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Лідер педагогічної освіти 
України – Національний 
педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова 
– відкриває свої двері для 
кожного, хто прагне стати 
особистістю, реалізувати себе 
у відкритому суспільстві, 
зробити особистий внесок 
у розвиток України як 
незалежної держави. 

Сьогодні за освітнім ступенем бакалавра університет готує фахівців вищої кваліфікації 
з понад 80 спеціальностей/освітніх програм як педагогічного, так і непедагогічного 
спрямування (філології, екології, права, філософії, релігієзнавства, психології, фізичної 
культури і спорту, політології, соціології, фізичної реабілітації та ерготерапії, економіки, 
менеджменту, міжнародних відносин, туризму, комп’ютерних наук, соціальної роботи та ін). 

ТАКОЖ УНІВЕРСИТЕТ:
• здійснює прийом осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття 

ступеня бакалавра (термін навчання 2 – 3 роки);
• готує магістрів за унікальними освітньо-професійними та освітньо-науковими 

програмами (термін навчання 1,5 – 2 роки);
• надає можливість отримати «ІІ вищу освіту» без ЗНО; 
• співпрацює з провідними закладами освіти і науковими установами понад 60 

країн світу. Розгалужена мережа міжнародних академічних зв’язків університету 
дозволяє близько 500 студентам та 200 викладачам щорічно відвідувати престижні 
університети, співпраця з якими представлена на всіх континентах нашої планети. 
Форми навчання: денна, заочна (дистанційна), вечірня. 

Контингент студентів становить більше 15 тис. осіб, із них за рахунок державного 
бюджету здобувають освіту понад 70 відсотків студентів.

В університеті діє аспірантура  
і докторантура.

Україна, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9
Тел.:  (044) 234-11-08
Тел. Приймальної комісії:  
(044) 235-82-36; (044) 239-30-17
E-mail: pk@npu.edu.ua 

www.npu.edu.ua

Рік заснування – 1834. Ліцензія: наказ МОН від 13.09.2018 №1458-л

Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова

Л І Д Е Р  П Е Д А Г О Г І Ч Н О Ї  О С В І Т И  У К Р А Ї Н И

Віктор Андрущенко,  
ректор університету, 
член-кореспондент НАН України, 
академік НАПН України, 
президент Міжнародної 
асоціації ректорів педагогічних 
університетів Європи, доктор 
філософських наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки 
України, лауреат Державних 
премій України.



ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І 
ТРАНСПОРТУ +380 (57) 707-63-81: екологія; 
прикладна механіка; матеріалознавство; 
галузеве машинобудування; гідроенергетика; 
цивільна безпека; автомобільний транспорт.

ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ  
+380 (57) 707-65-86: електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка; енергетичне 
машинобудування; теплоенергетика; 
електроніка; залізничний транспорт. 

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ  
+380 (57) 707-60-58: прикладна фізика та 
наноматеріали; комп'ютерні науки; мікро- та 
наносистемна техніка. 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І 
МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ +380 (57) 707-68-46: 
економіка; журналістика; облік і оподаткування; 
фінанси, банківська справа та страхування; 
менеджмент; маркетинг; підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність; міжнародні 
економічні відносини.

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ  +380 (57) 
707-69-56: комп'ютерна інженерія; кібербезпека; 
автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології; метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка; телекомунікації та 
радіотехніка.

ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ 
+380 (57) 707-60-11:  
хімічні технології та інженерія; біотехнології та 
біоінженерія; харчові технології; нафтогазова 
інженерія та технології.

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І 
ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ  
+380 (57) 707-69-26: прикладна математика; 
інженерія програмного забезпечення; 
комп'ютерні науки; системний аналіз; 
інформаційні системи і технології; видавництво 
та поліграфія. 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ  
+380 (57) 707-63-98: науки про освіту; фізична 
культура і спорт; філологія; психологія; 
соціологія; публічне управління  
та адміністрування.

ЦЕНТР ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ +380 (57) 707-64-69,  
+380 (57) 707-62-35. Проводиться підготовка  
по заочній формі навчання.

КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
(КТК)  +380 (57) 707-68-37: Обслуговування 
програмних систем і комплексів; Розробка 
програмного забезпечення; Виробництво 
верстатів з програмним управлінням і роботів; 
Обслуговування верстатів з програмним 
управлінням і робототехнічних комплексів; 
Виробництво гідравлічних і пневматичних 
засобів автоматизації; Обслуговування та 
ремонт електропобутової техніки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Тел. приймальної комісії: +380 (57) 707-66-34
www.kpi.kharkov.ua | vstup.kpi.kharkov.ua | events.kpi.kharkov.ua

Рівень акредитації – IV.  Сертифікат РД-IV № 2158945; термін дії до 1 липня 2023 р.

 В НАШОМУ УНІВЕРСИТЕТІ:
 Ліцензійний обсяг прийому на перший курс:   

денна форма навчання – 8408, заочна форма навчання – 1597;
 Кількість бюджетних місць на 1 курсі – понад 1770;
 43 спеціальності;
 Військова кафедра;
 Можливість отримати другу спеціальність на заочному факультеті, 

навчаючись за основною спеціальністю на денному відділені;
 Можливість перейти на бюджетну форму навчання за умови складання  

2 сесій на «відмінно» і «добре» та при наявності вакантних місць;
 Упорядковані гуртожитки; cпортивно-оздоровчий табір на березі Сіверського 

Дінця, санаторій-профілакторій, медичний центр; Палац студентів, сучасний 
спортивний комплекс «Політехнік».



Форми навчання: денна, заочна та дистанційна
В Академії постійно запроваджуються 

нові освітні програми. За підтримки Євростату 
розпочате приєднання до європейської 
магістерської програми у сфері офіційної 
статистики – ЕМОС. Академія акредитована 
за програмами АССА, що надає можливість 
випускникам одночасно з дипломами Академії 
отримувати сертифікати міжнародної професійної 
організації у сфері фінансів. Спільно з польськими 
вищими навчальними закладами запроваджується 
одна з найбільш престижних професійних програм 
– підготовка магістрів бізнес-адміністрування 
(МВА).

В Академії функціонує Національний центр 
обліку та аудиту, в якому проходять підготовку 
фахівці для отримання сертифікатів аудитора, а 
також перепідготовку і підвищення кваліфікації 
аудитори з усієї України.  

У докторантурі та аспірантурі Академії 
здійснюється підготовка наукових і науково-
педагогічних кадрів. В Академії діє спеціалізована 
Вчена рада з правом прийняття до розгляду 
та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата та доктора 
економічних наук за спеціальностями: “Статистика”, 
“Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. 

Академія підтримує плідні освітянські, наукові 
та культурні зв’язки з провідними профільними 
вищими навчальними закладами Європи. Основні 
університети-партнери за кордоном: у Франції – 
Університет Пантеон-Сорбонна Париж (Universite 
de Paris),  Группа національних шкіл економіки 
та статистики (GENES); в Польщі – Жешувський 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  
СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

Державний вищий навчальний заклад економічного 
спрямування. ІV рівня акредитації.  
Ліцензія МОНУ – АЕ № 527454 від 05.11.2014. Академія має 
ліцензію на підготовку іноземних студентів.

 НАВЧАННЯ ЗА РАХУНОК  
 БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  
 ТА НА УМОВАХ КОНТРАКТУ
 СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
 ЕКОНОМІКА 
•  Прикладна статистика та бізнес аналітика
•  Економічна кібернетика 
 ОБЛІК І ПОДАТКУВАННЯ 
•  Облік, аудит і оподаткування
 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА 

 І СТРАХУВАННЯ
•  Фінанси, банківська справа і страхування
 МЕНЕДЖМЕНТ 
•   Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності

Ректор Академії – член-
кореспондент НАН України,  
доктор наук з державного 
управління, професор, Заслужений 
економіст України Олександр 
Григорович Осауленко. 

04107,  м. Київ, вул. Підгірна, 1.
Телефони: (044) 484-47-78  
(приймальна комісія);  
(044) 484-47-73  
(відділ профорієнтаційної роботи)
e-mail: pr_com@nasoa.edu.ua

УС П І Ш Н А  П Р О Ф Е С І Й Н А  К А Р ’ Є РА  П О Ч И Н А Є Т Ь С Я  У  Н А С !

Університет (Uniwersytet Rzeszowski), Університет 
інформатики в Лодзі (Wyższa Szkoła Informatyki 
w Łodzi); Вища банківська школа в Познані 
(Wyższа Szkoły Bankowа w Poznaniu). Спільно з 
університетами-партнерами студенти та викладачі 
Академії беруть участь у науково-дослідних 
проектах, міжнародних науково-практичних 
конференціях, семінарах, круглих столах.

Національна академія статистики, обліку та 
аудиту (НАСОА, Україна) та Вища школа бізнесу 
в Домброві Гурнічій (WSB, Польща) пропонують 
навчання по програмі «ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ» 
(без сертифікатів ЗНО) за спільними освітніми 
програмами підготовки бакалаврів та магістрів 
на території України. Випускники Академії 
конкурентоспроможні  та затребувані на ринку 
праці як в Україні, так і за кордоном

nasoa.edu.ua



84404, Україна,  
Донецька обл.,  
м. Лиман, вул. Привокзальна 
27
www.dnmu.edu.ua
Тел.: +380 62 641 6299
contact@dsmu.edu.ua
int.dept.dnmu@gmail.com
м. Краматорськ
бул.Машинобудівників, 39, 
корп. 2, пр. 2307,
тел. для довідок 099-060-3665
м. Маріуполь
бул. Шевченка, 80,
тел. для довідок 096-325-6480
м. Кропивницький
вул. Велика Перспективна, 1,
тел. для довідок 050-925-0150

Рік заснування  - 1930   
Рівень акредитації – 4

Спеціальності - «Медицина», «Стоматологія», 
«Педіатрія», «Фармація».

У ДНМУ діє повний цикл підготовки лікаря: медичний 
ліцей, університет, інтернатура (спеціалізація), магістратура, 
клінічна ординатура, аспірантура, докторантура і курси 
підвищення кваліфікації лікарів з їх атестацією. 

Навчання проводиться трьома мовами – українська, 
англійська, російська.

Через війну на Донбасі наш університет був змушений 
евакуюватися та розпочати свою роботу в містах 
Краматорську, Кропивницькому та Маріуполі, де зараз 
навчається понад 3000 студентів, більше 380 лікарів-
інтернів та понад 2700 лікарів-курсантів, в тому числі 
іноземні студенти з 47 країн світу. В штаті університету 
450 наукових працівників, серед них 60 докторів наук та 
професорів, 120 кандидатів наук та доцентів, 4 члени-
кореспонденти Національної Академії наук України.

Клінічні бази та бази виробничої практики для 
студентів ДНМУ знаходяться в провідних лікарнях міст 
Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Маріуполя та 
Кропивницького.

Майбутні провізори проходять навчання в місті 
Краматорську та Слов'янську, а виробничу практику в 
провідних аптеках міст області та на Закарпатті.

Випускники ДНМУ одержують український диплом 
міжнародного зразка.

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ





Заступник Міністра  
освіти і науки України



Шановні колеги і друзі!

Прийміть щирі вітання від Національної академії педагогічних наук України 
і від мене особисто з відкриттям Тридцять шостої міжнародної спеціалізованої 
виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2019»!

В Україні тривають освітні реформи. І в цьому процесі беруть участь не лише 
наукові й управлінські структури, а й громадські об’єднання, територіальні 
громади, кожний з нас. Ми зможемо творити успішне майбутнє України 
лише втілюючи в освітній практиці законодавчі зміни, культивуючи навчання  
протягом життя, критично ставлячись й аналізуючи інформаційні потоки, 
спілкуючись у мультикультурному середовищі.

Спрямовуючи свої зусилля на досягнення європейського і світового рівня 
вищої освіти, потрібно зміцнювати внутрішні й зовнішні чинники забезпечення 
якості, консолідувати програми вищої освіти задля забезпечення підготовки 
конкурентоспроможних фахівців. Нинішня виставка якраз і демонструє 
інноваційні підходи у розв’язанні питань актуальної модернізації.

Тільки спільними зусиллями влади і громадянського суспільства ми зможемо 
використати нові можливості, реалізувати сміливі плани і проекти, досягаючи 
успіхів у партнерстві і творчому зростанні.

З нагоди Дня Студента зичу молоді бути активними творцями свого 
майбутнього: розвивати здібності, спілкуватися й запозичувати краще  
з міжнародного досвіду, пам’ятаючи про вагомі національні освітні традиції 
і наукові напрацювання, у професійному зростанні долати труднощі  
з упевненістю переможців.

Усім учасникам, організаторам і відвідувачам виставки – міцного здоров’я, 
миру й злагоди, натхнення й віри у власні сили, нових перемог та успіхів на 
благо України!

З повагою

Президент
Товариства «Знання» України,
Президент Національної академії
педагогічних наук України,
академік НАН і НАПН України                                                                 В. Г.  Кремень

Учасникам, гостям і організаторам
Тридцять шостої міжнародної виставки

 «Освіта та кар’єра – День студента 2019»



ОФІЦІЙНИЙ КАТАЛОГ 
ВИСТАВКИ

Національної академії  
педагогічних наук України

За підтримки та участі:

Товариство  
«Знання» України

Організатор:  
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 ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Україна, 03115, м. Київ, вул. Львівська, 23 (метро Житомирська)
Тел. приймальної комісії: (044) 409–27–62, 424–70–08

E-mail: pkuu@vmurol.com.ua
uu.edu.ua

Статус: недержавний.
Рівень акредитації: IV (ліцензія: АЕ № 636816 від 19.06.2015 р.).

