервної освіти, 

складовими якої є: школа-дитячий садок; гімназія «Євроленд»; 
центр «Абітурієнт»; Бізнес-коледж; університет:  молодший 

спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр; відділення післядипломної 
освіти; аспірантура; докторантура; спеціалізована Рада по 
захисту кандидатських та докторських дисертацій. 

За 24 роки існування Європейський університет здобув вагомий 
авторитет серед освітянських та ділових кіл України, свідченням цього 

є участь та перемога у незалежних конкурсах та рейтингах, так у 
2005 р. отримав сертифікат Європейського фонду управління якістю 

“Визнання досконалості в Європі” та нагороду лауреата 10-го 
Українського національного конкурсу якості, у 2006 р. – переможець 
конкурсу «Кращий вітчизняний товар року» в номінації «Освіта», у 

2007 р. став лідером рейтингу серед вищих навчальних закладів, 
2011 рік – нагороджений срібною медаллю у номінації «Інновації у 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому 
процесі». 

Стань студентом Європейського університету, 
здобудь знання  європейського рівня! 
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Вищий навчальний 
заклад - IV рівня 

акредитації 

Ліцензія МОН України 
АЕ  № 636134 
від 15.04.2015 р.

Рік заснування: 1991 

Україна,  

03115, Київ, 

б-р Академіка 

Вернадського, 16 В 

(ст. м.  “Святошин”) 

Тел.:  

(044) 537-35-00, 

450-64-90,  

450-99-31 

Факс  

(044) 452-35-68 

Е-mail: office@e-

u.in.ua 

www.e-u.in.ua 

mailto:office@e-u.in.ua
mailto:office@e-u.in.ua
http://www.e-u.in.ua/


Кременчуцький льотний коледж 
Національного авіаційного університету

Кременчуцький льотний коледж 

НАУ як навчальний заклад  було 

створено 1 липня 1960 році під назвою 

льотного училища цивільного 

повітряного флоту. З 1991 року 

навчальний заклад було прийнято до 

системи Міністерства освіти і науки 

України і в 1993 році він 

перейменований під назвою 

«Кременчуцький льотний коледж». 

Наразі коледж є одним із провідних авіаційних державних 

навчальних закладів України в галузі підготовки фахівців вертолітної 

цивільної авіації.     

У різні роки в коледжі здобули путівку в небо космонавти О.А. 

Леонов, П.І. Клімук,  В.В. Аксьонов, А.С. Левченко, Герої 

Радянського Союзу М.М. Мельник, Б.В. Лялин, А.Б. Гардапхадзе. За 

роки існування в коледжі пройшли підготовку більше 60 тисяч 

фахівців з понад 70 країн світу, зокрема Австралії, Великобританії, 

Германії, Індії, Китаю, Росії, Японії, Мозамбіку, Перу, Канади, США 

та інші. 

У 2003 році коледж ввійшов до Єдиної навчально-методичної 

системи Національного авіаційного університету України і тепер є 

його відокремленим структурним підрозділом. Наразі 

Кременчуцький льотний коледж НАУ згідно ліцензії АЕ № 636803 

від 19.06.2015 р. здійснює підготовку молодших спеціалістів і 

бакалаврів, за денною і заочною формами навчання, за 

кваліфікаціями: пілот вертольота, технік-механік, електромеханік, 

технік-інспектор з контролю за використанням палива, 

організатор обслуговування і управління на транспорті, 

бакалавр з обліку і аудиту, молодший спеціаліст з 

бухгалтерського обліку. Випускникам коледжу видається 

державний диплом про закінчення КЛК НАУ, а за кваліфікацією 

пілот після завершення льотної практики – також свідоцтво 

комерційного пілота CPL міжнародного зразка. Випускники коледжу 

можуть продовжити навчання в НАУ для підвищення ступеня освіти 

до магістра. 
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Ліцензія МОН України 
АЕ  № 636803  
від 19.06.2015 р.

Сайт коледжу: 
www.flightcollege.com.ua 

E-mail:  
pk_klk@mail.ru, 
klk_nau@sat.poltava.ua; 

Телефони 
приймальної комісії: 
(050) 308-06-31, 
(05366) 3-11-18,  

 3-72-33; 
Факс:  
(05366) 3-01-48 

http://www.flightcollege.com.ua/
mailto:klk_nau@sat.poltava.ua


 

 

 

 

 

 

 

 

Коледж очолює Почесний працівник авіаційного транспорту, 

Відмінник освіти України Головенський Володимир Васильович. 

