
ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ ТЕХНІКУМІВ І 

КОЛЕДЖІВ! 

Український державний університет науки і технологій 

Навчально-науковий інститут «Інститут промислових та 

бізнес-технологій» (ННІ «УПБТ») 

Факультет електромеханіки та електрометалургії  

Кафедра інженерної педагогіки 

надає можливість отримати сучасну професію 

викладача спеціальних дисциплін в галузі металургії. 
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, 

спеціальність 015 Професійна освіта, спеціалізація 015 Металургія 

 Освітньо-професійна програма «Професійна освіта (металургія)», 

галузь знань 01 Освіта/Педагогіка І рівень вищої освіти (бакалавр) 

 Освітньо-професійна програма «Професійна освіта (металургія)», 

галузь знань 01 Освіта/Педагогіка ІІ рівень вищої освіти (магістр) 

Єдність психолого-педагогічного та інженерно-технічного компонентів 

підготовки фахівця забезпечує здатність випускників працювати в системі професійно-

технічної, вищої, передвищої освіти, в центрах професійно-технічної освіти державної 

служби зайнятості, в начально-методичних центрах професійної освіти, на виробництві, у 

наукових установах, на підприємствах державної та приватної форм власності, займати 

первинні посади 

- в галузі освіти: 

викладач професійно-технічного навчального закладу; 

викладач професійного навчально-виховного закладу; 

педагог професійного навчання; 

майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; 

вихователь професійно-технічного навчального закладу; 

вихователь гуртожитку;  методист в закладах освіти; 

викладач спеціальних дисциплін; молодший науковий співробітник 

- на виробництві 

технолог-наставник; 

інструктор з навчання персоналу на виробництві; 

інструктор виробничого навчання робітників масових професій; 

методист з професійної реабілітації; 

інженер з підготовки кадрів; інженер з профадаптації. 

Навчання здійснюється за бюджетною та за контрактною формою: 

- бакалаврат: денна форма навчання – орієнтовно 11100 грн за рік, заочна - 6500 грн за рік; 

- магістратура: денна форма навчання  -  орієнтовно 13000 грн за рік.; заочна – 7800 грн. 

Зарахування здійснюється за підсумками ЗНО: бюджет  1. Укр. мова або Укр. 

мова і література 2. Математика або Історія України, а також 3. Фаховий іспит 

(складається у  ННІ «УПБТ»). 

Контракт - 1. Укр. мова або Укр. мова і література,  2. Будь-який предмет з 

перелічених (математика, фізика, хімія, географія, біологія, іноземна мова) , а також 

3. Фаховий іспит (складається у  ННІ «УПБТ»). 

Випускники отримують диплом про вищу освіту державного зразка  

Телефон: 063-370-42-93, кімн. 261 (приймальна комісія) 

              Адреса: м. Дніпро, 49005,  пр. Гагаріна, 4,  ННІ «УПБТ» 
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