СПЕЦІ АЛЬНОСТІ І СПЕЦІ АЛІЗ АЦІЇ

Керівник Навчального центру заочно-дистанційної
освіти д.т.н., проф. Мазур Микола Петрович
навчальний корпус 4, кімната 4-310а
Тел. (0382) 67-19-99
e-mail mazur@khnu.km.ua

Екологія
Економіка: Економіка і аналітика бізнесу*
Економічна кібернетика*
Управління персоналом та економіка
праці*
Комп'ютерні науки
Маркетинг*
Менеджмент: Менеджмент організацій*, Управління
та адміністрування бізнесу, Бізнес-адміністрування*
Облік і оподаткування*
Торгівля та товарознавство*
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:
Управління підприємницькою діяльністю
Підприємництво *
Технологія легкої промисловості:
Художнє моделювання, конструювання та
технології швейних виробів*
Дизайн та конструювання взуттєвих і
галантерейних виробів*
Філологія (українська мова та література)
Фінанси, банківська справа та страхування*
*- спеціальності, за якими провадиться підготовка магістрів

Бажаючі вступити до університету подають:

Підготовка за освітніми програмами бакалаврів повного і
скороченого (на базі диплому молодшого спеціаліста)
термінів навчання, і здобуття освітнього ступеня магістра
(на основі спорідненої або іншої спеціальності).

- заяву про вступ до університету;
-

документ

здобутий
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освітній

кваліфікаційний

зразка

про

ступінь

рівень),

на

раніше

(освітньооснові

якого

ПЕРЕДОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВЖЕ
СЬОГОДНІ У НАВЧАННІ
ХМЕ ЛЬНИЦЬКИЙ

здійснюється вступ, і додаток до нього, за

НАЦIОНАЛЬНИЙ

особистим вибором оригінали або копії;

УНIВЕРСИТЕТ

- сертифікат (сертифікати) Українського центру

ЗАВЖДИ ДЛЯ ВАС

оцінювання якості освіти (для вступників на основі
повної загальної середньої освіти), за особистим
вибором оригінали або копії;
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
- копію довідки із податкової інспекції про
ідентифікаційний код;
- копію паспорта (першої, другої сторінки та
сторінки реєстрації).

29016 Україна, м. Хмельницький-16
вул. Інститутська, 11
Хмельницький національний університет
www.khnu.km.ua
Сайт дистанційного навчання
Хмельницького національного університету
dn.khnu.km.ua
Навчальний центр заочно-дистанційної освіти
тел. 0382-67-19-99, 068-1724796

Хмельницький національний
університет

НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ
ОСВІТИ
http://dn.khnu.km.ua

НЦ ЗДО ХНУ
ЗАВЖДИ ДЛЯ ВАС

Дистанційна освіта – унікальна можливість отримати освіту на основі новітніх технологій.
ЯК ПОКАЗУЄ ПРАКТИКА, НАВЧАННЯ, ОДЕРЖАННЯ НАШОГО ДИПЛОМУ КОШТУЄ ЗНАЧНО ДЕШЕ ВШЕ ПРИ КРАЩІЙ ЯКОСТІ ЗН АНЬ.
Кожний студент у нас навчається за своїм індивідуальним планом,
враховуючи специфіку дистанційної форми навчання.
До того ж – у зручний для себе час
та у зручному для себе
місці

Дистанційне навчання - це
нова
форма
організації
навчального
процесу, відмінною особливістю якої є
надання студенту можливості самостійно
отримувати
необхідні
знання,
користуючись
розвинутими
інформаційними
ресурсами,
що
забезпечуються
сучасними
інформаційними
технологіями
та
Інтернет.
Інформаційні
ресурси
дистанційного навчання – це бази даних
та знань, комп’ютерні, мультимедійні,
навчальні і контролюючі системи, відео та
аудіо записи, електронні бібліотеки,
віртуальні
лабораторні
роботи,
які
створюють унікальне середовище для
навчання, для здобуття вищої освіти,
доступне широкій навчальній аудиторії..
Дистанційне
навчання
є
більш
привабливим і ефективним, ніж інші форми
навчання.
Дистанційне навчання:
 базується на засадах індивідуального








Приймальна ком ісія НЦ ЗДО:
навчальний корпус 4 , кімната 4- 338
Тел. (0382) 67-27-92,
e-mail prk@khnu.km.ua

підходу при навчанні кожного студента;
суттєво
збільшує
можливості
традиційної заочної освіти, за рахунок
формування освітнього інформаційного
середовища, в якому студент самостійно
або під керівництвом викладача може
вивчати програмний матеріал;
значно розширює коло осіб, котрим
доступні навчальні ресурси;
знижує вартість навчання;
надає можливість навчатися у зручний
для себе час і у зручному для себе місці;
дозволяє паралельно здобувати освіту в
Україні та за кордоном;
має велике соціальне значення, оскільки
дає можливість задовольнити в повному
обсязі освітні потреби населення, в т.ч. із
обмеженими фізичними можливостями,
реалізувати основні принципи
«освіти через усе життя».

