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Виставка "Освіта та кар'єра"
проводиться при підтримці
Кременчуцької міської
ради, Департаменту освіти
виконкому Кременчуцької
міської ради, Відділу освіти,
сім’ї, молоді та спорту
Кременчуцької
райдержадміністрації,
Горішньоплавнівської міської
ради.

Шановні учасники та гості виставки!

Від
імені
Кременчуцького
відділення
Полтавської
Торгово-промислової
палати
сердечно
вітаю
Вас
з
відкриттям
XVІІ
Міжрегіональної спеціалізованої виставки "Освіта
та кар'єра".
Освітянська виставка стала важливою подією
у житті міста. Вона дозволяє обмінюватися
досвідом та обговорювати актуальні питання,
презентувати нові напрями та встановлювати нові
партнерські відносини.
Виставка надасть можливість усім учасникам
якнайкраще презентувати свої освітні послуги, а
старшокласникам дає унікальну можливість
зустрітися з викладачами провідних вищих
навчальних закладів України, ознайомитися з їх
пропозиціями та обрати свій подальший шлях у
житті.
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

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

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 Електроенергетика,
інтеґровані технології
електротехніка та електромеханіка
(Комп’ютеризовані системи
управління та автоматика)

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











ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ
Автомобільний транспорт
 Матеріалознавство
Галузеве машинобудування
 Прикладна механіка
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)







ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
Біомедична інженерія
 Комп’ютерні науки
Електроніка
 Прикладна математика
Інформаційні системи та технології  Середня освіта (Інформатика)
Комп’ютерна інженерія
 Телекомунікації та радіотехніка
Автоматизація та комп’ютерно-інтеґровані технології
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
Економіка
 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Маркетинг
Менеджмент
 Публічне управління та
адміністрування
Облік і оподаткування
Туризм
 Фінанси, банківська справа та
страхування

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК
 Біотехнології та біоінженерія
 Середня освіта (Фізична культура)
 Будівництво та цивільна
 Технології захисту навколишнього
інженерія
середовища
 Геодезія та землеустрій
 Фізична реабілітація, ерготерапія
 Екологія
 Цивільна безпека
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК
 Дизайн
 Менеджмент соціокультурної
діяльності
 Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа
 Право
 Журналістика
 Психологія
 Середня освіта (Українська мова  Філологія (Германські мови та
і література)
літератури (переклад включно), перша –
англійська)
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 коледжів), бакалавр, маґістр.
Місце КрНУ в міжнародних і національних рейтингах
НАЗВА РЕЙТИНГУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ,
МІСЦЕ
ЩО ЙОГО ПРОВОДИТЬ
QS TOP Universities
ТОП 28
Worldwide University Ranking,
університетів України
Guides & Events
QS TOP 200 Universities EECA
151-200 Overall rank
Emerging Europe and Central Asia
ТОП 14 університетів України
Round University Ranking
738 серед університетів Світу
Eurasian University Association
6 серед університетів України
Ranking WEB of Universities
53 серед ВНЗ України
WEBOMETRICS
РЕЙТИНГ ВНЗ УКРАЇНИ SCIverse
за даними міжнародної наукометричної БД
48 серед ВНЗ України
SCOPUS
ТОП 200 Україна
55 серед ВНЗ України
кафедра ЮНЕСКО НТУ «КПІ»
41 серед ВНЗ України
КОНСОЛІДОВАНИЙ РЕЙТИНГ
7 серед ВНЗ Центрального
незалежний інтернет-ресурс OSVITA.UA
регіону
1 серед ВНЗ Полтавщини
РЕЙТИНГ ВНЗ УКРАЇНИ
журнал «ДЕНЬГИ» за даними оцінювання
22 серед ВНЗ України
випускників
(за технічними спеціальностями)
потенційними роботодавцями

Професорсько-викладацький склад Університету має великий досвід як
теоретичної, так і практичної роботи. Навчальний процес за всіма рівнями
підготовки забезпечують 321 викладачів, у тому числі 52 доктор наук, професор;
168 кандидатів наук, доцентів. Серед них – 13 академіків і вісім членівкореспондентів галузевих Академій наук України, 11 володарів почесних
державних звань, 14 лауреатів Державної премії України в галузі науки і
техніки, лауреати премії Президента і Кабінету Міністрів України для молодих
вчених.
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; редакційновидавничий відділ; дві їдальні; 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:
– програмі ЄС Razmus+ – Міжнародна економічна мобільність;
– програмі British Council – розвиток лідерства у вищій освіті України
та створення системи підвищення якості освіти;
– програмі «Відкритий світ» Американських рад з міжнародної освіти
(США) ;
– програмі Кіркланда – академічна мобільність;
– Грантовому конкурсу за підтримки Міністерства закордонних справ
Республіки Польща;
– магістратурі та аспірантурі в Університеті м. Ланьчжоу (Китай);
– програмам культурного обміну Work and Travel USA та Work in
Germany.
– програмы науково-дослідницьких стажувань студентів Mitacs
Globalink Research Internship (Канада).
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.

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ім. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО
«ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ» –
це орієнтований на міжнародні вимоги до вищої освіти технічний
університет, який готує висококваліфікованих інженерів з усіх
напрямів аерокосмічної науки і техніки, наукомісткого
машинобудування, інформаційних технологій, радіотехнічних
комплексів, систем керування, економіки й менеджменту та ін.
Рік заснування
1930
Рівень акредитації:
ІV
АДРЕСА:
м. Харків,
вул. Чкалова, 17,
61070.
Телефон:

приймальної
комісії
(057) 788-43-13,
(057) 788-47-93
E-mail:pk@khai.edu
www.khai.edu

vk.com/khai_edu

ХАІ – єдиний в Україні й один з найбільших у Європі
аерокосмічний університет, який готує фахівців з усіх напрямків
аерокосмічної науки й техніки, наукомісткого машинобудування,
інформаційних технологій, радіотехнічних комплексів, систем
керування та ін. За рівнем змісту освіти й наукових досліджень
ХАІ повною мірою відповідає рівню університету міжнародного
значення. Його акредитовано як вищий навчальний заклад IV
рівня. ХАІ – член Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО.
За результатами опитування молоді, експертів і роботодавців
України за останні 5 років ХАІ входить до першої десятки ВНЗ
України, а серед технічних – посідає 2-ге – 3-тє місця.
В університеті працює 7 факультетів денної форми навчання,
а також факультет підготовки іноземних громадян.
Сьогодні в ХАІ навчаються понад 10000 студентів і
аспірантів, працюють 800 викладачів і більш ніж 2000
співробітників. 75 % викладачів мають вчені звання професора й
доцента, наукові ступені доктора й кандидата наук. Серед них
дійсні члени і члени-кореспонденти Національної та галузевих
академій, заслужені працівники вищої школи, заслужені
винахідники, лауреати Державної премії України в галузі науки і
техніки.

