ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2019

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА.ТРАНСПОРТ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ
Термін навчання: для освітнього ступеня магістр – 1,5роки денна форма
навчання;1,5 роки – заочна форма навчання
Кваліфікація: Інженер з транспорту, викладач вищого та професійно-технічного
навчальних закладів
ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ ДО ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Прийом заяв та документів
з 02 до 23 липня 2019 року;
24 липня по 01 серпня 2019 року
Строки проведення фахових
випробувань та іспитів з іноземної
мови
Зарахування за результатами іспитів
з 01 серпня по 13 вересня 2019 року

Збірники тестових завдань для вступників на ОС магістр (фахове вступне
випробування)
https://drive.google.com/file/d/1DdMHRtEksvR_y37kAOcv0BYIQObPkvTX/view

Збірники тестових завдань для вступників на ОС рівень магістр
(іноземна мова)
https://drive.google.com/file/d/11S0XcaRsBV8_BfaRRJKBO4FPHoT_Oj2h/view
Є НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (БЮДЖЕТ)

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСФЙНОЇ ОСВІТИ
І ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА.ТРАНСПОРТ
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ
Відповідно до Правил прийому до ХНУ у 2019 році вступати на навчання можуть
випускники ОКР бакалавр, спеціаліст, магістр будь-якої спеціальності!!!

Після закінчення навчання випускники отримують диплом
Європейського зразка

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДЛЯ УЧАСТІ
В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ:
Під час подання заяви в паперовій формі до ХНУ вступник пред’являє
особисто:
− документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону
України «Про громадянство України»);
− військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
− документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
− копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
− копію документа, що посвідчує особу та громадянство (2шт.);
− копію військового квитка або приписного свідоцтва;
− копію довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код (2шт.);
− чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

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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