
 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ! 
 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ 

ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (ШВЕЙНІ ВИРОБИ) 
 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 015.36 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

на базі освітнього рівня «молодший спеціаліст» 
 

Є НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (БЮДЖЕТ) 
 

Кваліфікація в дипломі: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією 
технологія виробів легкої промисловості 

 
Термін навчання для освітнього рівня бакалавр – 1 рік 10 місяців 

денна/заочна форми навчання 
 

ЗАРАХУВАННЯ НА ДЕННУ/ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ: 

 

БЮДЖЕТ: ЗНО 2019-2021 р. з української мови і літератури (української 
мови) та математики або НМТ 2022 року + мотиваційний лист 
 
КОНТРАКТ: ЗНО 2019-2021 р. з української мови і літератури (української 
мови) та математики, історії України, іноземної мови, географії, біології, 
фізики, хімії (на вибір вступника) або НМТ 2022 року + мотиваційний лист 

 

 

 

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного 

мистецтва 

 



ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (ШВЕЙНІ ВИРОБИ) 
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СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ: 

• заклади професійної (професійно-технічної) 

освіти (регіональний центр професійної освіти, 

професійний коледж, професійний ліцей, центр 

професійної підготовки, міжшкільні навчально-

виробничі комбінати тощо); 

• державні та приватні підприємства швейного 

профілю, будинки моделей одягу, дизайн студії із 

виготовлення одягу, ательє, авторські майстерні; 

• центри художньо-естетичного виховання 

молоді, навчально-виховні комплекси, дитячі 

мистецькі школи, інші позашкільні заклади освіти. 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ 

– заява, заповнена особисто вступником; 

– документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень «молодшого спеціаліста», і додаток до нього; 

– сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 

або НМТ(національного мультипредметного тесту). У 2022 році приймаються 

сертифікати ЗНО 2019-2021 років або результати НМТ 2022 року; 

– мотиваційний лист; 

– 3 копії документа, що посвідчує особу та громадянство; 

– 3 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код; 

– 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; 

– копія приписного свідоцтва або військового квитка; 

– копію документів, що засвідчують право вступника на пільги при вступі (при 

наявності). 

Інформація приймальної комісії для випускників коледжів і технікумів 

 http://prk.khnu.km.ua/colleges_khnu/  

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

29016 м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет 

За додатковою інформацією звертайтесь: 098-610-25-54 Вікторія Володимирівна 

068-172-94-00 Олена Володимирівна, 067-421-93-80 Ганна Володимирівна 

Сторінка кафедри в Фейсбук: https://cutt.ly/jOU7ovL  

Сайт кафедри: http://tmtpn.khnu.km.ua/  

http://prk.khnu.km.ua/colleges_khnu/
https://cutt.ly/jOU7ovL
http://tmtpn.khnu.km.ua/