Навчально-лабораторна база університету – це 8 навчальних
корпусів,
науково-дослідний інститут, наукові й навчальні
лабораторії, які оснащені комп'ютерами, що підключені до
інформаційних мереж, центр комп'ютерних інтегрованих
технологій САD/САМ/САЕ, бібліотека з фондом понад 1 млн
томів, читальні зали.
Кожен студент може розвивати свої творчі здібності в
студентському конструкторському бюро, численних спортивнотехнічних гуртках та колективах художньої самодіяльності.
БАКАЛАВРСЬКІ ТА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
(СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ)
ФАКУЛЬТЕТ ЛІТАКОБУДУВАННЯ
134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА
• Літаки та вертольоти • Комп’ютерно-інтегроване
проектування та конструювання авіаційної техніки •
Технологія виробництва літальних апаратів • Комп’ютерноінтегроване виробництво та технологічні процеси •
Випробування та сертифікація літальних апаратів
131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
• Динаміка і міцність машин • Обчислювальна та
експериментальна гідроаеромеханіка
122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
• Інформаційні технології проектування • Системне
проектування
272 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ
• Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і
авіадвигунів
274 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
• Автомобілі та автомобільне господарство • Комп’ютерна
діагностика автомобілів
101 ЕКОЛОГІЯ
• Екологія та охорона навколишнього середовища • Технології
захисту навколишнього середовища

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ
• Експертиза товарів та послуг • Управління безпекою та
якістю товарів та послуг
ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ
134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА
• Авіаційні двигуни та енергетичні установки • Інформаційні
технології проектування та діагностування технічних об’єктів •
Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних
установок
144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
• Енергетичний менеджмент • Комп’ютерно-інтегровані
технології проектування енергетичних систем
142 ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
• Газотурбінні установки і компресорні станції • Інформаційні
технології в газотурбобудуванні
131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
• Роботомеханічні системи та комплекси • Інженерія
логістичних систем
133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
• Дизайн і проектування пакувального обладнання •
Комп’ютерний інжиніринг
151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
• Комп’ютерні технології проектування та виробництва
ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЛІТАЛЬНИМИ
АПАРАТАМИ
173 АВІОНІКА
• Системи автономної навігації та адаптивного управління
літальних апаратів
272 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ
• Інтелектуальні транспортні системи

151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
• Комп’ютерні системи технічного зору • Інженерія мобільних
додатків
• Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
• Інформаційні управляючі системи та технології •
Інформаційно-аналітичні системи
126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
• Комп’ютерно-інтегроване управління в енергетиці
152 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА
ТЕХНІКА
• Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції •
Якість, стандартизація та сертифікація • Інтелектуальні
інформаційні вимірювальні системи
113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
• Прикладна математика • Математичне та комп’ютерне
моделювання
ФАКУЛЬТЕТ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
134 АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА
• Ракетні та космічні комплекси • Проектування та
виробництво композитних конструкцій • Ракетні двигуни та
енергетичні установки • Безпілотні літальні комплекси •
Супутники, двигуни та енергетичні установки
124 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
• Системний аналіз і управління
141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
• Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії • Енергетичний
менеджмент та енергоефективність • Ядерні енергетичні
установки

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
• Механіка і міцність композитних конструкцій
103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
• Космічний моніторинг Землі
193 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ
• Геоінформаційні системи і технології
255 ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА
• Ракетне та ствольне озброєння
ФАКУЛЬТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ, КОМПʼЮТЕРНИХ
СИСТЕМ ТА ІНФОКОМУНІКАЦІЙ
172 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА
• Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби • Радіоелектронні
пристрої, системи та комплекси • Інформаційні мережі зв’язку
• Технології та засоби телекомунікацій
163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
• Біомедична інформатика та радіоелектроніка
123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ
• Комп’ютерні системи та мережі • Системне програмування •
Програмовні мобільні системи та Інтернет речей
125 КІБЕРБЕЗПЕКА
• Безпека інформаційних і комунікаційних систем
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА БІЗНЕСУ
073 МЕНЕДЖМЕНТ
• Менеджмент • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
• Управління проектами
051 ЕКОНОМІКА
• Економіка підприємства
056 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
• Міжнародна економіка • Міжнародний бізнес
075 МАРКЕТИНГ
• Маркетинг
072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
• Фінанси і кредит

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
• Облік і аудит
121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
• Інженерія програмного забезпечення
281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
• Публічне управління та адміністрування
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
035.10 ФІЛОЛОГІЯ. ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА
• Прикладна лінгвістика
053 ПСИХОЛОГІЯ
• Психологічне консультування та психотерапія • Психологічна
робота з кадрами та PR
029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА
• Документознавство та інформаційна діяльність •
Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінської
діяльності

КОЖНІ ЮНАК І ДІВЧИНА, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ХАІ,
УПЕВНЕНІ, ЩО ПРЕСТИЖНА ОСВІТА,
ОДЕРЖАНА В ЙОГО СТІНАХ, –
ЗАПОРУКА МАЙБУТНЬОЇ БЛИСКУЧОЇ КАР’ЄРИ!

Харківський національний університет
міського господарства імені О.М. Бекетова
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.
Бекетова – один з найстаріших вищих навчальних закладів України, що
готують спеціалістів для комунального господарства.

Адреса:
61002, Україна,

Сьогодні ХНУМГ ім. О. М. Бекетова – потужний навчально-науковий
комплекс, з величезним науково-технічним потенціалом і професійним,
кваліфікованим колективом, що згуртовано працює вже багато десятиліть.

м. Харків,
вул. Маршала
Бажанова, 17

Наші студенти і викладачі проходять стажування у вищих навчальних
закладах країн Європейського Союзу, відвідують міжнародні конференції та
семінари, беруть участь

Проїзд до станції
метро «Архітектора
Бекетова», далі
пішки. Або по
вул. Маршала
Бажанова –
центральний вхід.

у міжнародних проектах і програмах, що сприяє формуванню умінь,
навичок, компетентності та інтеграції у світовий освітньо-професійний простір.
Високий рівень підготовки фахівців підтверджується їх затребуваністю в
різних галузях народного господарства, державних органах влади, де вони
успішно зарекомендували себе.

Корисні телефони:
(057) 707-31-09
факс:
(057) 706-15-54

Офіційний сайт:
www.kname.edu.ua

У сучасному університеті працює понад 74 професорів, докторів наук, 350
кандидатів наук, доцентів, 25 дійсних членів і членів-кореспондентів галузевих
академій, 11 лауреатів Державних премій у галузі науки і техніки та
архітектури. Понад 40 співробітників університету мають почесні звання
заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, архітектури,
будівництва, транспорту, культури. До складу сучасного навчально-наукового
комплексу Харківський
національний
університет
міського
господарства
імені О. М. Бекетова увійшли:
Інститути:
- Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, заочного
(дистанційного) навчання та підвищення кваліфікації.
- Навчально-науковий інститут з підготовки кадрів вищої кваліфікації.
Факультети:
- Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва.
- Будівельний.
- Економіки і підприємництва.
- Менеджменту.
- Електропостачання і освітлення міст.
- Інженерних мереж та екології міст.
- Транспортних систем і технологій.
- По роботі з іноземними студентами.
Центри:
- Центр міжнародної діяльності і освіти.
- Українсько-канадський освітній центр.
- Українсько-польській культурно-освітній центр.
- Бізнес-інкубатор для студентів.
- Центр стратегічної аналітики та антикорупційного менеджменту.
- Центр Мегаполіс.
- Центр регіонального розвитку.
- Гендерний центр.
- НВЦ «Оцінка, землеустрій та кадастр.
- Центр доуніверситетської освіти і кар’єри.
- Центр розвитку для дітей.