Майже 40 % педагогічних працівників мають науковий ступінь, вчене 

звання або вищу категорію викладача. Льотну підготовку проводять 

пілоти-інструктори з високою кваліфікацією. 

 
В останню (у грудні – передостанню) суботу кожного місяця  

(крім червня – серпня) 

об 11.00 в коледжі проводяться Дні відкритих дверей 

 за адресою: вул. Перемоги, 17/6; 

маршрути 12, 13, 16, 16а, 17, 26, 30, 106, 224, 225. 

 

             Для бажаючих організовуються підготовчі курси з української мови та 

літератури, математики, фізики і англійської мови. 

Курси діють відповідно до вищезазначеної ліцензії і надають 

додаткові бали при вступі до коледжу на льотно-технічні 

спеціальності. 

 

Сайт коледжу: www.flightcollege.com.ua; 

E-mail: pk_klk@mail.ru, klk_nau@sat.poltava.ua;  

Факс (05366) 3-01-48; 

 Телефони приймальної комісії: (050) 308-06-31,  

(05366) 3-11-18, 3-72-33. 
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Робітнича професія – стабільне 

працевлаштування! 
 

 

Вас вітає колектив  

 

ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО  УЧИЛИЩА №7   

м.  Кременчука  Полтавської області 

 
Структурні підрозділи: 
- машинобудівне відділення            35 навчальних кабінетів 

- будівельне відділення                     9 лабораторій 

Навчально-виробничі майстерні (13 майстерень) 

- Токарна майстерня 

- Фрезерна майстерня 

- Майстерня операторів та налагоджувальників 

верстатів з ЧПК 

- Електромайстерні №1 та №2 

- Слюсарна майстерня 

- Майстерня електрозварювання 

- Майстерня газозварювання 

- Майстерня мулярів 

- Майстерня столярів 

- Майстерня монтажників гіпсокартонних 

конструкцій 

- Майстерні опоряджувальників №1 і №2 

Замовники кадрів 

Нині училище має замовників кадрів, з якими 

укладено двосторонні договори:  

- ПАТ “АвтоКрАЗ“ 

- ПАТ “Кременчуцький колісний завод”  

- ПАТ “Кременчуцький завод дорожніх машин” 

- ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” 

- АТ “Електротехнічна компанія «Ампер» “ 

- ТОВ “Кременчук-Житлобуд“ 

        Співпраця з ВНЗ 

Укладено договори про творче співробітництво між 

вищим професійним училищем №7 м. Кременчука і 

дев’яти вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів 

акредитації та п’ятьма вищими навчальними 

закладами І-ІІ рівнів акредитації: 

- Кременчуцьким національним університетом ім. 

М.В.Остроградського; 

- Харківським Національним університетом 

радіоелектроніки;  

- Національним гірничим університетом м. 

Дніпропетровськ; 

- Національним аерокосмічним університетом ім. 

М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний 

інститут”; 

- Кременчуцьким інститутом Дніпропетровського 

університету імені А. Нобеля; 

Контингент учнів 

Всього учнів в училищі – 1024. 

Напрямки підготовки учнів 

Машинобудівна галузь 
- Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 

- Зварник 

- Верстатник широкого профілю 

- Оператор верстатів з програмним 

керуванням 

- Налагоджувальник автоматичних 

ліній та агрегатних верстатів 

- Електромонтер з ремонту і 

обслуговування 

електроустаткування 

- Слюсар-інструментальник 

- Електрогазозварник; 

електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 

- Контролер зварювальних робіт; 

контролер верстатних та слюсарних 

робіт  

- Оператор комп′ютерного набору; 

обліковець (реєстрація 

бухгалтерських даних);  

Будівельна галузь  
- Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій 

- Столяр будівельний 

- Штукатур 

- Лицювальник-плиточник 

- Маляр 

- Муляр 

- Монтажник з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій 

- Електрозварник ручного 

зварювання 
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вул. Московська, 14, 
м. Кременчук,  
Полтавська обл., 39631 
 
