Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
запрошує на підготовчі курси!

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ
ОГОЛОШУЄ НАБІР СЛУХАЧІВ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
на 2016 – 2017 навчальний рік

(ЛІЦЕНЗІЯ МОН УКРАЇНИ: Серія АЕ №527265 від 09.09.2014р.)

1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
• Набір на підготовчі курси ФАКС НТУУ «КПІ» здійснюється в межах затвердженого
ліцензійного обсягу.
• На підготовчі курси ФАКС НТУУ «КПІ» запрошуються учні 11 класів.
• Початок занять: з жовтня, в міру комплектації навчальних груп.
• Заняття проводяться в навчальних групах на базі університету.
• Навчання та атестація слухачів здійснюється з трьох конкурсних предметів, відповідно
технічному напрямку підготовки: Математика, Фізика, Українська мова та література.
• Методичне та програмне забезпечення роботи підготовчих курсів дозволяє оптимально
синхронізувати протягом навчального року два взаємопов’язаних процеси: поглиблену
підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та приведення рівня знань
слухачів з фундаментальних дисциплін до рівня вимог університетських програм.
• Навчання платне. Оплата здійснюється відповідно до затверджених Кошторисів.

2. АТЕСТАЦІЯ СЛУХАЧІВ

• По закінченні навчального року слухач отримує Сертифікат з його підсумковим рейтингом,
який є інтегральним показником якості його знань з трьох програмних конкурсних
предметів. Цей показник формується впродовж всього терміну навчання.
• Основним видом самостійної роботи слухача підготовчих курсів впродовж навчального
року є виконання та захист ним циклу індивідуальних атестаційних робіт (ІАР) з кожного
предмету.
• Очний контроль якості знань слухача з усіх предметів здійснюється у формі підсумкових
атестаційних контрольних робіт (ПАКР).
• На основі отриманого підсумкового рейтингу, при вступі на інженерно-технічні напрями
підготовки, слухачеві додаються додаткові бали (згідно Умов прийому до ВНЗ України).

3. ФОРМИ НАВЧАННЯ

• ОЧНО-ЗАОЧНА (щосуботи з 1000 до 1600 або з 1200 до 1800) - форма дистанційного навчання,
яка здійснює гнучке поєднання очної та заочної форм і надає можливість підготовки
незалежно від місця проживання слухача.
• ВЕЧІРНІ КУРСИ (тричі на тиждень: понеділок – середа – п’ятниця або вівторок – четвер –
субота, з 1610 до 1835).

4. ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ:

7 місяців (для учнів 11-х класів: однорічний цикл – експрес підготовка)

5. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

• Записатись на підготовчі курси можна особисто (понеділок… п’ятниця – попередньо
узгодити час) за адресою: м. Київ, вул. Боткіна, 1, НТУУ «КПІ», корпус 28, кімната 206-б.
При собі необхідно мати: 2 фото (3 х 4), ксерокопію паспорта (ксерокопію свідоцтва
про народження) та ксерокопію Ідентифікаційного номеру.
• Телефони для довідок: (044) 204 83 15, (095) 435 53 50.

