Підготовка громадян України до вступу в Національний транспортний
університет
ПІДГОТОВЧІ КУРСИ – це






кваліфіковані досвідчені викладачі;
висока якість викладання;
поглиблене вивчення навчальних дисциплін;
помірна плата за навчання;
висока результативність вступу до університету.

«Мудрий той, хто знає не все, а те, що потрібно» – ці слова Есхіла є девізом
роботи викладачів та співробітників ЦПО та ДП.
Основне завдання педагогічного колективу полягає в тому, щоб ліквідувати
прогалини в знаннях слухачів, підготувати їх до зовнішнього незалежного
тестування з української мови та літератури, математики, історії України, іноземної
мови, фізики, біології, рисунку та живопису, закласти основу для успішного
навчання в університеті.
Доуніверситетська підготовка громадян України організована на підготовчих
курсах за вечірньою формою навчання і вихідного дня. Тривалість навчання – 8
місяців, 6 місяців, 4 місяці. Заняття на вечірніх підготовчих курсах відбуваються
тричі на тиждень з 1620 до 1900 по 4 академічних години і вихідного дня – щосуботи
з 830 до 1430 по 8 академічних годин.
Навчальний процес в формі практичних занять, контрольних робіт і
консультацій проводиться на основі календарно-тематичних планів, розроблених на
основі державних програм середніх загальноосвітніх шкіл.
Навчальні групи довготермінових підготовчих курсів формуються на основі
результатів вступного тестування, що дозволяє диференціювати навчальний процес,
враховуючи рівень підготовки слухачів. Навчальний процес на підготовчих курсах
забезпечують 42 викладачі, з них 12 кандидатів наук. 26 викладачів є штатними
співробітниками університету, решта – кваліфіковані, з великим педагогічним
стажем, вчителі шкіл і працівники наукових установ.
За порівняно короткий термін навчання слухачі отримують високий та
достатній рівень підготовки, який дає їм можливість досягти найвищих балів при
складанні зовнішнього незалежного оцінювання. Завдячуючи цьому до 90%
випускників підготовчих курсів стають студентами університету.

Вибрати майбутню спеціальність слухачам підготовчих курсів допомагає
налагоджена профорієнтаційна робота, до якої крім викладачів і співробітників
Центру систематично залучаються керівники приймальної комісії, декани
факультетів, керівники Центру заочного і дистанційного навчання, завідуючі
кафедрами і провідні вчені університету. Аналіз результатів екзаменаційних сесій на
першому курсі показав, що випускники довготермінових підготовчих курсів були
серед кращих студентів.
Термін навчання: 8 місяців (як правило з 01 жовтня по 31 травня).
Форми навчання:
вечірня
предмети: українська мова та література, математика (3 рази на тиждень з 1600
до 1900 )
географія, фізика, англійська мова (1 раз на тиждень з 16 20 до 19 00)
вихідного дня
предмети: українська мова та література, математика, біології, рисунку та
живопису, історія України (щосуботи з 830 до 1430)
Термін навчання: 6 місяців (як правило з 01 грудня по 31 травня).
Форми навчання:
вихідного дня
предмети: українська мова та література, математика (щосуботи з 830 до 1430)
Термін навчання: 4 місяці (як правило з 01 лютого по 31 травня).
Форми навчання:
вихідного дня
предмети: українська мова та література, математика (щосуботи з 830 до 1430 )
Необхідні документи:
1. 2 фото;
2. довідка зі школи (для учнів) або копія атестату (для випускників).
3. квитанція про сплату.
Прийом документів, як правило, з 26 серпня.
ІНТЕНСИВНІ КУРСИ З ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ
ВИПРОБУВАНЬ
У МАГІСТРАТУРУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Термін навчання – 3 місяці, початок занять – з 01 лютого
Прийом документів з 02 січня по 31 січня
Подати заяву на курси можна за адресою: м. Київ, вул. Cуворова, 1, кім. І264
Інформація за телефоном: 280-68-33, 280-99-17