(098) 100 14 77,   
(093) 21 30 877, 
(05366) 5-11-19, 

               77 87 10 
 
www.model.poltava.ua 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Харківським національним економічним 

університетом ім. Семена Кузнеця;  

- Харківським індустріально-педагогічним 

технікумом; 

- Полтавським кооперативним технікумом; 

- Полтавським нафтовим геологорозвідувальним 

технікумом; 

- Полтавським національним технічним 

університетом ім. Ю.Кондратюка; 

- Українською інженерно-педагогічною академією 

м.Харків; 

- Полтавським інститутом економіки і права 

університету «Україна»; 

- Комсомольським політехнічним технікумом; 

Коледжем КрНУ ім. М.В. Остроградського. 

   У 2016 році заключено угоду про співпрацю з 

Каунаським Центром підготовки будівельників 

(Литовська республіка). 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів 

Напрям  

“Машинобудування та 

матеріалообробка” 
 Технологія обробки 

матеріалів на верстатах і 

автоматичних лініях; 

кваліфікація: технік-технолог. 

 Обслуговування верстатів з 

програмним управлінням і 

робототехнічних комплексів; 

кваліфікація: електромеханік.  

 Зварювальне виробництво; 

кваліфікація: технік-технолог із 

зварювання. 

Напрям  

“Електротехніка та 

електромеханіка” 
 Монтаж і обслуговування 

електричних машин і 

апаратів; 

кваліфікація: електромеханік. 

 

УМОВИ НАВЧАННЯ 
- Навчання за державним замовленням. 

- Денна форма навчання. 

- Учні отримують стипендію. 

- Час навчання зараховується до трудового стажу. 

- Відстрочка від призову до Збройних Сил України. 

- Гарантоване працевлаштування. 

- Продовження навчання у ВНЗ за скороченим терміном. 

- Прийом без сертифікату про зовнішнє незалежне оцінювання. 

- Діє профспілкова організація “Машметал”, учпрофком, учні мають профспілкові квитки. 

 - Всі учні мають залікові книжки та учнівські квитки. 

- Діють безкоштовні спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, гурток «Інтернет”. 

В училищі постійно діють спортивні секції: 

- баскетбол; 

- волейбол; 

- футболу та міні-футболу; 

- настільного тенісу. 

В училищі постійно діють гуртки художньої самодіяльності: 

- ансамбль народного танцю “Наддніпряночка” ; 

- вокальний ансамбль “Мелодія”; 

- ансамбль хорового співу; 

- ансамбль естрадного танцю “Діамант”; 

- вокально-інструментальний ансамбль “Ньюанс”; 

- гурток відезйомки та відеомонтажу «Фокус»; 

- гурток звукооформлення. 
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Державний вищий навчальний заклад 
„Український державний хіміко-

технологічний університет” 
 

 
 

Державний вищий навчальний заклад „Український державний 
хіміко-технологічний університет” (ДВНЗ УДХТУ)– спеціалізований 
вищий навчальний заклад у галузі хімії та хімічної технології, 
акредитований за найвищим ІV рівнем. 

Український державний хіміко-технологічний університет пропонує 
навчання за хімічними, механічними, комп’ютерними, 
економічними спеціальностями.  

Спеціальності інженер-технолог, інженер-механік є особливо 
актуальними, оскільки змінюються технології на підприємствах України 
та усього світу, обладнання постійно модернізуються і підприємствам 
потрібні фахівці, які знаються на сучасних технологіях. 

Студенти мають змогу отримати освіту за денною та заочною 
формами навчання. До складу університету входять 7 факультетів 
(технології неорганічних речовин; технології органічних речовин та 
біотехнології; обладнання і технології скла, кера 

міки, будівельних матеріалів та харчових виробництв; технології 
високомолекулярних сполук; механічний; комп’ютерних наук та 
інженерії; економічний), і хіміко-екологічний ліцей, Дніпродзержинський 
індустріальний технікум. 

У студентів є унікальна можливість отримувати паралельно другу 
вищу освіту.  

