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ON-LINE  НАВЧАННЯ

МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Пропонуємо навчання за спеціальностями:

Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут"

Наші контакти

м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1

За Програмою
професійної адаптації

071 - Облік і оподаткування

122 - Комп'ютерні науки та
інформаційні технології

073 - Менеджмент

141 - Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

076 - Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

123 - Комп'ютерна інженерія

Кожна спеціальність включає декілька
сучасних освітніх програм, що складаються
виключно з фахових модульних блоків

Готуємося до мирного
життя вже сьогодні: Ваш
професійний розвиток
потрібен країні!

Чому саме ми?

Ми маємо 35-річний досвід в сфері освіти
дорослих

Наші освітні програми покликані на
досягнення конкретних професійних
цілей і не містять загальних дисциплін

Навчання відбувається  у зручний для
кожного слухача час завдяки
адаптивному графіку освітнього процесу

Застосовуємо лише сучасні методики та
технології навчання

Ми використовуємо гнучкі
індивідуально-модульні програми

За ваучерами Центру
зайнятості

mipo@khpi.edu.ua

www.mipk.kharkiv.edu

+38 (098) - 588 - 12 - 86

+38 (050) - 934 - 66 - 53



Хто має право на безкоштовне
навчання?

В якому форматі відбувається
навчання?

Внутрішньо переміщені особи;
Особи віком від 45 років, які мають не менше
15 років страхового стажу та не досягли
пенсійного віку і не отримували ваучери
раніше.

Право на безкоштовне навчання за ваучерами
Центру зайнятості мають:

Хто наші викладачі?

Навчання є безкоштовним?

Так, для слухачів курсів за даними
програмами, навчання є повністю
безкоштовним. Наш заклад допомагає
реалізувати гарантоване Законом України 
 право на перепідготовку, підготовку та
підвищення кваліфікації в навчальних
закладах, а також професійну та соціальну
адаптацію.

mipk.kharkiv.edu

Викладачами на наших освітніх програмах
є науково-педагогічні працівники з
досвідом практичної роботи за
спеціальністю.  Саме тому їх курси
побудовані на практичних кейсах, а в
теоретичному матеріалі використовується
лише сучасні методики.

З моменту запровадження картантинних
обмежень на території України, ми змогли
повністю адаптувати свої курси до он-лайн
формату. Це не погіршило їх якість,
натомість дозволило розширити
географію наших слухачів. Ми здійснюємо
постіний донабір слухачів, формуючи
невеликі навчальні групи для лекційних
занять, а найбільш складні практичні
роботи проводимо в індивідуальному
форматі. 

Особи, які звільняються або звільнені з
військової служби з числа ветеранів війни;
Особи, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною та члени їх сімей;
Члени сімей: загиблих ветеранів війни,
Захисників та Захисниць України та
постраждалих учасників Революції Гідності.

Право на безкоштовне навчання за Програмою
професійної адаптації мають:

Метою навчання є відновлення фахових
знань у осіб цих категорій та підвищення їх
конкурентоспроможності на ринку праці.

Зателефонуйте нам, напишіть
електронний лист, або залиште запит
в контакт-формі на нашому сайті.

Як стати слухачем наших
освітніх програм?

1.

2. Ми з радістю надамо консультацію
стосовно отримання права на
безкоштовне навчання та
допоможемо на наступних кроках.