Дата заснування: 07.05.1999 р.

Керівник навчального закладу: Президент Таланчук Петро Михайлович — перший міністр освіти 
незалежної України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, 
дійсний член Академії педагогічних наук України, ініціатор створення і президент Академії інженерних 
наук України.

Студентів: 14000. Викладачів: 1400, із них 131 професорів і докторів наук, 563 кандидатів наук.
Аспірантура, докторантура, пiдготовче вiддiлення, військова кафедра: наявні.
У Києві навчальний процес здійснюється у 8 навчальних підрозділах: Інститут права та суспільних 

відносин, Інститут економіки та менеджменту, Інститут філології та масових комунікацій, Інженерно-
технологічний інститут, Інститут соціальних технологій, Інститут комп’ютерних технологій, Факультет 
біомедичних технологій, Коледж «Освіта».

З метою розширення доступу молоді до вищої освіти Університет «Україна» започаткував програму 
«ТВІЙ ШАНС», що дає можливість отримати два дипломи — європейського та українського зразків. 
Навчальний процес базується на методології дистанційного навчання та інтенсивному використанні 
Інтернет-технологій.

Університет «Україна» пропонує одні з найнижчих цін на навчальні послуги в Україні — від 
5 200 до 15 000 грн./рік. При цьому діє унікальна система знижок, наприклад, при оплаті наперед, 
студентам з однієї родини, відмінникам, активістам студентського самоврядування тощо. 

За свою нетривалу 20-річну історію Університет «Україна» здобув як всеукраїнське, так і світове 
визнання. На сьогодні підписано 123 угоди про наукове співробітництво між Університетом 
«Україна» і провідними науковими організаціями світу. Особливо плідна співпраця єднає університет 
із Інформаційно-аналітичним центром Посольства США в Україні, Програмою ООН «ПРООН-Україна», 
Корпусом Миру США, громадською організацією «Зірки Миру» з Японії, Асоціацією українсько-
китайської співдружності, провідними навчальними закладами США та країн Європи — Німеччини, 
Данії, Швеції, Польщі, Литви, Угорщини, Румунії, Словенії, Росії, Білорусії. Університет поглиблює 
дружні стосунки із Представництвом Європейської комісії в Україні.

Згідно останнього консолідованого рейтингу ВНЗ України, що виводиться двічі на рік 
Інформаційним ресурсом «Освіта.ua», Університет «Україна» посідає 5 місце серед приватних 
навчальних закладів України, а базова структура університету — 20 місце серед 68 вищих навчальних 
закладів столиці, які потрапили до рейтингового списку.



Макет на страницу
Файл 47
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ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ імені М. І. ПИРОГОВА
Україна, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56

Тел.: (0432) 66–02–23
Факс: (0432) 67–01–91

E-mail: admission@vnmu.edu.ua
www.vnmu.edu.ua

 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова акредитований за  
ІV рівнем. На 6 факультетах навчається майже 9000 студентів. Науково-педагогічний колектив 
складає понад 80% докторів та кандидатів наук. В університеті діє аспірантура та докторантура, 
а також 12 наукових шкіл. Впродовж 98-річної історії підготовлено майже 50 тисяч лікарів,  
з них 14000 іноземних громадян зі 116 країн світу. 

Університет має розвинену матеріально-технічну базу, у тому числі науково-дослідний центр 
з клінікою-віварієм, стимуляційні і тренінгові центри практичної підготовки лікарів, навчальні, наукові 
та профілактично-лікувальні комплекси. 

ВИДАВНИЦТВО «ЗНАННЯ УКРАЇНИ»
Україна, 03150, Київ, вул. Червоноармійська, 57/3, к. 314

Тел.: (044) 287–41–45, 239–23–28
E-mail: znannya-real@ukr.net

www.znannia.info
Директор — Харлан Анатолій Андронович.

Видавнича і книготорговельна діяльність. Випуск навчальних видань (підручники, посібники, 
словники, монографії) з економічної, екологічної, педагогічної, філософської та інших тематик.

Виготовлення методичної, науково-популярної та художньої літератури.
Акцент — повний спектр поліграфічних послуг: від верстки та дизайну до готового виробу в стислі 

строки.
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 ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 
Україна, 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 27

Тел. (062) 641–62–99
E-mail: contact@dsmu.edu.ua

E-mail: int.dept.dnmu@gmail.com
Україна, м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 39, корп. 2, пр. 2307

Тел. для довідок (099) 060–36–65
м. Маріуполь, бул. Шевченка, 80

Тел. для довідок (096) 325–64–80
м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1

Тел. для довідок (050) 925–01–50
www.dnmu.edu.ua

Рік заснування — 1930. Рівень акредитації — 4. 
Спеціальності — «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія», «Фармація».
У ДНМУ діє повний цикл підготовки лікаря: медичний ліцей, університет, інтернатура 

(спеціалізація), магістратура, клінічна ординатура, аспірантура, докторантура і курси підвищення 
кваліфікації лікарів з їх атестацією. 

Навчання проводиться трьома мовами — українська, англійська, російська.
Через війну на Донбасі наш університет був змушений евакуюватися та розпочати свою роботу 

в містах Краматорську, Кропивницькому та Маріуполі, де зараз навчається понад 3000 студентів, 
більше 380 лікарів-інтернів та понад 2700 лікарів-курсантів, в тому числі іноземні студенти з 47 країн 
світу. В штаті університету 450 наукових працівників, серед них 60 докторів наук та професорів, 
120 кандидатів наук та доцентів, 4 члени-кореспонденти Національної Академії наук України.

Клінічні бази та бази виробничої практики для студентів ДНМУ знаходяться в провідних лікарнях 
міст Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Маріуполя та Кропивницького.

Майбутні провізори проходять навчання в місті Краматорську та Слов'янську, а виробничу практику 
в провідних аптеках міст області та на Закарпатті.

Випускники ДНМУ одержують український диплом міжнародного зразка.
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 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 03115, Київ, б-р Академіка Вернадського, 16 В  

(ст. м. «Святошин»)
Тел.: (044) 450–64–90

Е-mail: admission@e-u.in.ua
www.e-u.in.ua

Рік заснування — 1991. Рівень акредитації — IV. Ліцензія ВО № 00228–022801 від 15.05.2017 року.
В університеті створена єдина система безперервної освіти, складовими якої є: школа-

дитячий садок; гімназія «Євроленд»; центр «Абітурієнт»; Бізнес-коледж. В бізнес-коледжі 
відкрито спеціалізацію «Управління інформаційною безпекою» (Кібербезпека) при спеціальності 
121 «Інженерія програмного забезпечення»; університет: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр; 
відділення післядипломної освіти; аспірантура; докторантура; спеціалізована Рада по захисту 
кандидатських та докторських дисертацій.

У Європейському університеті працюють: факультет економіки та менеджменту; факультет 
інформаційних систем та технологій; факультет безпеки підприємств; юридичний факультет; інститут 
шоу-бізнесу; Навчально-науковий інститут права та безпеки підприємництва; Міжнародний освітньо-
підготовчий центр, а також філії по всій Україні.

У Європейському університеті здійснюється навчання за такими спеціальностями: 
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ: Комп’ютерні науки; Інженерія програмного 

забезпечення; Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (спеціалізації: «документознавство 
та інформаційна діяльність» «бібліотечний та архівний менеджмент»); Системний аналіз. 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ: Фінанси, банківська справа та страхування;  
Облік і оподаткування; Економіка; Маркетинг; Менеджмент; Екологія.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ З МЕНЕДЖМЕНТУ: "менеджмент організації та адміністрування"; "менеджмент 
зовнішньо-економічної діяльності"; "менеджмент організації охорони здоров'я"; "менеджмент 
безпеки","менеджмент інноваційної діяльності", "управління інноваційною діяльністю".

ФАКУЛЬТЕТ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ: Кібербезпека; Менеджмент (спеціалізація: безпека 
підприємств).

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: Право.
ІНСТИТУТ ШОУ-БІЗНЕСУ: Хореографія; Музичне мистецтво.
Випускники університету отримують диплом Європейського університету державного зразка. 
За 28 років 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, 2018 рік — нагороджено дипломом та золотою 
медаллю у номінації «Міжнародна співпраця як фактор сучасного розвитку закладу освіти в умовах 
глобалізації та інтернаціоналізації освіти», 2019 рік — нагороджено дипломом та золотою медаллю 
у номінації «Формування інформаційно-цифрової компетентності як важливої складової розвитку 
інноваційної особистості»

Стань студентом Європейського університету, здобудь знання європейського рівня!
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 ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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

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 Каплан-коледж (Ванкувер, Канада) 
з удосконалення англійської мови у он-лайн 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.
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 КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
Україна, 01015, Київ, вул. Лаврська, 15

Тел. (044) 255–12–06
Факс (044) 255–12–60

E-mail: chancellery.kda@gmail.com
Офіційний сайт Київської духовної академії: http://kdais.kiev.ua

 

Рік відродження семінарії — 1989 р.; Рік відродження академії — 1992 р.

Київська духовна академія — вищий богословський навчальний заклад Української 
Православної Церкви, що є науково-богословським і освітнім центром, який здійснює підготовку 
священнослужителів, викладачів богословських навчальних закладів, церковних вчених і т. д. 
Академія готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня: доктор богослов’я, кандидат богослов’я 
(PhD), магістр богослов’я і бакалавр богослов’я.

В Академії вивчаються богословські дисципліни (такі як Святе Письмо Старого та Нового Завіту, 
догматичне богослов’я, історія християнської Церкви, моральне та пастирське богослов’я, патрологія, 
релігійна єтика) та інші (філософія, історія України, педагогіка, психологія, сучасні і стародавні мови 
та ін.).

Всі дисципліни розділяються на наступні кафедри: 
• Кафедра богослов’я та біблеїстики
• Кафедра церковної історії;
• Кафедра церковно-практичних дисциплін;
• Кафедра давніх мов та філології.

Наукова праця викладачів КДА представлена в офіційному друкованому виданні «Труди Київської 
духовної академії», а також виданнями власних наукових досліджень. 

З 2008 року Академія видає студентський журнал «Академічний Літописець», в якому кожен 
студент має можливість опублікувати свій творчий доробок.

Зарахування до Київської духовної академії відбуватиметься за результатами ЗНО (сертифікатом 
Українського центру оцінювання якості освіти) та результатами внутрішніх іспитів.



                Київський міжнародний університет 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ліцензія МОН України                        

про надання освітніх послуг 
Адреса: 

03179 м. Київ, 
вул. Львівська, 49 

Тел: (44) 594-0304, 068-920-3689, 063-935-1928 
Е-mаіІ:info@kymu.edu.ua, www.kymu.edu.ua 

 
Освітньо-кваліфікаційні рівні:                 

БАКАЛАВР,  МАГІСТР  

 
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ;  МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ 
КОМУНІКАЦІЇ  ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ;  ПОЛІТОЛОГІЯ; ТУРИЗМ; ФІЛОЛОГІЯ ( ПЕРЕКЛАД); ПСИХОЛОГІЯ;  ПРАВО; 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА; ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ (ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА);   МЕНЕДЖМЕНТ;  ЕКОНОМІКА; 
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ;   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ; 
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ; ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ; МЕДИЦИНА; 
МЕДСЕСТРИНСТВО; СТОМАТОЛОГІЯ; БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ; АРХІТЕКТУРА ТА 
МІСТОБУДУВАННЯ; КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ;  ЖУРНАЛІСТИКА; АУДІОВІЗУАЛЬНЕ 
МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО; СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО.  
 
 

                 СПІЛЬНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ УНІВЕРСИТЕТАМИ, 
                   МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДИПЛОМ  

 
  КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ                                                      

(освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст) 
Напрями: 

право; журналістика; економіка; туризм; фармація; підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність; сценічне мистецтво; будівництво та цивільна інженерія; 

комп'ютерні науки. 
 

      ЛІЦЕЙ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
Навчання (5-11 класи) за профілями: 

гуманітарний, медико-фармацевтичний; театральний; журналістика. 
 
 

АСПІРАНТУРА,  ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА, ГУРТОЖИТКИ 
 

УНІВЕРСИТЕТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ СТУДЕНТІВ БАЗАМИ  ПРАКТИКИ  
 

РОБОЧІ МОВИ - УКРАЇНСЬКА,  АНГЛІЙСЬКА 
 

Форми навчання: денна, заочна. 
Термін навчання: бакалавр – 4 роки,  магістр – 2 роки 

Загальна площа власних приміщень Університету – 40,000 м2, спеціалізовані кабінети з 
сучасною  технічною базою: зала судового засідання;  психологічна лабораторія; 
лінгафонні та комп’ютерні кабінети; навчальні теле- та радіостудії; кабінети 
стоматології, фармації, медицини; хореографічні зали; студентський театр; спортивний 
і тренажерний зали; бібліотека та читальна зала з найсучаснішою фаховою 
літературою; безкоштовний доступ  до мережі INTERNET, WI-FI,  2 гуртожитки  на 
1500 місць. 
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (КНУБА)
Україна, 03680, Київ, Повітрофлотський пр-т, 31

Тел. приймальної комісії: (044) 245–46–90
Тел. відділення довузівської підготовки: (044) 248–30–46 (вечірні курси)

Тел. відділення контрактної підготовки: (044) 241–55–20
knuba.edu.ua

Рік заснування: 1930.
Рівень акредитації: IV.
Форма власності: державна.
Ліцензія МОНУ ЛВ № 00127–000500.
Ректор: д.ек.н., професор Куліков Петро Мусійович.
Форми навчання: очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, програми подвійних дипломів.
Кількість студентів: близько 10 тисяч.
Переваги навчання в КНУБА:

•  Високоякісна освіта;
•  Бюджетна форма навчання;
•  Стипендії за умови успішного навчання;
•  Компактне студмістечко;
•  Військова кафедра;
•  Працевлаштування та кар’єрне зростання;
•  Самореалізація;
•  Довузівська підготовка.