Обдарована учнівська молодь разом з науково-педагогічними 
працівниками університету активно проводить наукові дослідження та 
захисти результатів розробок на провідних міжнародних конкурсах. 
Учнями, що проводили дослідження в університеті, було здобуто 34 
перемоги на міжнародних 
конкурсах INTEL-ISEF (США), 
GENIOUS OLYMPIAD (США), I-
SWEEEP(США), E(X)PLORY 
(Польща), LEONARDO DA VINCI 
(Грузія). 
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просп. Гагаріна, 8, 
м. Дніпропетровськ, 
49005 

 
приймальна комісія: 
тел./факс:  
(0562) 47-34-49,  
е-mаіl:  
prk_udxtu@ukr.net 
 

підготовчі курси:  
тел. (0562) 47-32-94 
 

 
www.udhtu.com.ua 
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Факультет Спеціальність Спеціалізація 
Освітня програма  

форма навчання: денна (д), 
заочна (з) 

План на денну 
форму 2015 р., 

бюджет/ 
контракт 

Вартість 
контрактного 

навчання 
в 2016 році 

заочна

денна  

Ф
ак
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ьт

ет
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л
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ії 

не
ор
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чн
их

 р
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101 Екологія 
Екологія, ОНС та 

збалансоване природо- 
користування 

Екологія та ОНС  
(ОНС) д, з 

13/24 
7500 
4500 

161 Хімічні 
технології та 

інженерія 

Хімічна 
технологія 

Технічна електрохімія (Е) д, з 

50/112 

7300 
4700 

Природоохоронні хімічні технології (ПХТ) д, з 
7300 
4700 

Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та 
матеріалів на їх основі (РЕ) д, з 

7300 
   4700 

Хімічні технології неорганічних речовин (Н) д, з 
7300 

    4700 

Хімічні технології харчових добавок та косметичних 
засобів (ХДК) д, з 

7300 
5300 

М
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іч
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й 

ф
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ет
 

131 Прикладна 
механіка 

Інженерна механіка 
Технології машинобудування (ТМ) 

 д, з 
10/20 

7300 
4700 

144 
Теплоенергетика 

Теплоенерге-тика 
Теплоенергетика (ЕТТ) 

д, з 
15/5 

7500 
4900 

133 Галузеве 
машинобудування 

Машинобуду-вання 

Обладнання хімічних виробництв і підприємств 
будівельних матеріалів  

(МН, МФ, МП, ХМ)д, з 
– енерготехнологічна інженерія хімічних та нафтопереробних 

підприємств (МН); 
– галузева інженерія біотехнологічних та фармацевтичних 

виробництв (МФ); 
– комп’ютерне проектування і експлуатація обладнання для 

переробки полімерних матеріалів (МП); 
– комп’ютерне проектування промислового обладнання ( ХМ). 

14/36 
7300 
4700 

Ф
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123 Комп’ютерна 
інженерія 

Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи (СКС) д, з 15/15 
8000 
5200 

122 Комп’ютерні 
науки та 

інформаційні 
технології 

Комп’ютерні  
науки 

Інформаційні управляючі системи та технології (ІС) 
д, з 

15/15 
8000 
5200 

151 Автоматизація 
та комп’ютерно-

інтегровані 
технології 

Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Автоматизоване управління технологічними 
процесами (АВП)  

д, з 
15/15 

7500 
4900 

152 Метрологія 
та інформаційно-

вимірювальні 
технології 

Метрологія та 
інформаційно-

вимірювальні технології 
Метрологія та вимірювальна техніка (МС)  д 10/20 7500 

Ф
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ул
ьт
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ех
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л
ог

ії 
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162 Біотехнологія 
та біоінженерія 

Біотехнологія 
Промислова біотехнологія (БТ) 

д, з 
10/20 

7500 
5000 

226 Фармація Фармація Технології фармацевтичних препаратів (Ф) д, з 7/56 
8300 
6000 

161 Хімічні 
технології та 

інженерія 
Хімічна технологія Хімічні технології органічних речовин (О) д, з 17/31 

7300 
4700 
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161 Хімічні 
технології та 

інженерія 

Хімічна 
технологія 

Хімічні технології високомолекулярних сполук (П) д, 
з 

55/141 

7300 
4700 

Хімічні технології переробки дере-вини та 
рослинної сировини (ДП) д, з 

7300 
4700 

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів 
(ХТП) д, з 

7300 
4700 

Хімічні технології альтернативних енергоресурсів 
(ХТАЕ) д, з 

7300 
4700 

Хімічні технології переробки полімерних та 
композиційних матеріалів (ПП) д, з 

7300 
4700 

Хімічні технології переробки еластомерних 
матеріалів (Г) д, з 

7300 
   4700 

181 Харчові 
технології 

Харчова технологія та 
інженерія 

Технології жирів і жирозамінників  
(ТЖ) д, з 

15/35 
7500 
5000 

186 Видавництво 
та поліграфія 

Видавничо-поліграфічна 
справа 

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв 
(МВПВ) д, з 

11/24 
7300 
4300 
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 161 Хімічні 
технології та 