Харківський національний університет
радіоелектроніки

ХНУРЕ
України,
Адреса:
проспект Науки, 14,
м. Харків, 61166,
Україна

–

потужний

науково-освітній

центр

спеціалізований IT-університет, в якому

зосереджена
пов'язаними

підготовка
з

за

15

інформаційними

спеціальностями,
технологіями,

інформаційною безпекою, біомедичними, видавничо-

Телефон:
(057)702-17-20

поліграфічними, телекомунікаційними, інформаційно-

Електронна адреса:

вимірювальними,

abitur@nure.ua
Web-адреса:

www.nure.ua
Приймальна комісія:
тел./факс :
(057)702-17-20

економічною

радіотехнічними

кібернетикою

–

системами
весь

та

спектр

найсучасніших, добре оплачуваних спеціальностей для
сучасного ринку праці, як в Україні, так і за кордоном.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Ярослава Мудрого
Національний юридичний
університет
імені
Ярослава
Мудрого
–
самоврядний
(автономний)
дослідний
національний
заклад
вищої
освіти ІV рівня акредитації.
Історія
Університету
починається з XIX ст., коли 17
листопада 1804 року був
виданий
наказ
імператора
Олександра I про заснування
Харківського імператорського
університету, до складу якого
входило відділення моральних
та політичних наук. У 1835 році
відділення було реформоване та
перетворене на юридичний факультет.

10 причин стати студентом Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого - найвідомішою в Україні
юридичної школи з більш ніж 200-річною історією:
Адреса:
м. Харків,
Пушкінська 77
(057) 704-92-49
kancel@nulau.edu.ua
https://nlu.edu.ua

1. найбільший ліцензований обсяг з підготовки фахівців у галузі права
2. упродовж багатьох років утримує провідні позиції серед усіх правничих ЗВО
України
3. сучасні освітні ресурси, доступ до бібліотеки в режимі он-лайн,
автоматизована система управління освітнім процесом, wi-fi
4. найбільша кількість спеціалізованих кафедр, на яких викладають визнані в
Україні правознавці з великим досвідом наукової та практичної діяльності
(понад 100 докторів наук, професорів та 500 кандидатів наук, доцентів)
5. перспективи одночасного навчання у закордонних університетах за
програмами академічного обміну та двох дипломів
6. ефективна система працевлаштування випускників
7. кафедра підготовки офіцерів запасу
8. 16 комфортабельних студентських гуртожитків з тренажерними залами, кафе,
пральнями тощо
9. унікальна спортивна база: 50 спортивних майданчиків, 2 басейни, спортивні
клуби та секції
10. Палац студентів, де працюють десятки творчих колективів
Університет пишається своїми випускниками, серед яких видатні вчені в галузі
права і суспільних наук, судді Конституційного та Верховного Судів, Генеральні
прокурори і слідчі вищої кваліфікації, топ-менеджери провідних юридичних фірм,
відомі адвокати та нотаріуси.

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
ЛЬОТНИЙ
КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО
АВІАЦІЙНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

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.

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

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 здійснює освітню діяльність у сфері вищої освіти
згідно Наказу від 14.03.2018 р. за № 242-Л «Про ліцензування освітньої
діяльності» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та
освітнім ступенем бакалавр, за денною та заочною формами навчання,
за
кваліфікаціями:
пілот
(другий
пілот),
технік-механік,
електромеханік, технік-інспектор з контролю за використанням
палива, організатор обслуговування на транспорті, молодший
спеціаліст з бухгалтерського обліку; за освітнім рівнем «Бакалавр»
спеціалізаціями: аеронавігація, логістика, облік і аудит, технічне
обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів, технології
робіт та технологічне обладнання аеропортів, електромеханіка.
Випускники коледжу можуть продовжити навчання в НАУ для
підвищення ступеня освіти до магістра.

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 13, 16, 16а, 17, 30
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 льотнотехнічні спеціальності.
Сайт коледжу: www.flightcollege.com.ua;
E-mail: pk_klk@ukr.net, klk_nau@sat.poltava.ua;
Факс (05366) 3-01-48;
Телефони приймальної комісії:
(050) 308-06-31, (05366) 3-11-18, 3-72-33.

Робітнича професія – стабільне працевлаштування!

Вас вітає колектив

ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА

№7

м. Кременчука Полтавської області

Структурні підрозділи:
- машинобудівне відділення
- будівельне відділення

вул. Вадима Пучагова, 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

35 навчальних кабінетів
9 лабораторій

Навчально-виробничі майстерні (13 майстерень)
- Токарна майстерня
- Фрезерна майстерня
- Майстерня операторів верстатів з ЧПК
- Електромайстерні №1 та №2
- Майстерня аргоно-дугового зварювання
- 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. Дніпро;

Контингент учнів
Всього учнів в училищі – 830.
Напрямки підготовки учнів
Машинобудівна галузь
- Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення
- Зварник
- Верстатник широкого профілю
- Оператор верстатів з програмним
керуванням, верстатник широкого
профілю
- Електромонтер з ремонту і
обслуговування електроустаткування
- Електрозварник на автоматичних та
напівавтоматичних машинах
- Оператор комп′ютерного набору;
обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних
Будівельна галузь
- Столяр будівельний, монтажник
гіпсокартонних конструкцій
- Штукатур, Лицювальник-плиточник,
Маляр
- Муляр, Монтажник з монтажу
сталевих та залізобетонних
конструкцій, Електрозварник
ручного зварювання

Підготовка молодших спеціалістів
- Національним аерокосмічним університетом
Напрям
ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний
“Машинобудування та
інститут”;
матеріалообробка”
- Кременчуцьким інститутом ВНЗ «Університет
 Технологія обробки матеріалів
імені А. Нобеля;
на верстатах і автоматичних
- Харківським національним економічним
лініях;
університетом ім. Семена Кузнеця;
кваліфікація: технік-технолог.
- Харківським індустріально-педагогічним
 Обслуговування верстатів з
технікумом;
програмним управлінням і
- Полтавським кооперативним технікумом;
робототехнічних комплексів;
- Полтавським нафтовим геологорозвідувальним
кваліфікація: електромеханік.
технікумом;
 Зварювальне виробництво;
- Полтавським національним технічним
кваліфікація: технік-технолог із
університетом ім. Ю.Кондратюка;
зварювання.
- Українською інженерно-педагогічною академією
Напрям
м.Харків;
“Електротехніка та
- Полтавським інститутом економіки і права
електромеханіка”
університету «Україна»;
 Монтаж і обслуговування
- Комсомольським політехнічним технікумом;
електричних машин і апаратів;
Коледжем КрНУ ім. М.В. Остроградського.
кваліфікація: електромеханік.
У 2016 році заключено угоду про співпрацю з
Каунаським Центром підготовки будівельників
(Литовська республіка).
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:
- баскетболу;
- волейболу;
- футболу та міні-футболу;
- настільного тенісу.
В училищі постійно діють гуртки художньої самодіяльності:
- вокально-естрадний гурток «Парадіз»
- вокальний ансамбль «Мелодія»;
- ансамбль естрадного танцю «Молодість»;