На 7 факультетах університету готують фахівців за 28 спеціальностями і 45 освітніми програмами 
бакалавра і 50 освітніми ступенями магістра.

Освітні ступені: бакалавр, магістр, освітньо-науковий — доктор філософії та науковий — доктор 
наук.

Підготовка фахівців фінансується: за державним замовленням, кошти юридичних та фізичних осіб.
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 60
Тел. (044) 239–33–33, Факс (044) 239–33–88

E-mail: office.chief@univ.net.ua         www.knu.ua
Рік заснування — 1834. Рівень акредитації — IV. 
Ректор — Леонід Васильович Губерський, академік НАН 

України, академік НАПН України, Герой України, доктор 
філософських наук, професор.

Структура: в Університеті навчається понад 27 тисяч студентів. 
Освітній процес і науково‐дослідницьку діяльність забезпечують 
14 факультетів (географічний; економічний; історичний; механіко-
математичний; радіофізики, електроніки та комп’ютерних 
систем; комп'ютерних наук та кібернетики; психології; 
соціології; інформаційних технологій; фізичний; філософський; 
хімічний; юридичний, факультет військової підготовки ВІКНУ), 
7 навчальних інститутів (філології, військовий, міжнародних 
відносин, журналістики, високих технологій, післядипломної 
освіти, Управління державної охорони України), Навчально-
науковий інститут «Інститут геології», Навчально-науковий центр 
«Інститут біології та медицини», 2 коледжі (геологорозвідувальних 
технологій та оптико-механічний), Український фізико-
математичний ліцей, підготовче відділення.

Професорсько-викладацький склад університету: понад 
650 докторів наук, із них 99 академіків і член-кореспондентів 
Національних академій наук України, 1760 кандидатів наук.

Київський університет готує фахівців за наступними освітніми 
програмами:

філософія; політологія; культурологія; релігієзнавство; 
урядування в публічній сфері; історія; американістика 
та європейські студії; сходознавство; історія України та культурна 
антропологія; історія мистецтв; східноєвропейські історичні 
студії; археологія та преісторія; музеєзнавство, пам’яткознавство; 
практична (публічна) історія; світове українство в цивілізаційному 
поступі; філологія (середня освіта (теорія та методика навчання 
української мови і літератури, іноземної мови в основній школі); 
середня освіта (зарубіжна література та англійська мова: теорія 
і методика навчання); середня освіта (турецька мова і література 
та англійська мова); середня освіта (теорія та методика 
навчання: німецька та англійська мови, зарубіжна література); 
етнокультурологія з поглибленим вивченням іноземної мови; 
літературна творчість, українська мова і література та англійська 
мова; українська мова і література та західноєвропейська 
мова; українська і англійська мови: переклад та редагування; 
кримськотатарська мова і література, англійська мова 
та переклад; польська мова і література та переклад, українська 
мова і література; російська мова і література та англійська 
мова; хорватська мова і література та переклад, українська мова 
і література; чеська мова і література та переклад, українська 
мова і література; словенська мова і література та переклад, 
українська мова і література; англійська філологія та переклад, 
дві західноєвропейські мови; переклад з англійської та другої 
західноєвропейської мови; німецька філологія та переклад, 
англійська мова; переклад з німецької та англійської мов; 
шведська філологія та переклад, англійська мова та третя 
германська мова; іспанська мова та переклад, англійська мова 
та друга романська мова; переклад з іспанської та з англійської 
мов; італійська мова та переклад, англійська мова та друга 
романська мова; переклад із португальської та з англійської 
мов; переклад з французької та з англійської мов; французька 
мова та переклад, англійська мова та друга романська мова; 
арабська мова і література та переклад, французька мова; 

в’єтнамська мова і література та переклад, французька мова; 
мова і література гінді та переклад, англійська мова; індонезійська 
мова і література та переклад, західноєвропейська мова; 
китайська мова і література та переклад, англійська мова; 
корейська мова і література та переклад, англійська мова; 
перська мова і література та переклад, англійська мова; турецька 
мова і література та переклад, англійська мова; японська 
мова і література та переклад, англійська мова; класична 
філологія та англійська мова; фольклористика, українська 
мова і література та іноземна мова; прикладна (комп’ютерна) 
лінгвістика та англійська мова); соціологія; соціальні технології; 
психологія; соціальна робота; соціальна педагогіка; міжнародні 
відносини; міжнародне право; міжнародні комунікації; міжнародні 
економічні відносини; міжнародний бізнес; міжнародно-політичне 
країнознавство; журналістика та соціальна комунікація; реклама 
та зв’язки з громадськістю; видавнича діяльність і медіа 
редагування; медіапродюсування; ведучий програм телебачення; 
кіно- та телеоператорство; сценарна майстерність і режисура кіно 
та телебачення; звукорежисура; економіка та економічна політика; 
підприємництво та біржова діяльність; економічна кібернетика; 
міжнародна економіка; економіка підприємства; економічна 
аналітика та статистика; торгівля, логістика та екологічне 
підприємництво; фінанси і кредит; облік і аудит; маркетинг; 
менеджмент організацій; хімія; біологія; екологія; біотехнологія; 
ландшафтний дизайн та озеленення; лабораторна діагностика; 
дієтологія; медицина; геологія; геофізика та комп’ютерна обробка 
геолого-геофізичних даних; геоінформаційні системи та технології; 
оцінка землі та нерухомого майна; географія; природнича 
географія; економічна географія; геодезія та землеустрій; 
картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне 
зондування землі; гідрологія та управління водними ресурсами; 
метеорологія; грунтознавство, управління земельними ресурсами 
та територіальне планування; транскордонне екологічне 
співробітництво; геоморфологія та природопізнавальний 
туризм; туризм; урбаністика та міське планування; математика; 
комп’ютерна математика, комп’ютерна механіка; статистика; 
фізика; оптотехніка; астрономія; нанофізика та комп’ютерні 
технології; хімія (високі технології), біологія (високі технології); 
прикладна математика; інформатика; системний аналіз; 
комп’ютерні науки; аналітика даних; прикладне програмування; 
кібербезпека; мережеві та інтернет-технології; прикладна 
фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології; електроніка 
та інформаційні технології в медицині; програмні технології 
інтернет речей; програмна інженерія; інженерія програмного 
забезпечення; інформаційна безпека телекомунікаційних систем 
і мереж; інженерія комп’ютерних систем і мереж; еконофізика; 
право; військовий переклад; воєнна політологія; військова 
психологія; військова журналістика та соціальні комунікації; 
фінанси та військова економіка; фінанси і кредит; правоохоронна 
діяльність у Збройних Силах України; зарубіжна воєнна 
інформація; особиста та майнова безпека.

Форми навчання: денна, заочна.
Здійснюється підготовка для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії та доктора наук. 
Міжнародні зв’язки: університет має двосторонні партнерські 

угоди з 300 зарубіжними освітніми та науковими закладами із  
63 країн світу. Входить до провідних світових рейтингів.
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КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Україна, 03142, Київ, вул. Академіка Доброхотова, 7а 

(ст. м. «Житомирська»)
Тел.: (044) 424–33–35, 424–13–79, 235–63–65, 452–28–64 

Email: kul@kul.kiev.ua
http://kul.kiev.ua

Ліцензія серії АЕ № 636419 від 18.05.2015 року.
Київський університет права НАН України — державний вищий навчальний заклад IV рівня 

акредитації, єдиний навчально-науковий комплекс у системі Національної академії наук України, що 
здійснює підготовку фахівців у галузі права та міжнародних відносин за напрямами підготовки: 
081«Право» і 293 «Міжнародне право» — освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, магістра.

Крім того, Університет має право здійснювати:
• підготовку іноземців за ліцензованими напрямами підготовки;
• підготовку до вступу у заклади вищої освіти.
Студенти, які виконали освітньо-професійну програму підготовки бакалавра за денною, заочною 

та заочно-дистанційною формами навчання і склали державні іспити, отримують диплом бакалавра. 
За умови здачі зовнішнього незалежного оцінювання вони мають можливість продовжити навчання 
за освітньо-професійною програмою підготовки магістра денної та заочної форм навчання. 
В університеті працює відділ аспірантури, що готує науковців в галузі юридичних наук.

Студенти Університету можуть обрати наступні спеціалізації:
• «Цивільне і трудове право»,
•  «Суд. Прокуратура. Адвокатура»,
• «Господарсько-правова»,
• «Міжнародне та європейське право».
Індивідуалізація навчання виявляється в різноманітності циклу дисциплін самостійного вибору 

навчального закладу та самостійного вибору студента.
Університет гідно виконує своє призначення й виправдовує довіру НАН України, надії студентів, 

батьків та майбутніх роботодавців. Ми тісно співпрацюємо з Генеральною прокуратурою України, 
Державною судовою адміністрацією України, Вищим господарським судом України, Міністерством 
юстиції України, Київською обласною державною адміністрацією України, Інститутом законодавства 
Верховної ради України, місцевими державними адміністраціями, юридичними кампаніями, що 
надає широкий спектр можливостей проходження практики нашими студентами з перспективою 
подальшого працевлаштування. Випускники отримують необхідний рівень фахових правових 
знань, чітко аналізують сучасні політичні, соціальні та економічні проблеми розвитку суспільства 
і визначають власну життєву позицію. Вони адаптовані до активного й різнопланового громадського 
життя та потужної конкурентоспроможні на ринку праці.

По завершенню навчання у Київському університеті права НАН України випускник матиме 
можливість обіймати такі посади як: судді; прокурора; адвоката; нотаріуса; слідчого; експерта; 
юрисконсульта. Варто зазначити, що даний перелік не є вичерпним.

У Київському університеті права НАН України створено бездоганні умови для навчання: обладнані 
сучасною технікою навчальні аудиторії; науково-криміналістична лабораторія; наукова бібліотека, 
два атріуми, оснащені новітньою апаратурою; комп'ютерні класи, в яких студенти мають змогу 
використовувати сучасні технології; тренажерний зал; спортивний майданчик «НІ-jump» тощо.

Ласкаво просимо завітати на Дні відкритих дверей, які відбуваються щомісячно у навчальні 
періоди, приєднуйтесь до навчання та співпраці!
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ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
Україна, 03058, Київ, вул. Борщагівська, 204-Г

Тел.: (044) 408–10–51
Моб. тел. (067) 355–78–92

E-mail: college_horeograf@ukr.net
http://balletkiev.com

ВНЗ І-го рівня акредитації (ліц. АД № 034582, серт. про акредит. КП № 11006854). Готує молодших 
спеціалістів і бакалаврів зі спеціальностей «КЛАСИЧНА і СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ». Кваліфікації для 
випускників молодшого спеціаліста відділення «Класична хореографія» — артист балету, викладач 
хореографії, керівник хореографічного колективу; для відділення «Сучасна хореографія» — артист 
ансамблю сучасного танцю, викладач хореографії, керівник хореографічного колективу. Кваліфікації 
для випускників бакалавра: балетмейстер-постановник, репетитор з балету, артист балету (соліст), 
хореограф.

Навчання — платне. Форма навчання — денна, заочна. Є гуртожиток, студентський автобус.

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
 

Україна, 03039, Київ, вул. Фрометівська, 2
Тел.: (044) 490–95–05, 494–47–47

Е-mail: iapm@iapm.edu.ua
www.maup.com.ua

Ліцензії МОН України АЕ № 458585 від 28.07.2014 р., АЕ № 270527 від 05.06.2013 р.
МАУП — найбільший приватний ВНЗ України.
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) була заснована у 1989 році 

як недержавний вищий навчальний та науково-дослідний заклад. МАУП готує фахівців 
з 22 спеціальностей та 115 спеціалізацій. Академію акредитовано за всіма ліцензованими 
спеціальностями з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка, в тому числі 
на надання освітніх послуг іноземним громадянам. 

Міжрегіональна Академія управління персоналом — це найбільший приватний ВНЗ України, 
у складі якого діють Президентський університет (м. Київ); Всеукраїнський університет (інститути, 
філії та відділення в усіх регіонах України, а також Інститут дистанційного навчання); зарубіжні 
відокремлені структурні підрозділи, представництва і НКЦВО. Випускники Академії отримують 
диплом про вищу освіту державного зразка з присвоєнням ступеня вищої освіти бакалавра 
та магістра. 