інженерія 

Хімічна 
технологія 

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і 
силікатних матеріалів (ТС, ТК, ТВ, ТД) д, з 

–хімічна технологія кераміки (ТК); 

–хімічна технологія скла та емалей (ТС); 
–хімічна технологія в’яжучих матеріалів (ТВ); 
–технологія і дизайн художньо-декоративних виробів (ТД). 

30/90 
7300 
4700 

133 Галузеве 
машинобудування 

Машинобуду-вання 

Обладнання хімічних виробництв і підприємств 
будівельних матеріалів 

– технічний менеджмент підприємств будівельних 
матеріалів  і хімічних виробництв (ХОМ) д, з 12/28 

7300 
4700 

Обладнання переробних і харчових виробництв 
(ХВ)  д, з 

7300 
4700 
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 075 Маркетинг Маркетинг Маркетинг (МР) д, з 10/40 
8300 
5000 

072 Фінанси, 
банківська справа 
та страхування 

Фінанси і кредит Фінанси і кредит (ФІН) д, з 10/25 
8300 
5000 

073 Менеджмент Менеджмент 
Менеджмент організацій і адміністрування (за 

видами економічної діяльності) (МЕН) д, з 
10/55 

8300 
5000 

051 Економіка 

Економіка підприємства  
Економіка підприємства (ЕК) 

д, з 
9/49 

8300 
5000 

Економічна кібернетика Економічна кібернетика (КІБ) д, з 8/32 
8300 
5000 
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ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Автомобілі та дороги – 
без них неможливо уявити 
наш світ. Вони наповнюють 
його енергією і рухом. Без 
доріг немає розвитку 
економіки, а розвиваючись 
людство вимагає нових, 
більш сучасних доріг і 
автомобілів. Дороги 
з'єднують міста і країни, вони 
пов'язують людей і 
прокладають шляхи від 
серця до серця. Необхідність 
в них зростає з кожним днем а сучасні автомобілі розвиваються настільки 
швидко, що вже сьогодні, від народження ідеї до її технічного втілення 
проходять вже не роки, а місяці. 

У цьому стрімкому сьогоденні ХНАДУ використовує всі найсучасніші 
матеріали навчання і весь свій потужний науковий потенціал, щоб готувати 
висококласних фахівців, здатних створювати і експлуатувати дороги та 
автомобілі майбутнього. У нашому вищі створюються революційні технології 
будівництва доріг майбутнього, де автомобіль є об'єктом реалізації нових 
конструкторських ідей та інженерних концепцій. ХНАДУ вже 85 років, і зараз це 
потужний науково-освітній комплекс підготовки фахівців найвищого класу і 
міжнародного рівня. Ми підготували і випустили не одне покоління інженерів і 
конструкторів автомобілів, проектувальників і творців доріг. Наш вищ є найбільш 
прогресивним у автомобільно-дорожній галузі в нашій країні, він увібрав у себе 
всю її історію. 

А історія починалася в далекому 1930 році. З розвитком економіки виникла 
гостра необхідність в розгалуженні дорожніх комунікацій, надійних і витривалих 
автомобілях, а головне в фахівцях з їх створення, обслуговування та 
експлуатації. У Харкові створюється спеціалізований вищ – ХАДІ. Починається 
він з двох, на той момент найважливіших факультетів- автомобільного та 
дорожнього. 

 

Автомобільний був першим каменем у фундаментальній, потужній будові, яка 
має горду назву ХНАДУ. Захоплюючі навчання і практика на факультеті 
починається з 1 курсу. Студенти отримують знання про конструкцію автомобіля 
та гусеничних машин. На АФ в академії Бош будь-який студент може стати 
слухачем і отримати сертифікат, що дає можливість працевлаштування на 
станції техобслуговування, де є ліцензійне обладнання Бош. 
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Знання, які дає ХНАДУ, унікальні, тому до нас приходять люди захоплені 
технікою, автомобілями і швидкістю. Так було завжди і так буде. Ще в 50-му році 
викладачами і студентами АФ була створена ЛША (лабораторія швидкісних 
автомобілей). Ентузіасти сконструювали і виготовили 34, машини про кожну з 
яких можна було написати повість. Автомобілі ХАДІ встановили 49 рекордів 
швидкості, 16 з яких перевищили світові досягнення. 