Кременчуцький медичний коледж
імені В.І. Литвиненка

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
758126, 758127

E-mail:
kmk.inform@ukr.net
metodkmk@gmail.com

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

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 (на основі базової та повної загальної
середньої освіти).
НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛ.):

Спеціальність 223 «Медсестринство»:

Спеціалізація «Лікувальна справа» (фельдшер) –
термін навчання 4 роки;

Спеціалізація
«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):

Спеціальність 223 «Медсестринство»:

Спеціалізація «Лікувальна справа» (фельдшер) –
термін навчання 3 роки;

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

Спеціалізація «Акушерська справа» (акушерка) –
термін навчання 2 роки 5 місяців;
Спеціальність 221 «Стоматологія»:

Спеціалізація «Стоматологія ортопедична»
(зубний технік) – термін навчання 2 роки.
Абітурієнти на базі 9 класів складають два іспити:
біологія (тестування); українська мова (диктант).
Абітурієнти на базі 11 класів зараховуються з
кількістю балів, зазначених в сертифікатах зовнішнього
незалежного оцінювання з біології (або математики, або
історії України) й української мови та літератури.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ:
 копії документа про освіту державного зразка з додатком;
 медична довідка форма № 086–О; форма № 063-О (про щеплення);
 4 кольорових фотокарток 3 x 4 см;
 копії сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови та літератури й біології, або математики, або
історії України (для 11кл.);
 копія довідки про ідентифікаційний номер;
 копія паспорта
 військовий квиток (за наявності)

Усі документи приймаються за наявності оригіналів.

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
(Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес), Маркетинг,
Фінанси, банківська справа та страхування(Фінанси, банківська
справа та страхування, Фінанси і кредит), Облік і оподаткування
(Облік і оподаткування, Облік і аудит), Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність,
Менеджмент
(Менеджмент,
Бізнесадміністрування), Комп’ютерні науки, Біотехнології та біоінженерія,
Харчові
технології,
Готельно-ресторанна
справа,
Туризм,
Управління та адміністрування (Місцеве самоврядування), Освітні,
педагогічні науки (Педагогіка вищої школи).
в університеті навчається 8 тисяч студентів за освітніми рівнями
бакалавр, магістр.
Рік заснування: 1961
Рівень акредитації: IV
Адреса: 36014,
м. Полтава,
вул. Коваля, 3

Тел.:

+38-0532-50-02-22,
Телефони
приймальної
комісії:
+38 0532 502 562;
+38 066 22 51 237,
+38 067 154 26 43
Факс:
+38 (0532) 50-02-22
E-mail:

primcom@puet.edu.ua
www.puet.edu.ua
vstup.puet.edu.ua

Важливі факти про ПУЕТ:
1. 90000 успішних випускників за 57 років освітньої діяльності.
2. Освітні програми відповідають вітчизняним та світовим
стандартам.

3. Диплом державного зразка та додаток європейського зразка
(Diploma Supplement).
4. Потужна матеріально-технічна база – чотири студентські
гуртожитки,
38
мультимедійних
лекційних
аудиторій,
35
комп’ютерних класів, спортивний комплекс «Олімп» (ігрові та
тренажерні зали, зали для занять фітнесом, зал для занять
боротьбою та боксом, футбольне поле із штучним покриттям);
5. Стажування за кордоном з першого року навчання:
 у мережах п’ятизіркових готелів та туристичних компаніях
Туреччини
 у готельно-ресторанних комплексах відомих європейських
курортів Болгарії
 за програмами міжнародних стажувань Work & Travel USA
 програмами стажувань у Німеччині
 у готельно-ресторанному комплексі Китаю
 у туристичних компаніях та п’ятизіркових готелях Тунісу
 у виробничих компаніях Польщі.
6. Можливість навчання за європейськими стипендіальними
програмами
обмінів
студентами
(програмами
міжнародної
академічної
мобільності
Erasmus
+
KA1):
Будапештський
університет
Метрополітан
(м. Будапешт,
Угорщина),
Верхньосілезький економічний університет (Польща), Університет
м. Фоджа (Італія), Утенівська колегія/Університет прикладних наук
(м. Утена, Литва), Powislanski коледж (м. Квідзин, Польща),
Технологічний освітній інститут (о. Кріт, Греція), Бізнесшкола PAR
(м. Рієка, Хорватія), Вища школа менеджменту інформаційних
систем (Латвія), Університет безпеки в Познані (Польща),
Університет Гранади (Іспанія), Вища державна школа у Тарнові
(Польща), Відземський університет прикладних наук (Латвія),
Громадський інтегрований центр професійної підготовки Валлє
Ельда (Іспанія).
7. Програми подвійного диплому з провідними європейськими
університетами.
8. Єдиний в регіоні науково-навчальний Інститут лідерства.
9. Підготовка офіцерів запасу.
10. Діяльність
університету
сертифікована
Міжнародною
мережею сертифікації (IQNet) і Німецьким органом сертифікації
системи управління якості (DQS GmbH) відповідно до вимог
міжнародного стандарту ISO 9001:2008.
Освітня діяльність університету здійснюється відповідно до безстрокової
ліцензії на здійснення освітньої діяльності закладу вищої освіти (Наказ МОН
України від 21.02.2018 р. № 139-л) (http://puet.edu.ua/uk/licenziyi-ta-sertifikati).

Полтавський національний педагогічний
університет імені В.Г. Короленка
Слово до майбутніх студентів ректора університету
Степаненка Миколи Івановича – доктора філологічних наук,
професора, академіка Академії вищої освіти України.
Молодим, завзятим, дужим, розумним, креативним, Вам,
вступники 2019 року, відкриті шляхи до здобуття
найрізноманітніших професій у всіх вишах України. Та треба
обирати
найпрестижніший,
найрідніший.
Такий,
як
Полтавський національний педагогічний університет імені
В. Г. Короленка. Полтавський педагогічний – це заклад, що
має столітню наукову традицію, солідний навчальний і
виховний потенціал. Вам примножувати його славні здобутки;
Вам підкорювати нові вершини педагогіки. Завітайте до нашої Альма-Матер,
станьте членами великої короленківської родини!
Підготовка фахівців за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр»
здійснюється на 7 факультетах університету 36 кафедрами, які мають
потужний професорсько-викладацький склад та здійснюють підготовку за
наступним переліком спеціальностей:

Навчальний заклад
ІІІ-ІV рівнів акредитації
Ліцензія Міністерства
освіти і науки України
АЕ, № 527109 від
01.09.2014 р.
36000 м. Полтава,
вул. Остроградського, 2
Приймальна комісія:
(0532) 52-58-37,
(050) 770-64-42,
(068) 154-85-79

E-mail:
allmail@pnpu.edu.ua,
pnpuvstup@gmail.com
Адреса офіційного сайту
www.pnpu.edu.ua;








Середня освіта (історія);
Історія та археологія;
Середня освіта (географія);
Науки про Землю;
Туризм;
Середня освіта (українська мова і
література);
 Філологія (українська мова і
література);
 Середня освіта (мова і література
(англійська, німецька));
 Філологія (германські мови та
літератури (переклад включно),
перша – англійська;
 Журналістика;
 Середня освіта (фізика);
 Середня освіта (математика);
 Середня освіта (інформатика);
 Комп’ютерні науки ;
 Середня освіта (хімія);
 Хімія;
E Середня освіта (природничі науки);
- Середня освіта (біологія та здоров’я
mлюдини);
a
i
l
:
a

 Біологія;
 Екологія;
 Середня
освіта
(фізична
культура);
 Фізична культура і спорт;
 Психологія;
 Спеціальна освіта;
 Дошкільна освіта;
 Початкова освіта;
 Соціальна робота;
 Хореографія;
 Середня освіта (хореографія);
 Середня
освіта
(музичне
мистецтво);
 Середня освіта (образотворче
мистецтво);
 Середня освіта (трудове
навчання та технології);
 Професійна освіта
(деревообробка);
 Професійна освіта (технологія
виробів легкої промисловості);
 Професійна освіта (дизайн);
 Культурологія.

Форми навчання: денна, заочна.
Термін навчання: бакалавр – 4 роки, магістр – 1 рік 4 місяці.
Матеріально-технічна база: чотири навчальних корпуса, чотири
гуртожитки (близько 2000 студентських ліжко-місць), спортивний комплекс,
футбольне поле зі штучним покриттям. При закладі діють власний ботанічний
сад, виробничі майстерні. Бібліотека університету є найбільшим
книгосховищем у Полтавській області, має 5 абонементів та 4 читальних зали
на 320 місць, відділ рідкісних книг. Серед творчих колективів університету є
лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів: народний ансамбль
танцю «Весна» й ансамбль спортивно-бального танцю «Грація», український
народний хор «Калина», які гастролюють за кордоном (Бельгія, Німеччина,
Швейцарія, Австрія, Італія, Туреччина тощо).
За бажанням студенти можуть закінчити військову кафедру.
Студентам, які пройшли навчання за програмою підготовки офіцерів запасу
наказом Міністра Оборони України присвоюється первинне офіцерське
звання «молодшого лейтенанта». Диплом про вищу освіту, одержаний після
закінчення університету, та офіцерське звання, надають змогу
працевлаштування і проходження служби з подальшим професійним
зростанням у структурах Міністерства Внутрішніх справ, Міністерства
оборони України, Служби безпеки України, Державної служби з питань
надзвичайних ситуацій, Державної митної служби тощо або зробити успішну
кар’єру за цивільною спеціальністю.
Детальніше ознайомитися з інформацією про університет
і вступну кампанію 2019 року можна на сайті www.pnpu.edu.ua
та за телефонами (0532) 2-58-37, (050) 770-64-42, (068) 154-85-79.

Радо вітатимемо Вас з-поміж наших студентів!

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) є
визнаним в Україні і за кордоном сучасним інноваційним науковонавчальним центром підготовки висококваліфікованих кадрів для
підприємств харчової та переробної промисловості галузей АПК і
наукових досліджень з розробки функціональних продуктів
харчування зі 115-річним досвідом успішної діяльності. За роки
існування академія, як вищий навчальний заклад, підготувала понад
90 тисяч фахівців, серед яких понад 5 тисяч випускників – громадяни
з 75 країн світу.

Адреса:
65039, м. Одеса,
вул. Канатна, 112,
ОНАХТ.
Тел.:
(048) 712-41-40,
ф. 725-32-84
712-40-88,
722-80-99,
718-97-09
(приймальна
комісія);
http://www.onaft.edu.ua;
onaft.od.ua

Випускники ОНАХТ - відомі науковці, інженери, керівники різних
рівнів, які досягли успіху не тільки за допомогою ґрунтовних
фахових знань, а й завдяки гармонійному поєднанню в освітньому
процесі тих дисциплін, що розширюють світогляд молодої людини,
навчають логічно й нестандартно мислити, сприяють формуванню
особистості.
Стратегічна мета академії спрямована на підготовку інженерних і
наукових кадрів усіх освітніх рівнів, зміцнення науковопедагогічного потенціалу, широке використання новітніх технологій
у навчальному процесі, гуманізацію освіти та виховання молоді,
інформатизацію науково-освітніх програм, розвиток наукової та
міжнародної діяльності, зростання матеріально-технічної бази
академії.
Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

Бакалавр;


Магістр.

Форми навчання:

Денна;
 Заочна.

Перелік інститутів та факультетів
Технологічний інститут харчової промисловості
ім. В. М. Ломоносова:
 Факультет технології зерна і зернового бізнесу
 Факультет

технології та товарознавства харчових продуктів і
продовольчого бізнесу
 Факультет

технології вина та туристичного бізнесу

 Факультет

інноваційних технологій харчування, ресторанноготельного бізнесу
Інститут комп’ютерних систем і технологій «Індустрія 4.0»
 Факультет комп’ютерних систем та автоматизації
 Факультет

комп’ютерної

інженерії,

програмування

та

кіберзахисту
Інститут прикладної економіки і менеджменту
ім. Г. Е. Вейнштейна:
 Факультет менеджменту, маркетингу і логістики
 Факультет

економіки, бізнесу і контролю

Інститут холоду, кріотехнологій і екоенергетики
ім. В. С. Мартиновського:
 Факультет нафти, газу та екології
 Факультет

низькотемпературної техніки та інженерної механіки

Загалом 10 факультетів, 42 спеціальності, 43 кафедри.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Адреса:
49005 м. Дніпро,
пр. Гагаріна 26
(056) 377-28-90,
тел./факс:
(056)–370-98-00
mail@dduvs.in.ua
Офіційний сайт:
dduvs.in.ua
приймальна
комісія:
(0562)-36-08-00,
099-772-17-05,
073-168-39-55

Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ –
провідний навчальний заклад
Придніпров’я, який здійснює
підготовку
фахівців
для
правоохоронних, правозахисних,
судових
органів,
системи
юстиції, а також юридичних
служб, підприємств, установ та
організацій.
У 2016 році Дніпропетровський
державний
університет
внутрішніх
справ
визнано
кращим учбовим закладом в
галузі права.
Навчальний
заклад
забезпечує всі рівні ступеневої
освіти: бакалаврат, магістратуру,
ад’юнктуру, докторантуру.
Факультети:
• факультет
підготовки
фахівців
для
підрозділів
кримінальної поліції;
• факультет
підготовки
фахівців
для
підрозділів
превентивної діяльності;
• факультет підготовки фахівців для органів досудового
розслідування;
• факультет економіко-правової безпеки;
• юридичний факультет;
• факультет соціально-психологічної освіти та управління;
• Криворізькій факультет.
Факультети за державним замовленням здійснюють
підготовку фахівців для органів Національної поліції, які після
закінчення ДДУВС отримують спеціальне звання «лейтенант
поліції».