Навчальний процес в Академії забезпечують понад 2300 викладачів, 70% з яких — доктори 
і кандидати наук. Міжрегіональна Академія управління персоналом здійснює навчання за денною 
та заочною (у тому числі дистанційною) формами. Спеціальності: менеджмент, економіка, фінанси, 
банківська справа та страхування; облік і оподаткування; маркетинг, право, правоохоронна 
діяльність, психологія, медична психологія, стоматологія, філологія, туризм, міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії; інженерія програмного забезпечення; комп’ютерні науки 
та інформаційні технології; публічне управління та адміністрування, фармація, промислова фармація.

Також в Києві відкрито навчально-виховний комплекс «Міжнародний ліцей МАУП» та навчально-
виховний комплекс «Престиж», Деснянський інститут МАУП та Деснянський економіко-правовий 
коледж, Економіко-правовий технікум та Підготовче відділення. У структурі Академії працює 
Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава.
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МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ імені О. І. МАРИНЕСКА  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»

Україна, 65014, м. Одеса, вул. Канатна, 8
Тел.: (048) 725–15–74 

Факс: (048) 729–36–98 
Тел. приймальної комісії: (048) 729–47–47
Тел. заочного відділення: (048) 734–21–60

E-mail: omu.marinesko@gmail.com; omu@ukr.net
www.marinesko.org.ua

Начальник училища — Сабуров Олександр Іванович, «Заслужений працівник освіти України», 
кандидат технічних наук, доцент. 

Рік заснування училища –1898 р. Навчальний заклад І рівня акредитації.
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.
Акредитовані спеціальності:
• 271 «Річковий та морський транспорт»:
• спеціалізація «Судноводіння на морських шляхах»;
• спеціалізація «Експлуатація суднових енергетичних установок».
• 275 «Транспортні технології (річковий та морський транспорт)»:
• спеціалізація «Організація перевезень і перевантажень на водному транспорті».
• 133 «Галузеве машинобудування»:
• спеціалізація «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт».
Морехідне училище імені О. І. Маринеска НУ «ОМА» — один із найстаріших навчальних закладів 

України, якому у червні 2018 року виповнилось 120 років. За час існування училище підготувало 
понад 70000 фахівців для морської галузі. 

До училища приймаються юнаки та дівчата на базі повної загальної середньої освіти 
за результатами ЗНО з української мови та літератури і математики.

Форми навчання: денна, заочна.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР  
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 
Україна, 93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 17

Тел.: (06452) 4–00–50
Е-mail: nmc_pto_lug@ukr.net

http://nmc-pto.lg.ua
Директор — Володимир АРТЮШЕНКО.
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Луганській області є державною 

установою, яка здійснює навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу 
в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Луганської області.

Пріоритетні напрямки роботи НМЦ ПТО у Луганській області:
• управління якістю П(ПТ)О в умовах її модернізації;
• створення оптимальних умов для безперервної освіти педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

та розвитку їх професіоналізму; 
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• вивчення та узагальнення прогресивного педагогічного досвіду;
• здійснення інноваційної освітньої та інформаційно-видавничої діяльності;
• впровадження в навчальний процес прогресивних виробничих та педагогічних технологій;
• моніторингові дослідження основних об’єктів діяльності ЗП(ПТ)О;
• робота щодо підвищення фахової компетенції педагогів, забезпечення методичного супроводу 

комп’ютеризації та інформатизації навчально-виробничого процесу в ЗП(ПТ)О; 
• методичний супровід діяльності ЗП(ПТ)О з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

незайнятого населення; 
• організаційно-методичне забезпечення участі здобувачів освіти ЗП(ПТ)О у зовнішньому 

незалежному оцінюванні із загальноосвітніх предметів.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Україна, 03035, Київ, площа Солом’янська, 1

Тел. (044) 246–94–91
Тел. приймальної комісії: (044) 520–06–66

Е-mail: post@naiau.kiev.ua
Веб-сайт: naiau.kiev.ua

Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра та магістра 
за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Психологія», ступеня магістра 
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», а також ступенів доктора філософії 
та доктора наук за науковими спеціальностями «Право», «Психологія» та «Філософія». Підготовка 
фахівців здійснюється за денною та заочною формами навчання за державним замовленням — 
для Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, інших центральних органів 
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через Міністра внутрішніх справ.

У виші навчається понад 15 тис. здобувачів вищої освіти. У його структурі — докторантура 
та аспірантура, чотири навчально-наукові інститути, інститут підготовки керівник кадрів 
та підвищення кваліфікації, Київський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції», 
Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ), юридичний ліцей імені Ярослава Кондратьєва.

Освітній процес і наукову діяльність забезпечують 28 кафедр та чотири профільні наукові 
лабораторії, в яких працюють 52 доктори наук і професори, 372 кандидати наук, 225 доцентіві 
старших наукових співробітників. Серед них — 11 академіків і членів-кореспондентів галузевих 
академій наук України, 52 мають почесні державні звання.

На базі НАВС функціонує п’ять спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських 
дисертацій, забезпечено випуск п’яти фахових наукових видань. Сформувалися та успішно 
розвиваються авторитетні наукові школи.

Академія є членом Асоціації Європейських поліцейських коледжів, учасником Конференції 
керівників вищих навчальних закладів поліції країн Центральної та Східної Європи, підтримує робочі 
зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми закладами та поліцейськими установами багатьох 
країн.

Науково-педагогічні працівники, науковці, здобувачі вищої освіти й ліцеїсти академії є постійними 
учасниками, переможцями та дипломантами конкурсів на здобуття премій і стипендій Президента 
України та Уряду, НАН України, МОН і МВС України, Київського міського голови, Спілки юристів 
України.

Особовий склад академії — резерв МВС і надійний партнер столичного гарнізону поліції 
у забезпеченні охорони публічного порядку під час масових заходів у Києві та області.

Поступово удосконалюючи свій потенціал відповідно до вимог МОН України та МВС України, 
академія нині розвивається у всіх напрямах інноваційної освітньої діяльності та зарекомендувала 
себе як провідний науковий і методичний центр, базовий заклад для підготовки нової генерації 
правоохоронців.



НАЦІОНАЛЬНИЙ  
АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій забезпечує й реалізує: 
• підготовку абітурієнтів до ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ та вступу до ЗВО відповідно до технологій УЦОЯО на 

підготовчому відділені; 
• допрофесійну підготовку учнівської молоді шляхом управадження освітніх, наукових й профорієнтаційних 

проектів (заходів); 
• розвиток обдарованої учнівської молоді, залучення до науково-дослідницької діяльності на база НАУ; 
• підготовку фахівців ОС бакалавра та ОС магістра заочної форми навчання (у т. ч. з використанням 

дистанційних технологій); 
• паралельне та перехресне навчання.
Курси підготовки до ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ з предметів: українська мова та література, історія України, 

математика, біологія, англійська мова, фізика, хімія, географія, рисунок та композиція, право, логіка, 
англійська мова.

Форма навчання: суботня, вечірня, заочна, дистанційна.
Термін навчання: 8 місяців (01.10 30.05); 4 місяці (01.02 30.05).

 

Один із провідних ЗВО України IV рівня акредитації державної форми власності, що здійснює 
підготовку бакалаврів та магістрів.  

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка ОС бакалавра:  
 дизайн 
  інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
 філологія  
 політологія 
 економіка  
 психологія 
 соціологія 
 журналістика 
 міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії 

 міжнародні економічні відносини 
 публічне управління та адміністрування 
 облік і оподаткування  
 фінанси, банківська справа та страхування 
 менеджмент*  
 маркетинг  
 підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність  

 право*  
 міжнародне право  
 екологія*  
 прикладна фізика та наноматеріали (+) 
 прикладна математика  
 інженерія програмного забезпечення* 
 кібербезпека  
 авіаційна та ракетно-космічна техніка*(+) 
 правоохоронна діяльність 

 електроніка*(+) 
 комп’ютерні науки  
 комп’ютерна інженерія* 
 інженерія програмного забезпечення 
 інформаційні системи та технологїї 
 електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка (+) 

 енергетичне машинобудування* (+) 
 автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології*(+) 

 метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка (+) 

 мікро- та наносистемна техніка*(+) 
 хімічні технології та інженерія*(+) 
 біотехнології та біоінженерія*(+) 
 біомедична інженерія (+) 
 телекомунікації та радіотехніка*(+) 
 авіоніка*(+) 
 видавництво та поліграфія (+) 
 архітектура та містобудування  
 будівництво та цивільна 
інженерія*В (+) 

 геодезія та землеустрій (+) 
 соціальна робота  
 туризм  
 цивільна безпека (+) 
 авіаційний транспорт*В (+) 
 транспортні технології (на 
повітряному транспорті)*В (+) 

*за спеціальностями підготовка проводиться українською та англійською мовами 
(В) – проводиться підготовка військових фахівці 
(+) – перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави 
Форма навчання: денна, заочна, заочна з використанням дистанційних технологій.  

Тел.: (044) 406-79-08, 406-72-02, 406-72-09, 406-68-58; 406-74-04.
Адреса: 03058, Україна, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1. 

Е-mail: idp@nau.edu.ua  або  nniiot@nau.edu.ua facebook.com/iiot.nau  www.iiot.nau.edu.ua
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Україна, 04053, Київ, вул. Січових стрільців, 52-А

Е-mail: info@naps.gov.ua
www.naps.gov.ua

Національна академія педагогічних наук України заснована 
Указом Президента України від 4 березня 1992 р. № 124 
як Академія педагогічних наук України (АПН України). Ураховуючи 
провідну роль Академії у забезпеченні розвитку національної 
системи освіти, проведенні фундаментальних і прикладних 
досліджень з проблем освіти, педагогіки та психології, значний 
внесок у підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, 
Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. № 259 АПН 
України надано статус національної. 

Президентом Національної академії педагогічних наук 
України (НАПН України) є Василь Григорович Кремень, академік 
Національної академії наук і НАПН України, доктор філософських 
наук, професор; академік Володимир Іларіонович Луговий — 
перший віце-президент, в. о. головного ученого секретаря, доктор 
педагогічних наук, професор; член-кореспондент Олег Михайлович 
Топузов — віце-президент, доктор педагогічних наук, професор.

Члени НАПН України об'єднані в п'ять відділень: загальної 
педагогіки та філософії освіти (академік-секретар — Світлана 
Олександрівна Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор); 
психології, вікової фізіології та дефектології (академік-секретар 
— Сергій Дмитрович Максименко, доктор психологічних наук, 
професор); загальної середньої освіти (академік-секретар 
— Олександр Іванович Ляшенко, доктор педагогічних наук, 
професор); професійної освіти і освіти дорослих (академік-
секретар — Нелля Григорівна Ничкало, доктор педагогічних наук, 
професор); вищої освіти (академік-секретар — Петро Юрійович 
Саух, доктор філософських наук, професор).

У складі Академії функціонують: Інститут педагогіки НАПН 
України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України, Інститут 
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН 
України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 
Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут інформаційних 
технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут професійно-
технічної освіти НАПН України, Інститут обдарованої дитини 
НАПН України, Державний заклад вищої освіти «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України, Державна науково-
педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, 
Український науково-методичний центр практичної психології 
і соціальної роботи НАПН України, Навчально-науковий центр 
професійно-технічної освіти НАПН України.

Наукові дослідження здійснюють 834 наукові, 152 науково-
педагогічні і 53 педагогічні співробітники, які працюють у штаті 
підвідомчих установ Академії. У складі НАПН України 69 дійсних 
членів, 83 члени-кореспонденти, 35 іноземних членів і 18 почесних 
академіків. В установах НАПН України працюють на штатних 
посадах 196 докторів наук і 484 кандидати наук. 

Наукові співробітники підвідомчих установ Академії виконують 
97 досліджень за 31 науковим напрямом. 

Діяльність Національної академії педагогічних наук України 
зосереджена на теоретико-методологічному обґрунтуванні 
цілей і пріоритетів національної системи освіти, психолого-
педагогічному і дидактичному забезпеченні навчально-виховного 
процесу на всіх освітніх рівнях, на створенні теорії цілісного 
розвитку особистості, формуванні у дітей і молоді сучасного 
світогляду, моральної і громадянської позиції. Розробляється 
нормативний і навчально-методичний супровід процесу 
навчання в різних типах навчальних закладів, створюються 

і впроваджуються сучасні підручники, навчальні і методичні 
посібники, зокрема на електронних носіях, інформаційно-
комунікаційні технології, інноваційні форми і методи навчання 
і виховання.

За результатами наукових досліджень члени Академії 
та науковці її підвідомчих установ лише у 2018 році підготували 
2000 праць: монографій, концепцій, збірників наукових праць, 
посібників, методичних рекомендацій, навчальних, методичних 
посібників, підручників, навчальних програм, довідкових, 
аналітичних матеріалів тощо. 

Ученими НАПН України організовано та проведено 184 масові 
науково-практичні заходи.

