
 ь можливість одночасно працювати та навчатись 

 (всього 3 сесії по 2 тижні  - і Ви на наступному курсі);

 ь конкурс на заочну форму навчання – менший, а вступити до нас – простіше;

 ь вартість навчання значно нижча за денну;

 від країни, регіону проживання, місця роботи.

 ь інформаційний супровід студентів протягом всього періоду навчання незалежно

 ьможливість навчатись з використанням електронної системи Moodle 3.3;

 ь безкоштовні індивідуальні психологічні консультації та додаткові години на 

 ь студентам заочної форми навчання надаються виклики на сесію, 

 вивчення іноземної мови;

 які є підставою для оформлення додаткових оплачуваних відпусток;

 ь комфортні умови навчання для людей з особливими фізичними потребами;

КОНТАКТИ ННІПО:

+38 (0512) 76-55-59, Viber (063) 103 09 70  * 5.103ipo@gmail.com

Fb: www.facebook.com/groups/part.time.chmnu

вул. 1-а Воєнна, 2, м. Миколаїв, 54003 

10-й корпус, кімната № 10-104

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:  
•  документ про освіту (оригінал та копія);

паспорт (копія), довідка про ідентифікаційний код (копія);•  
медична довідка за формою 086-О;•  
копія військового квитка (для військовослужбовців);•  
6 фотографій 3*4.•  

ПРО УНІВЕРСИТЕТ

• диплом визнається в країнах Європи та Америки;

• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук,

  наймолодший середній вік викладачів;

• можливість вільного вибору предметів та освітніх програм;

• потужна міжнародна співпраця;

• найвищий статус  ̶  національного університету;

• державна форма власності та наявність 

  державного замовлення;

• відсутність корупції.

www.chmnu.edu.ua

ЧОРНОМОРСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

імені Петра Могили

Про ННІПО

Заочна форма навчання

НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ:

053  Психологія  Психологія 

072  Фінанси, банківська справа  Фінансовий менеджмент

 та страхування  Фінансовий менеджмент у сфері охорони
  здоров'я та фармації 

032  Історія та археологія  Історія та археологія

071  Облік і оподаткування  Облік і аудит підприємницької діяльності 

035.041 Германські мови та літератури  Сучасні англомовні комунікації і переклад – 
 (переклад, включно),  англ. мова і література та друга іноземна мова
 перша – англійська 

Рівень вищої освіти — Другий (магістерський) рівень

073  Менеджмент Менеджмент в сфері охорони здоров'я

291  Міжнародні відносини, суспільні  Міжнародні відносини
 комунікації та регіональні студії

035.043 Германські мови та література  Сучасна німецькомовна комунікація і переклад
 (переклад, включно),  – німецька мова і література та англійська мова
 перша – німецька  

076  Підприємство, торгівля  Економіка та управління підприємством

 та біржова діяльність Управління закладами охорони здоров'я

081  Право Право

052  Політологія  Політологія 

                 Спеціальність                      Освітня програма

231  Соціальна робота  Соціальна робота 

035.01 Українська мова та література  Українська філологія, англійська мова та 
  переклад включно

124  Системний аналіз Системний аналіз

101  Екологія  Екологічна стандартизація, сертифікація та
  управління якістю

 151  Автоматизація та комп'ютерно- Автоматизація та комп'ютерно-
 інтегровані технології інтегровані технології

 ТЕРМІН НАВЧАННЯ  

  які навчаються 2 роки).

 • магістр на основі диплому бакалавра, спеціаліста – 1,5 роки 

  (крім спеціальностей: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 

 • бакалавр на основі диплому молодшого спеціаліста 

  та 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 

 • бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) – 4 роки;

  з профільної спеціальності – 2  роки, а на основі диплому молодшого спеціаліста,

  бакалавра, спеціаліста чи магістра з непрофільної спеціальності – 3 роки;

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ:

Рівень вищої освіти — Перший (бакалаврський) рівень

035.041 Германські мови та літератури Англійська мова і література та переклад,
друга іноземна мова  (переклад включно),  

 перша – англійська  Теорія та практика перекладу з англійської  
  та другої іноземної мови

226 Фармація, промислова фармація Фармація, промислова фармація

                    Спеціальність                        Освітня програма

035.043 Германські мови та літератури  Теорія та практика перекладу з німецької
та англійської мови (переклад включно),  

 перша – німецька  Нім. мова та література, англ. мова та переклад 

052  Політологія  Політологія

061  Журналістика  Журналістика 

101  Екологія Екологія 

032  Історія та археологія  Історія та археологія 

193  Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 

053  Психологія  Психологія 

071  Облік і оподаткування  Облік і аудит підприємницької діяльності 

081  Право Право

151  Автоматизація та комп'ютерно- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані   
 інтегровані технології  технології

291  Міжнародні відносини, суспільні  Міжнародні відносини
 комунікації та регіональні студії

281  Публічне управління та  Публічне управління  
 адміністрування

076  Підприємництво, торгівля  Економіка та управління підприємством 
 та біржова діяльність

072  Фінанси, банківська справа  Фінансовий менеджмент
 та страхування 

231  Соціальна робота Соціальна робота

122  Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки

123  Комп'ютерна інженерія  Комп'ютерна інженерія 
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