На контрактній основі (юридичний факультет та факультет
соціально-психологічної освіти та управління) в університеті
здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:
• «Право»;
• «Правоохоронна діяльність» (спеціалізація «Безпека
підприємництва»);
• «Менеджмент» (спеціалізація «Фінансово-економічна
безпека»).
• «Психологія» (спеціалізації «Психологія управління та
бізнесу»; «Юридична психологія»);
• «Економіка» (спеціалізація «Захист економіки»);
• «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація
«Управління та адміністрування регіональних соціальноекономічних систем»);
• «Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації
та
регіональні студії» (спеціалізації: «Міжнародні відносини у
сфері забезпечення прав людини»; «Зовнішньополітичні та
зовнішньоекономічні відносини»; «Міжнародна безпека та
міжнародна поліцеїстика»).

Студенти мають можливість проходити практики та
стажування у провідних фахових установах: Головному
управлінні
Національної
поліції,
Дніпропетровському
окружному адміністративному суді, Дніпропетровській

обласній адміністрації. Студенти факультетів за бажанням
навчаються на військовій кафедрі з отриманням звання
офіцерів запасу.
Університет забезпечує випускників першим робочим
місцем та сприяє працевлаштуванню.
У навчальному закладі функціонують міжнародні програми
2D, за якими студенти мають можливість одночасно
навчатися в іноземних вишах і додатково отримати диплом
магістра європейського зразка.
На сьогодні університет має єдину централізовану
інфраструктуру в місті Дніпро. Навчання відбувається у
шестиповерховому
навчально-лабораторному
корпусі.
Контроль відвідування занять здобувачами вищої освіти, а
також їх безпека здійснюється за допомогою електронної
системи контролю «STOP-Net». На території навчального
закладу розташовані 3 гуртожитки, їдальня на 1200 місць, а
також спортивне містечко з футбольним і волейбольним
полями, 3 спеціалізованих спортивні зали, стрілецький та
мультимедійний тир.
Для цікавого дозвілля студентів та курсантів в університеті
функціонують:
•
спортивні секції з боротьби самбо, дзюдо,
рукопашного бою, боксу, легкої атлетики, гирьового спорту,
атлетичної гімнастики, фрі-файту, тхеквандо, стрільців з лука;
•
сучасна тренажерна зала з новітніми спортивним
обладнанням та тренажерами;
•
гуртки
художньої
самодіяльності:
вокальний
ансамбль, хор, хореографічний колектив, а також клуб
кмітливих та винахідливих;
•
курси з вивчення іноземних мов;
•
курси автомобільної підготовки;
•
наукові гуртки.

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

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
сайт:
www.zsmu.edu.ua

Запорізький державний медичний університет – сучасний,
багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з
правом автономного управління. В університеті навчається понад
12700 студентів, магістрів, інтернів, клінічних ординаторів,
аспірантів, курсантів. За кадровим складом університет входить в
трійку кращих державних медичних навчальних закладів України.
Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад
чисельністю 764 особи, з яких 125 – доктори наук, професори та 475
– доценти, кандидати наук.
В структурі університету 8 факультетів: 1-3 медичний
(спеціальності: медицина, стоматологія, технології медичної
діагностики та лікування, ерготерапія), два фармацевтичних
факультети (денної та заочної форми навчання за спеціальністю
фармація та технології парфумерно-косметичних засобів), два
міжнародних факультети, факультет післядипломної освіти; 61
кафедра, медичний коледж, науково-навчальний медичний центр
"Університетська клініка".

Університет співпрацює з визнаним мовним центром Капланколедж (Ванкувер, Канада) з удосконалення англійської мови у онлайн режимі, 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, Індії,
Марокко.

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Сумський національний аграрний університет – це вищий
навчальний заклад IV рівня акредитації, один з кращих аграрних
вишів України. Заснований у 1977 році, за майже 40 років існування
він пройшов шлях від Сумського філіалу Харківського
сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва до потужного
освітнього комплексу національного значення.
СНАУ
готує
висококваліфікованих
спеціалістів
для
агропромислового комплексу з поглибленим вивченням іноземних
мов та інформатики з цілої низки акредитованих спеціальностей. У
структурі університету діють 8 факультетів, 1 інститут та 5 коледжів.
Адреса:
м. Суми, 40021,
Україна
вул. Герасима
Кондратьєва, 160,
(0542) 70-10-55
E-mail:

sau.sumy.ua@gmail.
com

сайт:sau.sumy.ua

Сьогодні ситуація на ринку праці складається таким чином, що
все більше й більше великих аграрних та переробних підприємств
України, створених спільно з іноземними партнерами, потребують
висококваліфікованих фахівців, спроможних працювати за
новітніми технологіями. І саме в СНАУ студенти мають унікальну
можливість не тільки отримати теоретичні знання з обраної
спеціальності, а й закріпити їх на практиці у провідних аграрних
підприємствах як нашої країни, так і цілої низки країн зарубіжжя, з
якими плідно співпрацює університет.
Наші студенти мають змогу ознайомитися з передовими
світовими досягненнями в аграрній галузі у фермерських
господарствах Англії, Данії, Фінляндії, Швеції, Франції, США,
Австралії, Голландії, а це значно підвищує їх рівень як фахівців і у
подальшому сприяє працевлаштуванню на провідні
сільськогосподарськ
і та переробні
підприємства
України.

Загальний контингент студентів становить близько 11 тисяч. В
університеті діє принцип безперервної комп'ютеризації: на сьогодні у виші
близько 1000 комп'ютерних місць, і кількість контактного дисплейного
часу на кожного студента, в залежності від спеціальності, складає від 250
до 350 годин. Студенти та викладачі мають можливість черпати
інформацію про найновіші досягнення науки через міжнародну
інформаційну мережу ІINTERNET. В університеті створена локальна
комп’ютерна мережа.
Науково-дослідна робота зосереджена у 19 наукових лабораторіях,
працює аспірантура з 26 спеціальностей. На базі кафедри селекції та
насінництва
створений
науково-дослідний
Інститут
проблем
картоплярства північно-східного регіону України.
Фонд бібліотеки Сумського НАУ становить понад 500 тисяч
примірників. До його складу входять наукові, навчальні, художні та
довідково-інформаційні видання, електронні підручники дистанційної
форми навчання з виходом в INTERNET.
Для практичної підготовки студентів є навчально-наукова виробнича
лабораторія (віварій), де утримуються сільськогосподарські тварини та
птиця, такий собі своєрідний живий навчальний посібник для майбутніх
лікарів ветеринарної медицини, зооінженерів та фахівців інших
факультетів СНАУ, власне навчально-дослідне господарство з площею
землекористування 2,6 тисячі га, у тому числі сільськогосподарських угідь
2,3 тисячі га, дослідне поле, яке обслуговує група інженерів-технологів за
допомогою системних машин для обробітку сільськогосподарських
культур за новими технологіями.