Періодичним виданнями НАПН України є «Педагогіка 
і психологія. Вісник НАПН України», «Education: Modern Discourses» 
та «Педагогічна газета». Загалом НАПН України та її підвідомчі 
установи є засновниками / співзасновниками понад 50 наукових 
періодичних видань у галузі освіти, педагогіки і психології. Серед 
наукової періодики НАПН України: «Український педагогічний 
журнал», «Проблеми сучасного підручника», «Studies in Comparative 
Education», «Психологічний часопис», «Технології розвитку 
інтелекту», «Організаційна психологія. Економічна психологія», 
«Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Естетика і етика 
педагогічної дії», «Теоретико-методичні проблеми виховання 
дітей та учнівської молоді», «Мистецтво та освіта», «Особлива 
дитина: навчання і виховання», «Наукові студії із соціальної 
та політичної психології», «Університети і лідерство», «Філософія 
освіти», «Інформаційні технології і засоби навчання», «Професійна 
освіта», «Освіта та розвиток обдарованої особистості», «Вісник 
післядипломної освіти» (за серіями), «Науково-педагогічні студії». 

В Академії створено цілісну систему підготовки та атестації 
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 
Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється в одинадцяти 
підвідомчих установах НАПН України за спеціальностями 
у галузях знань «01 Освіта/Педагогіка», «05 Соціальні 
та поведінкові науки», «23 Соціальна робота», «28 Публічне 
управління та адміністрування». За десятьма спеціальностями 
в галузі педагогічних, дев’ятьма спеціальностями в галузі 
психологічних наук, трьома спеціальностями в галузі 
філософських наук продовжується підготовка наукових і науково-
педагогічних кадрів, які прийняті на навчання до 1 вересня 2016 р.

У системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів 
вищої кваліфікації беруть участь 16 спеціалізованих учених 
рад, що діють у десяти підвідомчих установах Академії. 

При Президії НАПН України функціонує Міжвідомча рада 
з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології. 
У 2018 році Міжвідомча рада розглянула 593 теми докторських 
і кандидатських дисертаційних досліджень з педагогічних 
і психологічних наук, із яких 471 була узгоджена та скоригована. 

Освітня діяльність Академії здійснюється через підготовку 
фахівців (вища освіта), підвищення кваліфікації і перепідготовку 
кадрів (післядипломна освіта) у ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України.

НАПН України співпрацює з науковими установами, 
начальними закладами зарубіжних країн і міжнародними фондами 
та організаціями (ЮНЕСКО, Світовий банк, Європейський Союз, 
Рада Європи, Європейський фонд підготовки, Американські ради 
з міжнародної освіти, Британська рада та ін.), що сприяє інтеграції 
України в європейський та світовий освітній простір, збагаченню 
педагогічної і психологічної наук.
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ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ  
імені МИКОЛИ ЯРМАЧЕНКА НАПН УКРАЇНИ

Україна, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9
Тел./факс: (044) 440–42–92
Е-mail: isenaesu@gmail.com

http: //ispukr.org.ua/
Офіційна сторінка в соціальній мережі Facebook: 

https: //www.facebook.com/ispukr
Директор Інституту — Засенко В’ячеслав Васильович, дійсний член НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор. 
Інститут створено у 1993 році.
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, як єдина 

профільна наукова установа держави, є очільником галузі освіти осіб з особливими потребами, що 
визначає стратегію розвитку освітньої галузі і здійснює науково-теоретичне та навчально-
методичне забезпечення її функціонування. Науковці Інституту розробляють науково-теоретичні 
засади навчання та виховання таких дітей, інноваційні технології і моделі психолого-педагогічного 
і корекційно-розвивального супроводів, запроваджують інклюзивну модель навчання.

Науковий потенціал Інституту складають 48 осіб, серед яких: дійсний член і член-кореспондент 
НАПН України, 7 докторів наук, 5 професорів, понад 30 кандидатів наук, старших наукових 
співробітників. У структурі Інституту функціонує 7 відділів: психолого-педагогічного супроводу дітей 
з особливими потребами; освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку; логопедії; освіти 
дітей з порушеннями слуху; освіти дітей з порушеннями зору; навчання жестової мови; інклюзивного 
навчання.

Серед основних наукових результатів найзначущішими є: розроблення теоретико-методологічних 
засад науково-методичного забезпечення навчання дітей з особливими потребами; оновлення 
змісту та розроблення Державного стандарту освіти дітей з особливими потребами; розроблення 
типових освітніх програм та критеріїв оцінювання навчальних досягнень таких дітей; визначення 
системоутворюючих складових інклюзивного навчання та організаційно-методичних підходів 
до його впровадження в Україні; розроблення на цій основі його науково- та навчально-методичного 
забезпечення; обґрунтування білінгвального навчання осіб з порушеннями слуху та розроблення 
лінгво-теоретичних засад української жестової мови; окреслення основних напрямів психологічної 
допомоги дітям з особливими потребами і їхнім родинам; розроблення корекційно-реабілітаційних 
технологій роботи з дітьми аутистичного спектра, когнітивними, інтелектуальними, сенсорними 
та комбінованими порушеннями; розроблення комп’ютерних навчально-розвивальних технологій для 
дітей з особливими освітніми потребами та ін.

В Інституті функціонують дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукових 
ступенів доктора філософії та доктора наук зі спеціальностей: 13.00.03 — спеціальна педагогіка 
і 19.00.08 — спеціальна психологія. 

Інститут є засновником періодичних науково-методичних видань: науково-методичного, 
інформаційного часопису «Особлива дитина: навчання та виховання», збірника наукових праць 
«Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови», внесених до переліку фахових видань 
України, а також збірників наукових праць: «Жестова мова й сучасність», «Український логопедичний 
вісник», «Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання», «Теорія і практика 
олігофренопедагогіки та спеціальної психології».

Інститут має широкі міжнародні зв’язки, тісно співпрацює із зарубіжними колегами і є незмінним 
учасником міжнародних проектів (Швеція, Польща, Канада, Словаччина та ін.).
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Директор Інституту — Микола Миколайович Слюсаревський, член-кореспондент НАПН України, 

кандидат психологічних наук. 
Інститут створено в 1994 р. як Науково-практичний центр політичної психології АПН України, який 

у 1996 р. набув статусу Інституту.
Науково-дослідну роботу в Інституті здійснюють 8 лабораторій, де працюють 76 наукових 

співробітників. У складі науковців — 5 членів-кореспондентів НАПН України: П. І. Гнатенко, 
Л. А. Найдьонова, М. М. Слюсаревський, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко; 14 докторів і 40 кандидатів 
наук. До наукової роботи залучаються докторанти, аспіранти, наукові кореспонденти і здобувачі. 
Інститут має розгалужену регіональну мережу інтерв’юерів для проведення всеукраїнських масових 
опитувань і регулярно їх здійснює.

Зусилля наукового колективу Інституту спрямовано на оновлення відповідно до викликів 
сьогодення теоретичних засад і методичного інструментарію соціально-психологічної науки, пошук 
шляхів якомога повнішого задоволення нею суспільних запитів, вирішення актуальних завдань 
соціально-психологічного супроводу освітніх реформ, упровадження в навчально-виховний процес 
психологічно обґрунтованих інновацій, що враховують особливості трансформації українського 
суспільства, імперативи і суперечності інформаційної доби, дедалі більшу віртуалізацію соціально-
комунікативних практик молоді.

Істотними теоретичними надбаннями Інституту стали: концепція соціальної психології 
як фундаментальної, базової психологічної дисципліни, модель типологізації та актуалізації 
соціально-психологічних проблем у межах культурно-історичного циклу, концептуальна модель 
діагностики, прогнозування та коригування соціальної напруженості, концепція особистісного 
самоконституювання і психологічного зцілення особи, що пережила травмівні події, концепція 
відновлення травмованих війною спільнот, теоретична модель спільного вчинку, концептуальна 
модель когнітивно насиченого спілкування, теорія групової рефлексії, теоретичні модуси 
автентичності особистості, інтерактивна теорія влади і модель колективного самовизначення 
етнолінгвістичних спільнот, модель впливу соціального научіння на політичні ставлення молоді, 
тезаурусна модель інформаційного впливу, вікова періодизація медіаризиків та соціально-
психологічна модель медіаосвіти.

Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється в аспіратурі та докторантурі за трьома 
освітніми програмами: загальної, соціальної та політичної психології. В Інституті функціонує 
спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Інститут є засновником і співзасновником чотирьох періодичних наукових фахових видань: 
«Психологічні перспективи», «Проблеми політичної психології», «Наукові студії із соціальної 
та політичної психології», «Психологічні науки: проблеми і здобутки».
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Ректор Університету — Микола Олексійович Кириченко, доктор філософії, член-кореспондент 
Академії вищої освіти України.

Заснований у 1952 р. як Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників 
народної освіти. У 2007 р. трансформований у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН 
України на основі злиття Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України 
та Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників.

Університет — єдиний в Україні заклад вищої освіти, що функціонує у системі НАПН України, 
провадить інноваційну освітню діяльність за усіма ступенями вищої освіти і є провідним науковим 
та методичним центром у галузі післядипломної освіти в Україні. Університет здійснює підготовку 
та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівних кадрів освіти 
та працівників органів державної влади й місцевого самоврядування за напрямами: управління 
персоналом, економіка праці, менеджмент організацій, психологія, педагогіка вищої школи тощо. 

У складі Університету діють 3 інститути (Центральний інститут післядипломної освіти, Навчально-
науковий інститут менеджменту та психології, Білоцерківський інститут неперервної професійної 
освіти).

Навчальний процес в Університеті забезпечують 116 науково-педагогічних працівників, об’єднаних 
у 12 кафедр, з яких 77 мають науковий ступінь доктора та кандидата наук, 63 — вчене звання 
професора та доцента. Серед науково-педагогічних працівників Університету — дійсні члени та члени-
кореспонденти НАПН України, провідні вчені у галузях педагогіки вищої школи, андрагогіки, загальної, 
вікової та організаційної психології, управління та адміністрування. До читання лекцій для студентів 
і слухачів курсів підвищення кваліфікації запрошуються зарубіжні вчені та викладачі. 

У Центральному інституті післядипломної освіти щороку здійснюють підвищення кваліфікації 
близько 3000 слухачів за державним замовленням. У Навчально-науковому інституті менеджменту 
та психології здобувають вищу освіту понад 1000 студентів за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями «Бакалавр» і «Магістр» (денна та заочна формами навчання) за 18 напрямами / 
спеціальностями; проходять підготовку до вступу у заклади вищої освіти України іноземні громадяни. 
У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти навчається близько 2000 студентів 
і слухачів курсів підвищення кваліфікації.

До послуг слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, докторантів і студентів — наукова 
бібліотека, комфортабельний гуртожиток, кафе.

В Університеті здійснюється підготовка наукових кадрів у докторантурі та аспірантурі за науковими 
спеціальностями: «011 — Науки про освіту»; «053 — Психологія»; «074 — Публічне управління 
та адміністрування». Працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських 
дисертацій.

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» є засновником і співзасновником низки наукових видань, 
серед яких електронні наукові видання, внесені до наукометричних баз даних, рекомендованих МОН 
України («Інформаційні технології та засоби навчання» — Web of Science); фахові видання «ScienceRise 
(Серія Педагогічні науки»), «Вісник післядипломної освіти» (Серії «Педагогічні науки», «Соціальні 
та поведінкові науки», «Управління та адміністрування»), «Теорія та методика управління освітою»; 
науково-методичні видання («Післядипломна освіта в Україні»); «Науковий вісник УМО» (Серії: 
«Педагогіка: історія, реалії та перспективи»; «Економіка»), «Простір арт-терапії») та ін.

Університет є асоційованим членом Європейської асоціації освіти дорослих (EAEA). Науково-
педагогічні працівники Університету є членами 10 міжнародних асоціацій.

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України є лідером рейтингу «ТОП-20» «Вищі 
навчальні заклади у Києві» (5 зірок)
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР  
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ

Україна, 03045, Київ, Столичне шосе, 98А
Tел./факс: (044) 259–41–58
Е-mail: nnc_pto_apn@ukr.net

www.nnc.kiev.ua
Директор Центру — Дмитро Васильович Гоменюк, кандидат педагогічних наук.
Центр розпочав свою діяльність як навчальний заклад з підготовки робітничих кадрів автосервісу 

у 1980 р. і з 2001р. є державним професійним навчальним закладом, що здійснює підготовку 
робітничих кадрів (первинна професійна підготовка), професійно-технічне навчання, перепідготовку 
а також підготовку молодших спеціалістів.

Підготовка робітничих кадрів у Центрі здійснюється за такими професіями: слюсар з ремонту 
колісних транспортних засобів; маляр, лакувальник автомобілів; електрогазозварник, рихтувальних 
кузовів; секретар керівника (організації, підприємства, установи); обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних. Загальний ліцензійний обсяг становить 765 осіб.

Професійно-технічне навчання передбачає підготовку водіїв автотранспортних засобів (категорії 
«С»), водіїв автотранспортних засобів (категорії «В») та інструкторів з навчання водінню.  
Загальний ліцензійний обсяг становить 240 осіб.

Навчання фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» здійснюється 
за трьома спеціальностями в таких галузях знань: культура і мистецтво (спеціальність «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа»), транспорт (спеціальність «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)», транспорт (спеціальність «Автомобільний транспорт»). Загальний ліцензійний обсяг 
становить 105 осіб.

Викладачі Центру мають вищу та відповідну фахову освіту, 20 із них –вищу категорію,  
12 — педагогічне звання «старший викладач», 4 — «викладач-методист».

Педагогічний колектив Центру творчо працює за методичною темою: «Формування критичного 
мислення в процесі навчання здобувача освіти у професійному (професійно-технічному) освітньому 
закладі».

