НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ НА КУРСИ
ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ ДО
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ (ЗНО).
Підготовчі курси НТУ «ХПІ» дозволяють розширити знання зі шкільної програми,
якісно підготуватися до здачі ЗНО та суттєво підвищити свій конкурсний бал для вступу у
ВНЗ. Навчання з усіх предметів проводиться висококваліфікованими викладачами з
багаторічним досвідом згідно з вимогами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
Ведеться підготовка за вибором абітурієнта за наступними дисциплінами:
математики, хімії, фізики, біології, української мови та літератури, англійської мови,
історії України
Нові групи починають навчання ЩОМІСЯЦЯ!
На курсах існують дистанційна форма навчання, яка розрахована на слухачів з інших міст
та будь-яких областей України. Дистанційна форма дозволяє навчатись будь-де та коли Вам
зручно без втрати якості навчання! Працюють також курси для учнів 9-10-х класів.
Вартість навчання на підготовчих курсах НТУ "ХПІ"
в 2018 - 2019 навчальному році
Розмір оплати, грн
1 предмет
2 предмети
3 предмети
Строк навчання
на тиждень
(3 ак. год.)

на тиждень
(6 ак. год.)

на тиждень
(9 ак. год.)

4 предмети
на тиждень
(12 ак. год.)

8 - місячні курси ( 35 тижнів), з вересня

1400

2800

4200

5600

7 - місячні курси ( 31 тиждень), з жовтня

1225

2450

3675

4900

6 - місячні курси ( 26 тижнів), з листопада

1050

2100

3150

4200

5 - місячні курси ( 22 тижнів), з грудня

875

1750

2625

3500

4 - місячні курси ( 18 тижнів), з січня

700

1400

2100

2800

3 - місячні курси ( 15 тижнів), з лютого

525

1050

1575

2100

Курси для 9-10х класів

1225

2450

-

-

Дистанційні курси
500
1000
1500
2000
Діти-сироти навчаються на підготовчих курсах БЕЗКОШТОВНО!
Випускники підготовчих курсів (як очних так і дистанційних) одразу переходять до
фінального туру університетської олімпіади, яка дає призерам до 20 додаткових балів до
балів ЗНО при вступі у НТУ «ХПІ».
Наші контакти: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, учбовий корпус 2
(У2), перший поверх, кімната 102, з понеділка по п’ятницю
з 9-00 до 18-00. Телефон для довідок: (057) 707-62-31
podkursi.khpi.kharkov@gmail.com
http://vstup.kpi.kharkov.ua/pidgotovche-viddilennia/

ЧЕКАЄМО НА ВАС!