Університетське студентське містечко – це, без перебільшення,
перлина й окраса міста Суми. Навчальні корпуси, стадіони, лабораторії,
гуртожитки – все це розташоване на великій охайній, гарно впорядкованій
і облаштованій території. В університеті працюють кафе та їдальня з
найнижчими цінами по місту, студентський клуб, спортзали, де близько
3000 студентів займаються у майже 20 спортивних секціях.
У молодіжно-розважальному центрі працюють гуртки, клуби за
інтересами, мистецькі студії, колективи художньої самодіяльності.
Кожного року проводиться конкурс художньої творчості серед
першокурсників «Зустрічайте: це – ми!» Гуртки художньої самодіяльності
- це колективи з багатою творчою історією, репертуаром, своїми
традиціями.
У процесі формування майбутнього фахівця все активніше бере участь
самоврядування, яке пов’язано з організаційно-управлінською діяльністю
студентів. Сьогодні органи студсамоврядування сформовані на кожному
факультеті, у гуртожитках, активно працює студентський ректорат.
З роками СНАУ став справжньою «кузнею кадрів» для багатьох
сільськогосподарських підприємств та установ області й України.
Університет пишається багатьма своїми випускниками. Дехто з них
прийняв естафету від своїх наставників, і зараз веде науково-викладацьку
роботу, навчаючи студентів, а більшість плідно й успішно працюють в
аграрному секторі нашої держави.
Ректор університету Володимир Іванович Ладика, доктор
сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, теж є
випускником СНАУ. У своїй роботі він прагне зберегти найкращі
університетські надбання та традиції, але при цьому невпинно йти вперед,
постійно ведучи творчий пошук нових форм навчального процесу та
наукової діяльності.

Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích (VSTE)
Технико-экономический институт в г. Ческе-Будеёвице –

Адреса:

Okružní 10, 370 01,
České Budějovicе
Телефон:
+420 387 842 108
www.vstecb.cz
Facebook:
https://www.facebook.
com/VSTECB.cz/
https://www.facebook.
com/SUVSTE/
Instagram @vstecb

государственное высшее учебное заведение, обеспечивающее
всестороннюю подготовку как специалистов в технических
областях, пользующихся высоким спросом на рынке труда развитых
стран, так и экономистов. VSTE – это динамичный и современный
институт,
который
тесно
сотрудничает
с
частным
и
государственным секторами. VSTE предлагает соответствующее
высшее образование в области машиностроения, строительства,
транспорта, логистики и экономики.
Институт уникален своей профессиональной направленностью и
ориентацией на прохождение долгосрочной профессиональной
стажировки в чешских и зарубежных компаниях. Упор на
профессиональную практику делается уже в самом учебном плане,
направленном на профессионально-ориентированное обучение
отдельных предметов.
VSTE находится в Чешской Республике, одной из пяти самых
безопасных стран мира. VSTE также имеет отличное
месторасположение в г. Ческе-Будеёвице, в самом сердце Европы,
недалеко от Германии и Австрии.
VSTE – перспективный, современный институт, способный
внедрять новые технологии быстрее и эффективнее, чем другие
институты. В кампусе института имеются собственные новые,
оснащенные самым современным оборудованием лаборатории для
технических специальностей, единственные своего рода во всем
регионе Южной Чехии.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY (POLSKA)
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ 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, dokuchaevwsg@gmail.com
www.wsg.byd.pl, www.ei.byd.pl, www.students.byd.pl

Адрес приемной
комиссии:
г. Киев, ул.
М.Ломоносова, 18
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

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 «ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА» ДЛЯ
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.

Бакалавриат и магистратура
Направления и специальности:
Туризм и рекреация

Гостиничное дело и кулинария

Кулинария и кейтеринг

Биологическое обновление и оздоровительный туризм

Международный туризм

Транспорт и логистика в туризме
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

Авиационная Мехатроника
Информатика (бакалавриат)

Программирование и технологии интернет страниц

Компьютерная графика и мультимедиа
Физиотерапия (бакалавриат)

Физиотерапия (Диетология, Сестринское дело,
Медицинско-опекунские услуги)
Физкультура (бакалавриат)

Физкультура (Физкультура для охранных служб )

Филология (бакалавриат)

Английская филология

Прикладная лингвистика
Логистика (бакалавриат)

Инженерная логистика (Логистика в организации
/предприятии, Логистика и международные перевозки,
Международная экономика)
Отрасли креативные

Аудиовизуализация и новые медиа

Компьютерная графика и дизайн

Анимация культуры с Арттерапией
Строительство (бакалавриат)

Строительство (Энергосберегающее и экологическое
строительство, Компьютерное проектирование в строительстве)
Педагогика (бакалавриат)

Дошкольное и школьное образование с элементами учебы
английского языка

Криминология

Психопедагогика

Ресоциализация

Общественные услуги

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 учеников 10-11 классов
и выпускников школ на курсы:
- базовой подготовки (подготовительный курс для поступающих в
Университет Экономики);
- польского языка (с получением Сертификата);
- «Академия отраслей креативных» (подготовительный курс для
поступающих на направления подготовки: «Дизайн», «WEBдизайн», «Компьютерная графика и дизайн». После окончания
курсов 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. Киев, ул. М.Ломоносова, 18
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

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Рік заснування — 1805
Рівень акредитації — IV
Ліцензія МОН України серії ЛВ № 00201-000251 від 28.12.2016 р.
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.
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.
НФаУ
є
почесним
членом
EAFP
Європейської
Асоціації
фармацевтичних факультетів, FIP Міжнародної фармацевтичної федерації,
MCU Великої Хартії університетів, EAU Євразійської Асоціації
Університетів, IAU Міжнародної Асоціації Університетів і стабільно
підтримує ділові відносини більш ніж з 83 закладами вищої освіти та
науковими установами з 42 країн Європи, Азії, Африки

Університет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями
бакалавра, магістра за освітніми програмами:
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»: «Фармація», «Клінічна
фармація», «Технології фармацевтичних препаратів», «Технології парфумернокосметичних засобів»;
спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування»:
«Лабораторна діагностика»;
спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»: «Біотехнологія»;
спеціальності 051 «Економіка»: «Економіка»;

спеціальності 073 «Менеджмент»: «Менеджмент», «Логістика», «Якість,
стандартизація та сертифікація»;
спеціальності 075 «Маркетинг»: «Маркетинг»;
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»: «Педагогіка вищої школи»
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»:
«Адміністративний менеджмент»;
Форми фінансування: за рахунок коштів державного бюджету, за рахунок
коштів юридичних, фізичних осіб
Післядипломна освіта: Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації,
аспірантура, докторантура
Коледж НФаУ здійсню підготовку молодших спеціалістів та бакалаврів
за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»