Центр є експериментальним навчальним закладом Інституту професійно-технічної освіти  
НАПН України. В Центрі здійснюється науково-дослідна робота за різними напрямами.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

Україна, 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13
Тел./факс: (044) 234–92–76

Тел. приймальної комісії: (044) 454–49–49, 454–49–83, 235–31–45
E-mail: kancnmu@gmail.com

http://nmuofficial.com/
Рік заснування: офіційна історія закладу розпочалася у вересні 1841 р., коли при Університеті 

Св. Володимира в Києві було створено медичний факультет.
Рівень акредитації: IV. Ліцензія: МОН України серія АЕ № 636498 від 19.06.2015р. Форма власності: 

державна.
Сьогодні Університет — високопрофесійний науково-педагогічний колектив, найпотужніший 

у вищій медичній школі України, який об’єднує 9 факультетів, 2 НДІ, Інститут післядипломної освіти, 
Стоматологічний медичний центр, 89 кафедр, з яких 50 є опорними, Навчально-науковий центр — 
Український тренінговий центр сімейної медицини, Медичний коледж.

В НМУ працює понад 1800 викладачів.
НМУ є головним закладом з питань навчально-методичної роботи в системі вищої медичної освіти 

України, координатором робіт з реалізації засад Болонського процесу серед ВМНЗ України.
Працюють Підготовчі курси з підготовки до ЗНО а Підготовче відділення для іноземних громадян.
Заклад має близько 75 угод з міжнародними та зарубіжними організаціями. Спільно 

з Каролінським інститутом (Швеція) НМУ бере участь у програмі підготовки Ph D. Також НМУ бере 
участь в програмі ЄС Erasmus + та є членом Консорціуму з глобального здоров’я. За рейтингом 
проекту ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна» (2019р.) Університет другий рік поспіль посідає ХІ місце серед 
ВНЗ України. НМУ — другий серед вищих медичних навчальних закладів України отримав 3 (три) 
зірки якості QS Stars University Rankings (Велика Британія, Лондон, 2016–2019) за результатами 
проведеного Міжнародного аудиту.

Матеріально-технічна база: Університет має 8 навчальних корпусів, лекційні аудиторії  
на 2,8 тис. місць, наукову бібліотеку з Інтернет-центром, 28 комп’ютерних класів, Стоматологічний 
медичний центр на 300 крісел, портретну галерею видатних вчених Університету, 7 корпусів 
гуртожитків, оздоровчо-спортивний табір «Медик» на 407 місць.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця здійснює прийом на навчання для 
здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного спрямувань, бюджетної та контрактної 
форми навчання за спеціальностями:

• «Медицина», термін навчання 6 років;
• «Стоматологія», термін навчання 5 років;
• «Педіатрія», термін навчання 6 років;
• «Медицина» факультет підготовки лікарів для Збройних сил України, термін навчання 6 років;
• «Медична психологія», термін навчання 6 років;
• «Фармація, промислова фармація», термін навчання 5 років;
• «Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання), термін навчання 5,5 років;
• «Фізична терапія, ерготерапія», термін навчання 4 роки (лише бакалавр).
При НМУ працює Медичний коледж з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 

«Стоматологія ортопедична».
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 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені М. П. ДРАГОМАНОВА

Україна, 01601, Київ, вул. Пирогова, 9
Тел. (044) 234–11–08

Тел. приймальної комісії: (044) 235–82–36, 239–30–17
E-mail: pk@npu.edu.ua

www.npu.edu.ua

Рік заснування — 1834.
Ліцензія: наказ МОН від 13.09.2018 № 1458-л.
Сьогодні за освітнім ступенем бакалавра університет готує фахівців вищої кваліфікації з понад 

80 спеціальностей/освітніх програм як педагогічного, так і непедагогічного спрямування (філології, 
екології, права, філософії, релігієзнавства, психології, фізичної культури і спорту, політології, соціології, 
фізичної реабілітації та ерготерапії, економіки, менеджменту, міжнародних відносин, туризму, 
комп’ютерних наук, соціальної роботи та ін).

Також університет:
• здійснює прийом осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра 

(термін навчання 2–3 роки);
• готує магістрів за унікальними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами  

(термін навчання 1,5–2 роки);
• надає можливість отримати «ІІ вищу освіту» без ЗНО;
• співпрацює з провідними закладами освіти і науковими установами понад 60 країн світу. 

Розгалужена мережа міжнародних академічних зв’язків університету дозволяє близько 
500 студентам та 200 викладачам щорічно відвідувати престижні університети, співпраця з якими 
представлена на всіх континентах нашої планети.
Форми навчання: денна, заочна (дистанційна), вечірня.
Контингент студентів становить більше 15 тис. осіб, із них за рахунок державного бюджету 

здобувають освіту понад 70 відсотків студентів.
В університеті діє аспірантура і докторантура.



 

Національний технічний університет 
 «Дніпровська політехніка»  

Україна, 49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 
19 Телефон (056) 744-73-39 

Приймальна комісія: (056) 745-05-60; (0562) 47-24-57 
E-mail: nmu@nmu.org.ua 

http://www.nmu.org.ua 

 
 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – результат трансформації Державного 
ВНЗ «Національний гірничий університет» (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1636 
від 20.12.2017 р.). Політехнічний тренд розвитку університету сформувався за рахунок розширення спектра 
спеціальностей, запропонованих для здобуття вищої освіти за всіма ступенями. «Дніпровська політехніка» має 
широкі можливості для здійснення закордонного стажування студентів, отримання міжнародних грантів і 
дипломів європейських університетів-партнерів, а також паралельного навчання за іншою спеціальністю з 
метою здобуття другої вищої освіти. Університет провадить діяльність відповідно до стандартів європейського 
науково-освітнього простору за пріоритетним державним фінансуванням. 

Університет був заснований у 1899 році як Катеринославське вище гірниче училище. Навчання в 
«Дніпровській політехніці» – це поєднання багаторічного досвіду (за 120 років існування) підготовки 
висококваліфікованих фахівців і новітніх технологій освіти. Університет готує фахівців понад ніж за 50 
спеціальностями, серед яких інженерні, комп’ютерні, філологічні та економічні. 

 

    

ДЕСЯТКИ 
МІЖНАРОДНИХ 

ПРОГРАМ 

СОТНІ НАУКОВИХ 
ПРОЕКТІВ 

10 ЛІНГВІСТИЧНИХ 
ЦЕНТРІВ 

ПОНАД 50 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТСЬКЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ ТА 

ДОЗВІЛЛЯ 

ВІЙСЬКОВА 
ПІДГОТОВКА 

РОЗВИНУТА 
ІНФРАСТРУКТУРА 

ПОНАД 10 000 
СТУДЕНТІВ 

 
Сьогодні загальна кількість студентів «Дніпровської політехніки» перевищує десять тисяч. До структури 

університету входять п’ять інститутів і сім факультетів; три коледжі; аспірантура й докторантура. 
Університет – визнаний і відомий не тільки в Україні, а й за її межами, як навчальний і науковий центр. 

Міжнародну діяльність «Дніпровської політехніки» спрямовано на досягнення головної мети – світового 
визнання наукових шкіл закладу та високого рівня підготовки фахівців. Єдиний у регіоні заклад вищої освіти, 
який увійшов до рейтингу кращих університетів Східної Європи та Центральної Азії за версією британської 
консалтингової компанії QS.  

Університет є членом багатьох престижних міжнародних освітніх організацій. За оцінкою міжнародної 
групи експертів UNESCO і центру «Євроосвіта», що визначають академічний рейтинг «Топ-200 Україна» 
(2018), НТУ «Дніпровська політехніка» восьмий рік поспіль входить у десяток кращих серед 200 університетів 
країни. 
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НАЦІОНАЛЬНІЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Україна, 69063, м. Запоріжжя,  вул. Жуковського, 64 

Тел/факс: (061) 764-25-06, 764-21-41 
E-mail: rector@zntu.edu.ua

www.zntu.edu.ua

Заснований у 1900 році. Готує фахівців за 64 освітніми програмами спеціальностей технічного, 
економічного, комп'ютерного і гуманітарного напрямку.

До складу університету входить 5 інститутів (машинобудівний, фізико-технічний, інформатики і 
радіоелектроніки, економіко-гуманітарний, управління і права), 13 факультетів:
• машинобудівний,
• транспортний,
• інженерно-фізичний,
• електротехнічний,
• радіоелектроніки та телекомунікацій,
• комп’ютерних наук і технологій,
• економіки і управління,
• гуманітарний,
• управління фізичною культурою та спортом,
• міжнародного туризму і економіки,
• юридичний,
• факультет соціальних наук,
• будівництва, архітектури та дизайну.

Є кафедра військової підготовки.
В університеті навчається близько 10 тисяч студентів, готуються фахівці для інших країн. 

Навчальний процес забезпечують 59 кафедр, 795 викладачів, з яких 410 мають наукові ступені й 
учені звання. Більш 50 викладачів обрані членами-кореспондентами галузевих Академій України, 
мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лауреатів 
Державних премій.

В університеті працюють відомі в Україні і за її межами наукові школи в областях: ливарного 
виробництва, матеріалознавства і термічної обробки, зварювальних процесів, радіотехніки і 
мікроелектроніки, механіки динамічних систем, теплотехніки, технічної кібернетики, фізики твердого 
тіла.

Функціонують аспірантура, докторантура, спеціалізовані ради по захисту дисертацій, видаються  
5 науково-технічних журналів.

У навчальний процес і наукові дослідження інтенсивно впроваджуються інформаційні  
та комп'ютерні технології, постійно оновлюється матеріально-технічна база.

Підтримуються ділові, наукові, освітні і культурні зв'язки з організаціями і навчальними закладами 
Великобританії, , Болгарії, Китаю, Німеччини, Польщі, Бельгії, Швеції, Туреччини та ін.
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 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Приймальна комісія:

Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 16 (к. 132, 135, 136)
Тел.: (044) 204–96–45, 204–96–46

Е-mail: pk@kpi.ua
www.kpi.ua

КПІ ім. Ігоря Сікорського — найбільший технічний університет України дослідницького типу, 
один з провідних університетів Європи та світу. У ньому навчається близько 20 тисяч студентів, 
у т. ч. студенти-іноземці з країн близького та далекого зарубіжжя. В університеті працюють 
18 факультетів, 9 навчально-наукових інститутів, декілька науково-дослідних інститутів і наукових 
центрів. Здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів, кандидатів і докторів наук. 
Серед викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського — майже 500 професорів, понад 1300 доцентів. Аудиторії 
та лабораторії оснащені сучасним обладнанням, упроваджуються новітні технології навчання 
з використанням комп'ютерних мереж. Усе це дозволяє забезпечити якість освіти, рівень якої 
відповідає стандартам кращих закордонних університетів. Наукові розробки КПІ ім. Ігоря Сікорського 
щорічно відзначаються Державними преміями України в галузі науки і техніки.

Ректор КПI імені І. Сікорського, Академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, 
Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 
Лауреат премії В. М. Глушкова НАН України, професор Згуровський Михайло Захарович.



31

 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Тел. приймальної комісії: (057) 707–66–34
www.kpi.kharkov.ua | vstup.kpi.kharkov.ua | events.kpi.kharkov.ua

Рівень акредитації — IV. Сертифікат РД-IV № 2158945; термін дії до 1 липня 2023 р.
В НАШОМУ УНІВЕРСИТЕТІ:

• Ліцензійний обсяг прийому на перший курс: денна форма навчання — 8408, заочна форма 
навчання — 1597;

• Кількість бюджетних місць на 1 курсі — понад 1770;
• 43 спеціальності;
• Військова кафедра;
• Можливість отримати другу спеціальність на заочному факультеті, навчаючись за основною 

спеціальністю на денному відділені;
• Можливість перейти на бюджетну форму навчання за умови складання 2 сесій на «відмінно» 

і «добре» та при наявності вакантних місць;
• Упорядковані гуртожитки; cпортивно-оздоровчий табір на березі Сіверського Дінця, санаторій-

профілакторій, медичний центр; Палац студентів, сучасний спортивний комплекс «Політехнік».
ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ +380 (57) 707–63–81: екологія; прикладна 

механіка; матеріалознавство; галузеве машинобудування; гідроенергетика; цивільна безпека; 
автомобільний транспорт.

ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ +380 (57) 707–65–86: 
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; енергетичне машинобудування; 
теплоенергетика; електроніка; залізничний транспорт.

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ +380 (57) 707–60–58: прикладна фізика та наноматеріали; 
комп'ютерні науки; мікро- та наносистемна техніка.

ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ +380 (57) 707–60–11: хімічні технології 
та інженерія; біотехнології та біоінженерія; харчові технології; нафтогазова інженерія та технології.

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ +380 (57) 707–68–46: 
економіка; журналістика; облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; 
менеджмент; маркетинг; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; міжнародні економічні 
відносини.

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ +380 (57) 707–69–56: комп'ютерна 
інженерія; кібербезпека; автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; метрологія 
та інформаційно-вимірювальна техніка; телекомунікації та радіотехніка.

ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ +380 (57) 707–69–26: прикладна 
математика; інженерія програмного забезпечення; комп'ютерні науки; системний аналіз; інформаційні 
системи і технології; видавництво та поліграфія.

