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ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА.ТРАНСПОРТ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ
АВТОМОБІЛІВ

Умови вступу на основі повної загальної середньої освіти
Зарахування за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з
предметів
на навчання
за кошти держбюджету:
 Українська мова і література;

 Математика;

 Фізика або іноземна мова за 
вибором.

на навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб:
Українська мова і література;
Історія України;
Математика або географія за
вибором

Термін навчання: для освітнього рівня бакалавр – 4 роки денна
форма навчання; скорочена форма – 2 роки навчання
Кваліфікація: бакалавр професійної освіти, викладач
практичного навчання у галузі транспорту, механік

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного
мистецтва
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА.ТРАНСПОРТ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ – ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ
Перелік документів, які необхідно подати для участі в
конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на базі
повної середньої освіти
заява,заповн ена особи сто вступником;
копію документу дер жавного зразк а про нарі же здобутий (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього;
копію сертифікату відповідного рівня зовні шнього незалежного
оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2017,2018 та
2019 років;
2 копії документа, що посві дчує особу та громадянство (1,2,11 або 12
сторінки)
2 копії довідки з податкової інспекц ії про ідентифікаційний код;
чотири кольорових фотокартки розмі ром 3×4 см;
копію
документів, що
засвідчують право вступника на поза
конкурсний вступ або пер шочергове зарахування (при наявності)
довідка про можливість отримання «сільського коефіцієнту» (при
наявності). Бланк довідки;
копію приписного свідоцтва або військового квитка

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
Початок прийому документів – 10 липня 2019;
Закінчення прийому документів (заяв у паперовій і електронній
формі) – до 1800 22 липня 2019 року;

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
29016 м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, ХНУ
Приймальна комісія: 8 (0382) 67-27-55 http://prk.khnu.km.ua/
За додатковою інформацією звертайтесь:
097-909-69-30 Андрощук Ігор Петрович (завідувач кафедри)
097-561-59-47 Приймак Віктор Миколайович (старший викладач)
Сторінка кафедри в Фейсбук: https://www.facebook.com/Кафедратехнологічної-та-професійної-освіти-і-декоративного-мистецтва-ХНУ149773995749510/?modal=admin_todo_tour
Сайт кафедри: http://tmtpn.khnu.km.ua/
НАШІ СПІВРОБІТНИКИ РАДО ЗУСТРІНУТЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО НАДАДУТЬ ІНФОРМАЦІЮ
ПРО УМОВИ ВСТУПУ І НАДАДУТЬ ПЕРСОНАЛЬНИЙ СУПРОВІД КОЖНОГО АБІТУРІЄНТА

Запрошуємо вас до нашої студентської родини!
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