ЗАПРОШУЄМО ВСІХ,
хто працює, навчається
чи планує навчатися за
кордоном, одночасно
отримати якісну освіту і
український державний
диплом за дистанційною
формою навчання
СПЕЦІ АЛЬНОСТІ І СПЕЦІ АЛІЗ АЦІЇ :
Екологія
Економіка: Економіка підприємства
Економічна кібернетика
Управління персоналом та економіка праці
Комп'ютерні науки
Маркетинг
Менеджмент
Облік і оподаткування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:
Торгівля (організація оптової та роздрібної
торгівлі)
Підприємництво
Технологія легкої промисловості: Конструювання і
технологія швейних виробів
Конструювання і технологія виробів із шкіри
Філологія (українська мова і література)
Фінанси, банківська справа і страхування

Дистанційна освіта у Хмельницькому національному
університеті – унікальна можливість отримати вищу
освіту на основі новітніх технологій
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 перетинає кордони.

Дистанційна освіта>>>
- 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 традиційні
стаціонарна чи заочна форми.

Особливості >>>
Надаємо:
Вільний і повний доступ до
інформаційних
ресурсів
університету.
Можливість займатись у
зручний для себе час.
Можливість навчатися за
місцем проживання.
Можливість користуватись
засобами електронної пошти,
спілкування з викладачами і
колегами в on-line (чат і відео-

конференціях) для занять і
консультацій.
Здача іспитів і заліків за
місцем проживання у режимі
відео-конференції
на
комп’ютері.

Вартість >>>

Вартість навчання залишається
незмінною протягом всього
терміну навчання.
Вона в 3 рази
менше,
ніж
на
Приїзд
у
центральний
ВНЗ НАША освіта стаціонарі, в 1,5
рекомендується лише
рази менше, ніж на
– ВАШІ
на здачу держіспиту і
заочній
формах
захист диплому, але професійні
навчання
при
можливий в режимі
аналогічних
успіхи
відео конференції .
термінах навчання.
Значно
розширює
коло людей,
.
Можливе
зарахування
котрим доступнi навчальнi
студентів закордонних ВНЗ до
ресурси. Допомагає в здобутті
студентом навичок самостійної ХНУ на 2-й і старші курси із
роботи
в
сучасному перезарахуванням вивчених
за кордоном предметів.
інформаційному просторі.
Знижує вартість навчання.

За програмами повного і скороченого (на базі диплому
молодшого спеціаліста) термінів навчання

Бажаючі вступити до університету подають:

>>>

- заяву про вступ до університету;
- документ державного зразка про раніше здобутий
освітній рівень;
- сертифікати ЗНО (для випускників шкіл);
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
- копію довідки про ідентифікаційний код;
- копію паспорта (першої, другої сторінки та сторінки з
реєстрацією).

НАШІ КООРДИНАТИ:
29016, м. Хмельницкий-16, вул. Інститутска, 11,
тел. 068-172-47-96; (0382) 67-19-99
http://dn.khnu.km.ua
e-mail:prk@khnu.km.ua

Дистанційна освіта для Вас - річ дуже зручна і корисна.
>>> надає змогу паралельного здобуття вищої освіти в Україні, з можливістю перезарахування дисциплін, вивчених у
Вона
закордонному ВНЗ.
Отримання українського диплому державного зразка, тоді як закордонний диплом має пройти процедуру нострифікації в Україні.
Має велике соціальне значення, оскільки дає можливість задовольнити в повному обсязі освітні потреби населення, а Інтернет
дає можливість спілкування студента і викладача безвідносно від їхнього місця проживання (знаходження).
Екзаменаційні сесії проходять в он-лайн відео-режимі з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Приїзд у ХНУ необхідний лише на захист диплому та здачу державного іспиту.