Зараз ХНАДУ не тільки навчальний заклад вищого рівня акредитації, а й 
потужний науковий центр, в стінах якого відбуваються справжні науково-технічні 
революції, зокрема в ЛША був розроблений і створений перший  
енергозбережний автомобіль в Україні. Під час екомарафону, який проводився в 
Німеччині в 2010, ХАДІ-34 проїхав на 1 літрі бензину 575 км, і це не межа його 
можливостей. 

 

Дороги – це артерії країни, без доріг неможливий розвиток і існування 
держави. ДБФ здійснює підготовку тих фахівців, які будуть займатися 
проектуванням, дослідженням та будівництвом автомобільних доріг, 
аеродромним будівництвом, проведенням експертизи дорожньо-транспортних 
пригод, а також оцінкою безпеки руху, розробкою методів організації руху на 
автомобільних дорогах. Тут готоють фахівців для проектування, будівництва та 
експлуатації мостових споруд, тунелів, метрополітенів. На факукультеті можна 
навчитися землеустрою, земельному кадастру та представляти інтереси 
дорожніх підпритємств в земельній галузі. Випускники знаходять своє 
призначення не тільки в нашій країні, але і в Європі.  

 

Механіка – це мистецтво побудування машин. Механічним дисциплінам 
складно навчиться тільки по книгах. Коли мова йде про машини, то потрібно все 
осягати наживо. Для цього факультет забезпечений спеціалізованими класами, і 
унікальними центрами, і навіть цілим парком дорожньо-будівельної техніки. ІКГ 
на МФ навчають всіх студентів сучасним методам конструювання та 
комп'ютерного моделювання. Навчання відбувається на останніх версіях 
ліцензійного програмного продукту всесвітньо відомої копанні Autodesk. 
Програма Inventor дозволяє створювати не тільки тривимірні моделі деталей в 
складних механізмах, а й аналізувати проектований виріб, проводити віртуальні 
експерименти, створювати анімацію роботи конструкції та схеми складання, 
розбирання. Так само на МФ у вересні 2016 року була створена школа HAAS. 
Спільний проект ХНАДУ з американським центром HAAS виробляє найкращі в 
світі металообробні верстати з числовим програмним управлінням. Сьогодні 
фахівці з обробки металів на верстатах необхідні як в Україні, так і в Європі. 
Останні 5 років ці спеціальності входять в топ 10 найбільш затребуваних 
спеціальностей в Європі. 

 

Ще 30 років тому автомобіль був виключно механічним з мінімальним 
набором електрообладнання. Сучасні автомобілі а головне автомобілі 
майбутнього – це по суті вже комп'ютер на колесах. Фахівців в галузі 
автомобільних, електричних систем електронних пристроїв готує ХНАДУ. 
Комп'ютерне майбутнє управління автомобіле-будовою народжується саме тут і 
зараз. Фахівці університету створили те, що затребуване в сучасному світі вже 
зараз – гібридний автомобіль. Гібрид на базі серійної моделі ZAZ Lanas pickup.  
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Був сконструйований вченими кафедри автомобільної електроніки. Вражає 
його витрата, яка становить 3 л в міському циклі. Такі значення показують 
моделі провідних виробників світу, але ціна в кілька разів перевищує вартість 
автомобіля ХНАДУ. Університет готує фахівців, що надалі зможуть  
обслуговувати такі гібридні і навіть повністю електричні моделі. 

 

Якщо ми говоримо про транспортні компанії або про підприємства 
громадського транспорту, то тут автомобіль стає знаряддям праці або способом 
надання послуг. Сьогодні затребувані фахівці в сфері логістики і управління 
транспортними системами. На ФТС розроблений комплекс програмних 
продуктів, за допомогою яких вже зараз оптимізуються процеси 
експедиторського обслуговування транспортних компаній, а пасажирські 
перевезення у великих містах знаходять стрункість і логічну відокремленість. 
Деякі функції цих програм унікальні і не мають аналогів. 