До уваги абітурієнтів!
Для отримання оперативної інформації щодо вступу на
навчання пропонуємо пройти реєстрацію на сайті
університету – www.nuph.edu.ua
у розділі «Абітурієнту»/«Анкета абітурієнта»
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

г.Полтава, ул. Дмитрия Коряка
(Красноармейская) 3,офис 503
ООО «Фирма «Аверс-Экспресс ЛТД»
+38 0532-508-602; 508-622; 0500754095
г. Кременчуг, ул.Николаевская 9, офис 8
тел +380635978844, 0678918874

ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ, АМЕРИКЕ, КИТАЕ:
СРЕДНЕЕ
Коллегиат (старшие классы), языковые курсы в Канаде

Средне-специальное в СЛОВАКИИ

Полтава,
ул. Дмитрия Коряка
(Красноармейская)
3, офис 503
ООО «Фирма
«Аверс-Экспресс
ЛТД»
+380532-508-602;
508-622;
+38 050 075 40 95
г. Кременчуг,
ул.Николаевская 9,
офис 8
тел.:
+380635978844,
0678918874

www.interavers.com

Получи европейский аттестат + специальность!
Бесплатное обучение в гос. колледжах и недорогое обучение в частных
колледжах
Бесплатное обучение в спортивных колледжах
(спорт + аттестат + специальность тренера или менеджера в спорте)
Бесплатное обучение в консерватории после 9класса –
( танец, музыка, театр, аранжировка, дирижирование.)

ВЫСШЕЕ
Обучение в КНР по грантовым программам
Бесплатное обучение в государственных университетах Словакии и Чехии
Университеты Австрии, Польши, Германии, Латвии
Колледжи и Вузы в Канаде (ПМЖ и гражданство Канады через программы обучения)
Карьерный колледж в США (недорого и доступно. Программа «Учись и работай»)
ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ
Программы последипломных сертификатов и программа МБА в Канаде
Бесплатные программы магистратуры и докторантуры в Словакии

Стипендиальне программы
Языковые курсы
Летние языковые лагеря
Международные молодежные программы (Work&Travel, Au-Pair)
Программы стажировок и практик за рубежем
НЕДВИЖИМОСТЬ, БИЗНЕС, ВНЖ В ЕВРОПЕ
ЛЕГАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ЗА РУБЕЖЕМ
(СЛОВАКИЯ, ЛИТВА, ПОЛЬША, ЧЕХИЯ)

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ!

Beetroot Academy
шведсько-українська ІТ-школа веб-розробки
Запрошуємо на курси за
напрямами:
 Front-end Розробка (HTML,
CSS, JavaScript);
 Back-end
Розробка
(PHP,
Laravel, MySQL);
 UI/UX Design Junior;
 Python для початківців;
 Advanced WordPress;
 Advanced JavaScript.
Кожен курс триває 4 місяці*,
заняття відбуваються тричі на
тиждень. Додатково у навчальну програму включені заняття з англійської мови
і кар’єрного консультування.
Ти отримаєш знання і практичні навички з профільного напряму, а ще
навчишся правильно складати резюме та проходити співбесіди. Після
завершення курсу отримаєш диплом від Beetroot Academy.
*Курс Advanced JavaScript триває 2 місяці.

Наші переваги:

 Кожен курс веде досвідчений фахівець;
 Практичні заняття складають основу програми;
 Випускники мають готове портфоліо робіт;
 Англійська мова та кар’єрне консультування є у програмі кожного
курсу;
 70% випускників знаходять роботу в IT.

Дізнайся більше на нашому сайті
https://beetroot.academy
Стань частиною великого світу IT разом з
Beetroot Academy.

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Класичний приватний університет – вищий навчальний заклад
приватної форми власності, який акредитований в цілому за ІV рівнем.

м. Кременчук,
вул. Небесної сотні,
буд. 24/37
тел.:
(050) 554-76-06

e-mail:
kremuniver@gmail.com

www.zhu.edu.ua

Класичний приватний університет є одним з провідних
центрів освіти в регіоні – з ним у межах Науково-освітнього
комплексу плідно співпрацюють 175 навчальних та наукових
закладів Запорізької та інших областей. Крім того, він є
засновником
Мелітопольського,
Енергодарського,
Бердянського, Кіровоградського
інститутів
державного
та
муніципального управління, філії у м. Кременчук які представляють
університет у своїх містах, а також Коледжу і Класичного
приватного університету.
До послуг студентів існує навчально-оздоровчий центр на
узбережжі Азовського моря.
Понад 10 тисяч студентів готуються бути молодшими
спеціалістами, бакалаврами, магістрами, докторами філософії за 35
спеціальностями. Їх навчають понад 70 докторів наук професорів і
понад 150 кандидатів наук, доцентів.
Понад 360 аспірантів і докторантів ведуть наукову роботу за 26
науковими спеціальностями. Щорічно викладачі і науковці
університету захищають до 30 кандидатських і до 7 докторських
дисертацій. Вісім спеціалізованих вчених рад із захисту
докторських дисертації за 14 спеціальностями в Класичному
приватному університеті атестують науковців з усієї України.
Класичний
приватний
університет
співпрацює
з
університетами Польщі, Канади, Великої Британії, Німеччини,
Італії, Китаю, Республіки Корея, більшості країн СНД.

Класичний приватний університет є членом Міжнародної
асоціації університетів (International Association of Universities).
Визначною подією стало підписання університетом Великої Хартії
університетів (Magna Charta Universitetum), яке відбулося 17
вересня 2010 р. в Болонському університеті, м. Болонья, Італія.
Для працевлаштування випускників налагоджено систему
двосторонніх договорів з провідними підприємствами і
організаціями регіону, яка дає змогу втілювати комплексну систему
„Від практики до працевлаштування”.
Юнаки-студенти можуть додатково пройти навчання на
кафедрі військової підготовки й цивільної оборони університету,
яка готує офіцерів запасу.
Класичний приватний університет – це студентське містечко
європейського зразка із розгалуженою інфраструктурою: три
комфортабельні шестиповерхові навчальні корпуси, розташовані в
центрі міста; спортивний комплекс зі стадіоном; плавальним
басейном і тренажерними залами, школа-колегіум для учнів 1–4-х
класів.
З метою надання освітніх послуг студентам, які мешкають у м.
Кременчук, був створений відокремлений структурний підрозділ
Філія Класичного приватного університету у місті Кременчук. У
серпні місяці 2017 року філія отримала ліцензію на навчання
бакалаврів зі спеціальності «Автомобільний транспорт».
Випускники філії можуть у перспективі розраховувати на
високі керівні посади:
 інженер із транспорту;
 інженер автосервісу;
 диспетчер із транспорту та служби перевезень;
 інженер відділу експлуатації;
 начальник колони;
 інженер із безпеки дорожнього руху;
 науковий співробітник науково-дослідних інститутів та
інститутів судових
 експертиз Міністерства юстиції України;
 інспектор із технічного нагляду;
 інженер-логіст із автомобільних перевезень;
інспектор з організації дорожнього руху.

