




Цикл зустрічей з 

людьми різних 

професій  

Конкурс “Юний 

податківець” 



• Спеціалізації після 9-го (10-го) класу / І курс / денна форма 

навчання 

• ФІНАНСИ І КРЕДИТ  

• МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

• ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

• ПРАВОЗНАВСТВО 

• КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

• РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

• ОБСЛУВУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І КОМПЛЕКСІВ 

КОНТАКТИ 

Адреса: вул. Лагерна, 30-32, м. Київ 

Тел.: +38 044 455-57-57 

Email: krok@krok.edu.ua 

http://www.krok.edu.ua/ua/umovi-vstupu/finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya#9-spetsializatsiya-finansi-i-kredit-z-pogliblenim-vivchennyam-anglijskoji-movi
http://www.krok.edu.ua/ua/telefoni-adresa-mapa
http://www.krok.edu.ua/ua/telefoni-adresa-mapa
http://www.krok.edu.ua/ua/telefoni-adresa-mapa
mailto:krok@krok.edu.ua


КФЕК  

Спеціальності  
•  Управління та адміністрування 

• Фінанси, банківська справа та страхування 

• Облік і оподаткування 

• Право 

КОНТАКТИ 

Адреса:  вулиця Університетська, 31, Ірпінь, Київська 

область, 08200  

Тел.: (04597) 56-595 

www.nusta.edu.ua 
Email: e-mail:vdp@nusta.edu.ua 

http://www.nusta.edu.ua/
http://www.nusta.edu.ua/


НАПРЯМИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ  
• Облік і аудит  

• Товарознавство і торгівельне підприємництво  

• Маркетингова діяльність  

• Фінанси і кредит  

• Оціночна діяльність  

• Бухгалтерський облік  

• Товарознавство та комерційна діяльність  

• Банківська справа і страхування 

• Обслуговування комп’ютерних мереж і систем 

• Комп’ютерна інженерія 

НУБІП Ірпінський 

економічний коледж 

КОНТАКТИ 

Адреса:  08205, м. Ірпінь Київської 

обл., вул. Гагаріна, 9.  

Email: iek@irpin.com  

mailto:iek@irpin.com


• Спеціальності 
• Економіка підприємства 

• Фінанси, банківська справа та 

страхування 

• Ветеринарна медицина 

• Технологія виробництво і переробка 

продукції тваринництва 

• Водні біоресурси та аквакультура 

• Транспортні технології 

• Агроінженерія 

• Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

КОНТАКТИ 

Приймальна комісія (04577) 41-7-84  

nat_college@twin.nauu.kiev.ua 

mailto:nat_college@twin.nauu.kiev.ua


• Спеціальності 
• Народна художня творчість 

• Хореографія 

• Музичне мистецтво 

• Бібліотечна справа 

• Діловодство 

• Туристичне обслуговування 

КОНТАКТИ 

Адреса:  01601, м. Київ, вул. І.Мазепи, 15  

Тел.: (044) 280-76-92 - приймальна 

Email: koukim@ukr.net  

mailto:koukim@ukr.net


Запрошуємо на 

навчання у ВПУ №33 
 з освітою 9 класів 

(термін навчання 3 роки) 

Спеціальності 
Кухар, офіціант 

Кухар; кондитер 

Перукар (перукар-модельєр); 

манікюрник  

КОНТАКТИ 

Адреса:  03680, м. Київ, вул. Дорога Кільцева, 4-а  

Тел.: (044) 406-43-49 

факс: (044) 276-57-72 Email: vpu33@ukr.net  

mailto:vpu33@ukr.net


КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 
БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЯМИ: 

на базі 8, 9, 11 класів - термін 
навчання 4; 3; 1,5 роки 

• електрозварник ручного зварювання; монтажник 

• слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 
(на автомобільному транспорті) 

• слюсар з ремонту автомобілів 

• оператор комп'ютерного набору;  

• обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 
• опоряджувальник будівельний; монтажник 

гіпсокартонних конструкцій                          

Додатково, учні під час навчання можуть отримати посвідчення водія 

автотранспортних засобів категорії "В", "С"  

КОНТАКТИ 

Адреса:  03164, м. Київ, вул. Клавдіївська, 24  

від  "Академмістечко" автобусом 97-к до зупинки "Інститут моделювання",  № 

200-к до зупинки "Ліцей",  "Новобіличі" 

Тел.: тел./факс 424-25-16, тел. 424-62-54, 424-87-61 
 Email: licey_19@i.ua 

mailto:licey_19@i.ua


Спеціальності 

• виробництво авіаційних 
літаючих апаратів 

• економіка підприємства 

 

КОНТАКТИ 

Адреса:  03062, м. Киев, пр.Перемоги, 100/1 

Тел.: (44) 443-02-03, 400-28-81  

Email: kiat@ukr.net 