Кафедра ТТ володіє унікальними програмними продуктами visum і vissim. 
Вони дозволяють моделювати ТС міст і регіонів з різним ступенем деталізації: 
від руху одного пасажирського маршруту до транспортної мережі всієї країни. Ці 
програмні продукти є в 3 вищах України і ХАДІ – один з них. 

 

Будь-яка дорожньо-будівельна або автомобільна компанія потребує точного 
економічному прорахунку. Будь-яка помилка економіста, його некомпетентність 
призведе до великих фінансових втрат підприємства та до його поразки в 
конкурентній боротьбі. Все це враховується під час підготовки фахівців на ФУБі. 
Який є одним з найперших економічних факультетів в Україні. 

Що ж відрізняє ХНАДУ від інших вузів? Крім основної профільної вищої освіти, 
у всіх студентів є можливість отримати і прикладну робочу спеціальність. На сто 
при вищі всі бажаючі на практиці можуть освоїти сучасні, високоточні 
обладнання з діагностики, ремонту та обслуговування автомобілів і отримати 
відповідний сертифікат технічного фахівця. 

Студенти усіх факультетів мають можливість вивчити іноземні мови і пройти 
практику в Польщі або Німеччині, отримавши неоціненний досвід як мовної, так і 
технічний. Так само деякі факультети надають можливість другої освіти в 
Польщі на бюджетній основі. 

Навчання у ХНАДУ неймовірно цікаве, теоретико-практичка підготовка не має 
обмежень, а працевлаштування гарантовано. Навчання у ХНАДУ — це вірний 
вибір!!   
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 

ІНСТИТУТ" 

КЛАСИЧНА ВИЩА ОСВІТА! 

 Обсяг прийому понад 5000 осіб;

 Бюджетних місць на І курсі – 1300;

 110 спеціальностей;

 Військова кафедра;

 Сучасний спортивний комплекс;

 Упорядковані гуртожитки;

 Палац студентів.

Навчальний заклад 

IV рівня акредитації 

Рік заснування   1885 

Ліцензія МОНУ  

АЕ № 636487 

Ф А К У Л Ь Т Е Т И  Н Т У  " Х П І "

 Механiко-технологiчний

 Машинобудiвний

 Енергомашинобудiвний

 Транспортного машинобудування

 Iнженерно-фiзичний

 Інформатики і управління

 Eкономiчний

 Бізнесу і фінансів

 Фiзико-технiчний

 Електромашинобудiвний

 Електроенергетичний

 Автоматики та приладобудування

 Комп’ютерних та інформаційних

технологій

 Технологiї органiчних речовин

 Технологiї неорганiчних речовин

 Інтегрованих технологій і

хімічної техніки

 Економічної інформатики і

менеджменту

 Інтегральної підготовки

 Німецький технічний

 Заочний

 Чернівецький (м. Чернівці)

 Центр дистанційної та

доуніверситетської підготовки

 Комп’ютерно-технологічний

коледж

 Полтавський політехнічний

коледж

(м. Полтава, вул. Пушкіна 83а,

      тел. 7-29-53) 

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21. 
станція метро "Пушкінська" або "Архітектора Бекетова" 

Центральна приймальна комісія: тел. (057) 707-66-34. 

Web-сайт: www.kpi.kharkov.ua, форум: http://forums.kpi.kharkov.ua/ 

36 

Рік заснування 1885 

Рівень акредитації: ІV 

Ліцензія: МОНУ 
АЕ № 636487 

61002, м. Харків,  

вул. Фрунзе, 21.  

станція метро 

"Пушкінська" або 

"Архітектора 

Бекетова" 

Центральна 

приймальна комісія: 

тел.: 

(057) 707-66-34. 

Web-сайт: 

www.kpi.kharkov.ua, 

форум: 

http://forums.kpi.kh
arkov.ua/ 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Е. ЖУКОВСКОГО 

«ХАРЬКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ» 

Наличие бесплатного обучения 
Наличие платного обучения 
Наличие общежитий 
Последипломное образование 
Аспирантура, докторантура 
Доуниверситетское подготовительное 
отделение 

Cтудентов 8000 
Преподавателей 830 
Кандидатов наук 

75% от общего числа 
Профессоров и докторов наук 

 
Перечень специальностей на 2017 г. 