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ +380 (57) 707–63–98: науки про освіту; 
фізична культура і спорт; філологія; психологія; соціологія; публічне управління та адміністрування.

ЦЕНТР ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ +380 (57) 707–64–69, +380 (57) 707–62–35. 
Проводиться підготовка по заочній формі навчання.

КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ (КТК) +380 (57) 707–68–37: Обслуговування програмних 
систем і комплексів; Розробка програмного забезпечення; Виробництво верстатів з програмним 
управлінням і роботів; Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних 
комплексів; Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації; Обслуговування 
та ремонт електропобутової техніки.
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 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
«ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ» (НУ «ОМА»)

Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8
Тел.: (048)793–16–72, Факс: (048) 793–16–94

E-mail: info@onma.edu.ua
http://nuoma.edu.ua/

Рік заснування — 1944. Навчальний заклад IV рівня акредитації.
Спеціальності НУ «ОМА» акредитовані Інститутом морської техніки, науки і технології (IMarEST), 

а також Морським інститутом (Nautical Institute NI) (Великобританія). Система підготовки плавскладу 
приведена у повну відповідність з вимогами Міжнародної конвенції про підготовку й дипломування 
моряків і несення вахти, з урахуванням Манільських поправок 2010 р.

Система підготовки та дипломування моряків в Україні схвалена Міжнародною морською 
організацією (IMO) та Європейською агенцією з безпеки на морі (EMSA), що дозволяє випускникам 
університету працювати в різних іноземних компаніях, в тому числі, на суднах під прапорами країн 
Європейського Союзу.

Факультети НУ «ОМА»
Судноводійний факультет
Спеціальність — річковий та морський транспорт.
Факультет морських перевезень та технологій
Спеціальність — річковий та морський транспорт.
Судномеханічний факультет
Спеціальність — річковий та морський транспорт.
Факультет автоматики
Спеціальність — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Факультет електромеханіки та радіоелектроніки
Спеціальність — річковий та морський транспорт.
Спеціальність — телекомунікації та радіотехніка.
Факультет морського права і менеджменту
Спеціальність — право.
Спеціальність — менеджмент.
Інститут Військово-Морських Сил НУ «ОМА»
Спеціальність — забезпечення військ (сил).
Спеціальність — озброєння та військова техніка.
Спеціальність — річковий та морський транспорт.
 Матеріально-технічна база: 7 навчально-лабораторних корпусів з сучасним лабораторним 

та тренажерним обладнанням, навчальне вітрильне судно «Дружба», водна станція, курсантське 
містечко (екіпаж) з 4 житловими корпусами, де функціонують: спорткомплекс, басейн олімпійського 
класу, стадіон для міні-футболу, медико-санітарна частина, столова на 1200 місць з сучасним 
обладнанням, кафе, клуб.

Структурні підрозділи НУ «ОМА»: Інститут Військо-Морських Сил НУ «ОМА», Азовський морський 
інститут в Маріуполі, Дунайський інститут в Ізмаїлі, Морехідний коледж технічного флоту, Морехідне 
училище ім. О. І. Маринеска.

В університеті діє навчально-методичний центр довузівської підготовки, до складу якого входять 
підготовчі курси.

В університеті функціонує кафедра військової підготовки, яка готує офіцерів запасу.
Форми навчання: денна, заочна; за держзамовленням і на контрактній основі.
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 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 68
Тел. приймальної комісії (044) 287–96–36

Тел. підготовчого відділення (044) 287–94–92

Навчально-науковий комплекс «Національний університет харчових технологій» — єдиний 
в Україні вищий технічний заклад освіти, у якому здійснюється підготовка висококваліфікованих 
фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів — від молодшого спеціаліста до магістра — 
за 22 спеціальностями і 76 освітніми програмами для високотехнологічних галузей промисловості.

В університеті немає «штучно створених» спеціальностей. Кожна з освітніх програм відкривалася, 
як відповідь на вимоги промисловості і науково-технічного прогресу. Для випускників університету 
проблем із працевлаштуванням немає. Кількість студентів налічує близько 20 тисяч.

Національний університет харчових технологій — єдиний представник України в світовій організації 
з харчової науки і технології (IUFoST). Укладено договори про академічну мобільність із понад 
80 зарубіжними ЗВО. Здійснюється навчання іноземних студентів.

Істотну допомогу у підготовці до складання ЗНО та вступу до вишів майбутнім студентам надає 
Підготовче відділення, система підготовки в якому включає підготовчі курси та профорієнтовані 
класи.
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 НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 61002, Харків, вул. Пушкінська, 53
Тел. приймальної комісії: (057) 706–30–68

Call-center (057) 341–51–61
E-mail: abitur@nuph.edu.ua

Skype: abitur.abitur      www.nuph.edu.ua
Рік заснування — 1805. Рівень акредитації — IV. Ліцензія МОН України від 28.12.2016 р.
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 ступенями бакалавра, магістра за освітніми 
програмами спеціальностей: спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»: «Фармація», 
«Клінічна фармація», «Технології фармацевтичних препаратів», «Технології парфумерно-косметичних 
засобів»; «Фармацевтична хімія», «Фармацевтичне правознавство», «Гомеопатична фармація», 
«Косметологія», «Клінічні дослідження», «Фармацевтичний маркетинг та адміністрування», 
«Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» спеціальності 224 «Технології 
медичної діагностики та лікування»: «Лабораторна діагностика»; спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія»: «Фізична терапія»; спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»: «Біотехнологія», 
«Фармацевтична біотехнологія», «Промислова біотехнологія»; спеціальності 051 «Економіка»: 
«Економіка»; спеціальності 073 «Менеджмент»: «Менеджмент», «Логістика», «Менеджмент 
організацій та адміністрування», «Менеджмент клінічних досліджень», «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 та/або фізичних осіб

Післядипломна освіта: Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, аспірантура, 
докторантура

Коледж НФаУ здійсню підготовку молодших спеціалістів та бакалаврів за освітніми програмами 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»

До уваги вступників!
Для отримання оперативної інформації щодо вступу на навчання пропонуємо пройти реєстрацію 

на сайті університету — www. nuph.edu.ua у розділі «Вступнику»/«Анкета 
вступника НФаУ»

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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ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Адреса приймальної комісії:

Україна, 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, каб. 101
Тел.: (0482) 32–67–57, 32–67–64

Факс: (0482) 32–67–64
E-mail: abitur@odeku.edu.ua, info@odeku.edu.ua

http://odeku.edu.ua/

Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки України був заснований 
1 травня 1932 року в місті Харкові — тодішній столиці України як Харківський інженерний 
гідрометеорологічний інститут.

Сьогодні Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) є унікальним, єдиним в Україні 
вищим спеціалізованим навчальним закладом IV рівня акредитації з підготовки фахівців в галузі 
гідрометеорології, екології, моніторингу навколишнього середовища, організації природоохоронної 
діяльності, рибоохорони, водних біоресурсів та аквакультури, менеджменту та економіки довкілля 
і природних ресурсів, геоінформаційних систем і технологій, комп'ютерного еколого-економічного 
моніторингу.

До складу структурних підрозділів ОДЕКУ входять: навчально-науковий гідрометеорологічний 
інститут, три факультети (природоохоронний, комп’ютерних наук, управління та адміністрування, 
магістерської підготовки), деканат по роботі з іноземними студентами, центр післядипломної 
освіти, навчально-консультаційний центр дистанційної освіти, підготовче відділення, Херсонський 
і Харківський гідрометеорологічні технікуми, Одеський коледж комп’ютерних технологій.

Підготовка, перепідготовка фахівців в ОДЕКУ, включаючи одержання другої вищої освіти 
за денною, заочною, дистанційною формами навчання та екстерном, здійснюється за таким 
переліком спеціальностей:

Освітня програма підготовки бакалаврів: Менеджмент; Публічне управління та адміністрування; 
Екологія; Туризм; Науки про землю; Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Технології захисту 
навколишнього середовища; Водні біоресурси та аквакультура.

Освітня програма підготовки магістрів: Економіка; Менеджмент; Публічне управління 
та адміністрування; Право; Екологія; Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Науки про землю; 
Технології захисту навколишнього середовища; Водні біоресурси та аквакультура.

В структурі Одеського державного екологічного університету працюють міжвідомчі навчально-
науково-виробничі комплекси «Український центр гідрометеорологічної освіти» у складі шести вищих 
навчальних закладів України, «Екології» у складі п'яти вищих навчальних закладів, «Фізики довкілля» 
(разом з Інститутом теоретичної фізики й Інститутом магнетизму НАН України), «Океанології 
і морського природокористування» (разом з Одеським філіалом Інституту біології південних морів 
НАН України), «Екології і раціонального природокористування» із підготовки й перепідготовки 
фахівців для Міністерства екології та природних ресурсів України. В ОДЕКУ активно працює 
аспірантура, ад'юнктура та докторантура, діє спеціалізована Вчена рада по захисту кандидатських 
і докторських дисертацій. Серед випускників є 2 лауреати Нобелівської премії миру (2007).

Ліцензія МОН України серія АЕ № 527694 від 23 грудня 2014 р.
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ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 65082, м. Одеса, Валіховський провулок, 2

Тел.: (048) 723–42–49
Факс: (048) 723–22–15

E-mail: office@onmedu.edu.ua
http://onmedu.edu.ua

Одеський національний медичний університет є одним із провідних вищих медичних навчальних 
закладів України, членом Міжнародної та Європейської асоціацій університетів. В університеті 
працювали Видатні вчені, засновники багатьох наукових шкіл, які здобули університету всесвітню 
славу. ОНМедУ має сучасну базу для учбової, наукової і лікувально-діагностичної роботи, що 
сприяє впровадженню новітніх досягнень медичної науки. За останні роки створені унікальні 
науково-лікувальні підрозділи: НДІ регенеративної і реконструктивної біомедицини, НДІ клінічної 
біофізики, НДІ валеології. Закінчено будівництво університетської стоматологічної клініки, створена 
перша в Україні багатопрофільна університетська клініка. Створення в університеті видавницько-
поліграфічного комплексу дозволило вирішити безліч проблем, пов'язаних з видавничою 
діяльністю. У нас видаються чотири наукові журнали, що мають ліцензію ВАК України, підручники 
і навчальні поcібники. Виданo більшe 100 наймeнувань книг українcькою, російcькою, англійcькою 
і фpанцузькою мовами.

Одеський національний медичний університет — визнаний лідер медичної освіти в Україні.

 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»
Україна, 08401, Київська область,  

м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30
Тел./факс: (04567) 5–63–94

Тел. приймальної комісії: (04567) 5–66–96
E-mail: phdpu.edu@gmail.com

www.phdpu.edu.ua
Навчальний заклад IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних 

рівнів “бакалавр” та “магістр” на денній та заочній формах навчання за державним замовленням, 
за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

В університеті функціонує 6 факультетів: соціоісторичний, педагогічний, природничо-технологічний, 
філологічний, фізичного виховання та фінансово-гуманітарний.

На факультетах навчається понад 5 тисяч студентів за 30 напрямами підготовки 
та спеціальностями за рахунок державного бюджету та на кошти юридичних та фізичних осіб. 
За держзамовленням навчаються на денній формі — 85% студентів, на заочній — 75%.

Підготовка магістрів здійснюється за 23 спеціальностями. Функціонує аспірантура за  
11-ма та докторантура за 4-ма спеціальностями.

Навчально-виховний процес у вузі забезпечують 28 кафедр, у складі яких понад 80% науково-
педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями.
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Університет має фахові видання, зареєстровані ВАК, з історії України, педагогіки, психології, 
філософії та філології, економіки, початкової освіти, психолінгвістики.

Університет розташований у мальовничому куточку міста. Має три сучасних навчальних корпуси, 
два студентських гуртожитки, бібліотеку з багатим книжковим фондом, 4 читальними залами 
та сучасними інформаційними засобами. В університеті діє 12 комп'ютерних класів з відкритим 
Інтернет-доступом.

До послуг студентів Internet-кафе, сучасна копіювальна техніка, відповідно обладнані лабораторії 
та навчальні кабінети, актовий зал на 600 місць, дискотечний зал, їдальня, кафе, стадіон, спортивний, 
гімнастичний та тренажерний зали.

Функціонує замкнута комп'ютерна, телекомунікаційна мережі та студія навчального телебачення.
Запрошуємо Вас отримати педагогічну, психологічну та економічну освіту в нашому університеті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
«ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА»

Україна, 36000, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24
Тел.: (0532) 56–16–04, 56–98–16

E-mail: rector@pntu.edu.ua, vstup@pntu.edu.ua
www.pntu.edu.ua

Ліцензія: МОН України АЕ № 636142 від 06.05.2015 р.
Рівень акредитації: IV.
В університеті функціонують навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту; 

навчально-науковий інститут інформаційних технологій та механотроніки; навчально-науковий 
інститут архітектури та будівництва; навчально-науковий інститут нафти і газу; гуманітарний 
факультет; факультет фізичної культури та спорту.

В університеті здійснюється підготовка бакалаврів за 29 спеціальностями, магістрів 
за 35 спеціальностями та спеціалізаціями, працює аспірантура та докторантура за 7-ма науковими 
спеціальностями. Прийом на навчання на 2019/2020 навчальний рік буде здійснюватися 
як за державним замовленням, так і на договірній основі (за кошти фізичних та юридичних осіб).