 

Шифр Название специальности 

134 Авиационная и ракетно-космическая техника 

272 Авиационный транспорт 

173 Авионика 

151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии 

274 Автомобильный транспорт 

163 Биомедицинская инженерия 

255 Вооружение и военная техника 

193 Геодезия и землеустройство 

121 Инженерия программного обеспечения 

029 Информационное, библиотечное и архивное дело 

125 Кибербезопасность 

123 Компьютерная инженерия 

122 Компьютерные науки и информационные технологии 

075 Маркетинг 

056 Международные экономические отношения 

073 Менеджмент 

152 Метрология и информационно-измерительная техника 

103 Науки о Земле 

133 Отраслевое машиностроение 

076 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность 

113 Прикладная математика 

131 Прикладная механика 

053 Психология 

074 Публичное управление и администрирование 

Рік заснування 1930 

Рівень акредитації: 
ІV

АДРЕСА: 
м. Харків,  
вул. Чкалова, 17, 

61070. 

Телефон:  

приймальної комісії 
(057) 788-43-13, 

(057) 315-10-56, 
(057) 788-40-00 

E-mail:pk@khai.edu 

www.khai.edu 
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124 Системный анализ 

172 Телекоммуникации и радиотехника 

144 Теплоэнергетика 

071 Учет и налогообложение 

035.10 Филология. Прикладная лингвистика 

072 Финансы, банковское дело и страхование 

101 Экология 

051 Экономика 

141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика 

142 Энергетическое машиностроение 

Абитуриентам 
Для получения полной и детальной информации касающейся 

сроков, условий приёма, экзаменов и необходимых сертификатах 
центра оценивая для выбранных специальностей, обращайтесь 
в приёмную комиссию по тел.: (057) 788-43-13. 

Доуниверситетская подготовка школьников старших классов 
осуществляется по следующим формам: 

 аэрокосмический лицей ХАИ – специализированное среднее
учебное заведение (10-е и 11-е классы); 

 вечерняя физико-математическая школа (ФМШ) ХАИ;
 вечерние иногородние и городские филиалы ФМШ 

(организованы в 85 населенных пунктах Украины); 
 индивидуальная заочная доуниверситетская подготовка (для

школьников из отдаленных населенных пунктов). 
Разработана специальная учебно-методическая литература, 

проводятся консультации по математике и физике на базе ФМШ ХАИ, 
которые позволяют успешно подготовиться к поступлению в ХАИ. Для 
слушателей и участников доуниверситетской подготовки читаются курсы 
по профессиональной ориентации, проводятся "Дни открытых дверей" 
ХАИ, а также организуются олимпиады по математике и украинскому 
языку. Результаты олимпиад по желанию абитуриента засчитываются 
как дополнительные баллы для расчета рейтинга при поступлении в 
ХАИ. 

Контактные телефоны: 
 отдел доуниверситетской подготовки – (057) 788-47-93;
 ФМШ – (057) 788-45-57.
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Перечень документов, которые могут понадобиться при 
поступлении в вуз 

 заявление на имя ректора, в котором указывается специальность;
 аттестат и приложение к нему;
 сертификат Украинского центра оценивания качества образования

(ВНО); 
 копия паспорта;
 копия справки о присвоении идентификационного кода;
 6 одинаковых цветных фотографий размером 3x4 см;
 для юношей: военный билет (приписное свидетельство);
 документы, которые дают право на льготы (если такие есть).

Окончательный список всех необходимых документов и форму 
подачи уточняйте в приёмной комиссии по тел.: (057) 788-43-13. 

Подробнее об университете 
Материально-техническая база: 8 учебных корпусов, 2 научно-

исследовательских института, 
научные и учебные лаборатории, 
которые оснащены компьютерной 
техникой с выходом в Internet, 
центр компьютерных 
интегрированных технологий 
CAD/CAM/CAE, библиотека с 
фондом свыше 1 млн. экземпляров, 
читальные залы, студенческое 
конструкторское бюро, кружки и 
коллективы художественной 
самодеятельности. 

Университет является соисполнителем научных проектов с 
фирмами США, Японии, Германии, Мексики, Нидерландов, Китая. 
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