Університет посідає провідні позиції у міжнародних рейтингах, увійшовши в ТОП-500 університетів 
світу за результатами міжнародного рейтингу UI GreenMetric Ranking of World Universities. У 2018 році 
університет посідає 33 сходинку серед вишів України у рейтингу університетів за оцінками 
роботодавців. Університет є учасником Великої Хартії Університетів (м. Болонья, Італія) (з 2011 року); 
Black Sea and Eastern Mediterranean Academic Network (з 2018 року).

Університет має потужну матеріально-технічну базу, а також розвинену інфраструктуру для 
комфортного навчання, проживання і дозвілля студентів.
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«СПІЛКА АВТОМАТИЗАТОРІВ БІЗНЕСУ»

Україна, 03115, Київ, вул. Депутатська, 16/8
Тел. (044) 221–38–65

E-mail: info@unionba.com.ua
www.unionba.com.ua

Всеукраїнська громадська організація «Спілка автоматизаторів бізнесу» об’єднує професіоналів, 
зацікавлених у розвитку сучасних інформаційних технологій, їх популяризації, кадровому 
забезпеченню та ефективному використанню в різних галузях економіки. Одна із ключових задач 
Спілки — це навчальна та просвітницька діяльність, яка передбачає тісну співпрацю з системою 
освіти у різних напрямках.

Компанії, що входять до Спілки, а це близько 500 провідних ІТ-підприємств, спільно з навчальними 
закладами прикладають чимало зусиль для підготовки кваліфікованих кадрів; понад 15 років 
сприяють впровадженню в навчальний процес спеціальних програмних продуктів для студентів, 
викладачів та співробітників.

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА
Україна, 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19

Тел.: (032) 242–23–40
E-mail: uad@uad.lviv.ua

www.uad.lviv.ua
Ректор: Дурняк Богдан Васильович.
Українська академія друкарства єдиний в Україні автономний навчальний заклад вищої 

освіти, який готує фахівців для видавничої справи, поліграфії, медіакомунікацій, графічного 
дизайну та інформаційних систем. За свою 90-річну історію академія випустила десятки тисяч 
висококваліфікованих фахівців, які формують інформаційний та соціокультурний простір держави, 
працюючи у видавництвах, друкарнях, ЗМІ, поліграфічних підприємствах, книгарнях, рекламних 
організаціях, машинобудівних підприємствах, науково-дослідних установах.
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УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ
Україна, 36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23

Тел.⁄факс (0532) 60–20–51, 60–84–77
Е-mail: mail@umsa.edu.ua

Приймальна комісія:
Тел. (05322) 50–25–66

Е-mail: pricom@umsa.edu.ua
Тел. підготовчого відділення (курси) для громадян України  

до вступу у вищі навчальні заклади: (05322) 2–90–05
Тел. навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян: (0532) 60–84–52

www.umsa.edu.ua
Рік заснування — 1921. Рівень акредитації — IV.
Факультети: медичний № 1, медичний № 2, стоматологічний, факультет підготовки іноземних 

студентів; медичний коледж: медичне та фармацевтичне відділення, Навчально-науковий інститут 
післядипломної освіти.

Відповідно до наказу МОН України від 09.04.2019 № 262-л академія проводить набір вступників 
на навчання:
• за другим (магістерським) рівнем за спеціальностями: «Стоматологія» (221, термін навчання — 

5 років), «Медицина» (222, термін навчання — 6 років), «Педіатрія» (228, термін навчання — 6 років);
• на рівні бакалавра: «Медсестринство» (223, термін навчання: очна форма — 1 рік — на базі 

повної загальної середньої освіти (парамедик); заочна форма — 1 або 2 роки на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);

• на рівні молодших спеціалістів: «Медсестринство» (223, термін навчання: 3 роки — на базі повної 
загальної середньої освіти; 4 роки — для осіб з базовою загальною середньою освітою), «Фармація, 
промислова фармація» (226, термін навчання: очна форма — 2 роки — на базі повної загальної 
середньої освіти; 3 роки — для осіб з базовою загальною середньою освітою; заочна — 3 роки 
на базі повної загальної середньої освіти); «Стоматологія» (221, термін навчання: 2 роки — на базі 
повної загальної середньої освіти; 3 роки — для осіб з базовою загальною середньою освітою).
Академія здійснює:

• підвищення кваліфікації (спеціалізація) за базовими напрямами (спеціальностями);
• підготовку фахівців у клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів);
• підготовку фахівців в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація);
• підготовку іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями).

Навчально-виховний процес на 56 кафедрах здійснює висококваліфікований науково-педагогічний 
колектив: докторів наук — 95, кандидатів наук — 417; осіб, які мають учене звання професора — 84, 
учене звання доцента — 247. Серед науково-педагогічного персоналу — 8 лауреатів Державної премії 
України, 9 Заслужених лікарів України, 6 Заслужених діячів науки і техніки України, 1 Заслужений 
працівник охорони здоров’я України, 1 Заслужений раціоналізатор України, 2 Заслужених працівники 
освіти України.

Нині в академії здобувають освіту понад 5000 студентів, у т. ч. 1192 — іноземні громадяни 
із 31 країни світу.

Підготовка спеціалістів ведеться із застосуванням сучасних новітніх технологій у сфері науки 
та освіти. До послуг студентів 4 гуртожитки, спортивний комплекс, бібліотека, читальні зали, 
оздоровчий табір, гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції, їдальня та 4 кафе.
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УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

Тел.: (044) 287–27–38, 289–79–76
Тел. приймальної комісії: (044) 289–79–76

E-mail: uml_nmu@ukr.net
www.uml.ua

Рівень акредитації: Заклад загальної середньої освіти (ліцей) з медично-професійною 
спрямованістю навчання та допрофесійною підготовкою.

Державна ліцензія: видана Головним управлінням освіти та науки м. Києва.  
Серія ЗОД-П № 111098 від 11 червня 1997р. на здійснення освітньої діяльності за рівнем «загальна 
середня освіта».

Кількість ліцеїстів: 245 осіб. Кількість професорів: 7, докторів наук: 8.  
Кількість доцентів: 5, кандидатів наук: 16. Кількість викладачів: 90.

Матеріально-технічна база: Український медичний ліцей для забезпечення освітнього процесу 
користується матеріально-технічними базами медичної гімназії № 33 Голосіївського району м. Києва, 
КНУ імені Т. Шевченка, КМКЛ.

До Ліцею зараховуються учні, які закінчили 8–9 класів загальноосвітньої школи і пройшли 
конкурсний відбір. У Ліцеї конкурсний відбір здійснюється на підставі фахових випробувань: 
українська мова та література (письмове тестування), біологія (письмове тестування). Термін 
навчання в ліцеї для учнів, що вступають після 8 класу — 3 роки (9–11 класи), для учнів, які вступають 
після 9 класу — 2 роки (10–11 клас).

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені ПАВЛА ТИЧИНИ

Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 2
Тел./факс: (04744) 3–45–82

Тел. приймальної комісії: (04744) 4–05–20
E-mail: post@udpu.edu.ua

www.udpu.edu.ua
УДПУ імені Павла Тичини — найбільший сучасний заклад вищої освіти європейського рівня 

на Черкащині, який забезпечує ринок праці висококваліфікованими та конкурентоздатними 
фахівцями за широким спектром педагогічних, інженерно-технологічних та економічних 
спеціальностей.

Ректор — Безлюдний Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений 
працівник освіти України,.

До складу університету входять 11 факультетів (фізики, математики та інформатики; історичний; 
дошкільної та спеціальної освіти; іноземних мов; мистецтв; інженерно-педагогічної освіти; соціальної 
та психологічної освіти; української філології; фізичного виховання; початкової освіти; природничо-
географічний) та Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти. На денній та заочній 
формах навчання вищу освіту здобувають понад 9 тисяч студентів за всіма освітніми ступенями.
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Матеріально-технічна база університету включає: 5 навчально-лабораторних корпусів, навчальні 
майстерні, два студентські гуртожитки, агробіостанцію, бібліотеку, сучасні читальні зали для студентів, 
викладачів та аспірантів, 3 лінгафонні кабінети, дві студентські їдальні, спортивний комплекс, вільний 
доступ до мережі Інтернет.

Освітній процес забезпечує професорсько-викладацький склад чисельністю понад 560 осіб, 
з них 65 докторів наук, професорів; 319 кандидатів наук, доцентів. Діє аспірантура і докторантура, 
2 спеціалізовані вчені ради.

Університет надає освітні послуги іноземним громадянам за акредитованими спеціальностями, 
здійснює підготовку громадян України до вступу у заклади вищої освіти. Для осіб з особливими 
освітніми потребами в університеті створені необхідні умови для навчання, участі у суспільному 
та культурному житті, психологічної підтримки, саморозвитку та самореалізації.

УДПУ імені Павла Тичини видає 5 збірників та наукових журналів, що входять до переліку фахових 
видань України та наукометричного каталогу GoogleScholar.

Партнерами освітнього і наукового обміну УДПУ є заклади вищої освіти Польщі, США, Канади, 
Німеччини, Білорусі, Туреччини, Італії, Португалії, Іспанії, Швеції та ін. В університеті діють проекти 
академічної мобільності «Mobile+3», «Mobile+2», програма «Erasmus+», а також програми подвійного 
дипломування, орієнтовані на підтримку ініціатив у галузях освіти, культури та спорту.

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 61022, Харків, проспект Науки, 4

Тел./факс: (057) 700–41–32
Тел: (057) 707–73–80

E-mail: meduniver@knmu.kharkov.ua
www.knmu.kharkov.ua

Валерій Андрійович Капустник — ректор, професор, доктор медичних наук.
Витяг щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти від 09.04.2019 р.
Перший вищий медичний навчальний заклад в Україні, заснований у 1804 році як медичний 

факультет Харківського Імператорського університету.
Харківський національний медичний університет внесено до Державного реєстру закладів освіти 

України з отриманням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за IV рівнем акредитації. 
ХНМУ внесений до реєстру медичних університетів Всесвітньої організації охорони здоров'я, 
з 1998 року є членом Міжнародної асоціації університетів.

З 1951 року університет готує кадри для зарубіжних країн. Нині в університеті навчаються 
7701 студентів, з них вітчизняних 3902 та3799 — іноземні громадяни з 76 країн світу.

Клінічна та теоретична підготовка студентів проводиться на 70 кафедрах університету.
Отримання вищої медичної освіти проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
«Бакалавр»:

• Медсестринство.
• Технології медичної діагностики та лікування.
• Фізична терапія, ерготерапія.
• Соціальна робота.

«Магістр»:
• Медицина (в т. ч. для іноземних громадян) (термін навчання 6 років).



43

• Педіатрія (термін навчання 6 років).
• Cтоматологія (в т. ч. для іноземних громадян) (термін навчання 5 років).
• Технології медичної діагностики та лікування.
• Медсестринство.
• Публічне управління та адміністрування.
• Освітні, педагогічні науки.
• Фізична терапія, ерготерапія.

«Молодший спеціаліст»:
• Медсестринство.

Післядипломна освіта проводиться за напрямками:
• первинна спеціалізація в інтернатурі (термін навчання 1–3 роки);
• аспірантура — термін навчання 4 роки;
• підвищення кваліфікації та перепідготовка лікарів практичної охорони здоров’я
• підготовка з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти.

Студенти, інтерни та слухачі курсів забезпечуються гуртожитками.

 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ХНУРЕ)

Україна, 61166, Харків, проспект Науки, 14
Тел.: (057) 702–17–20

Факс: (057) 702–17–20
E-mail: abitur@nure.ua

www.nure.ua
Харківський національний університет радіоелектроніки — унікальний університет технічного 

профілю, орієнтований на вивчення ІТ та інноваційних технологій, що поєднує освіту та наукові 
дослідження, гармонійно інтегрує інженерію та ІТ з іншими дисциплінами.

ХНУРЕ є амбіційним, інноваційним та сучасним університетом, орієнтованим на вивчення 
реального світу. Ми пропонуємо незрівнянну можливість отримати професійний досвід роботи разом 
з навчаннями. Саме поєднання теоретичних знань і практичного досвіду відрізнятиме вас на ринку 
праці. Наша головна мета — надати нашим студентам кращий міжнародний досвід та допомогти їм 
розвинути знання, щоб забезпечити успіх у кар'єрі.

Усе, що ми робимо в ХНУРЕ з точки зору інновацій, академічної мобільності, співпраці з бізнесом 
та індустрією, спрямовано на успіх у реальному житті. 
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ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ  
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Україна, 61176, м. Харків,  вул. Амосова, 58
Тел.: (057) 711-35-56

Факс: (057) 711-80-25
E-mail: office@med.edu.ua

www.med.edu.ua

Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО) проводить підготовку лікарів та 
провізорів в інтернатурі, на циклах спеціалізації та на циклах тематичного удосконалення з понад  
100 спеціальностей. Здійснює навчання в клінічній ординатурі, готує докторів філософії та докторів 
наук як громадян України, так і іноземних громадян. 

Здійснює підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів I-IV рівнів 
акредитації зі спеціальності «Педагогіка вищої школи».

В медичному коледжі ХМАПО проводиться підготовка та підвищення кваліфікації молодших 
спеціалістів за спеціальністю «Медсестринство» як громадян України, так і іноземних громадян.
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ВХІД ВІЛЬНИЙ 
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