
ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ  

Майбутні абітурієнти ВСП «Павлоградський фаховий коледж НТУ «ДП»! 

Якщо Ви мрієте стати студентами нашого Коледжу, ми допоможем Вам не тільки ґрунтовно підготуватись до вступу в наш заклад 
освіти, але й поступово адаптуватись до навчання в ньому. 

У нас працюють висококваліфіковані викладачі, що допоможуть вам позбутися «білих плям» в знаннях. 
Профорієнтаційні співбесіди дадуть можливість детальніше ознайомитись зі спеціальностями, вибрати ту, що вам до душі. 
Як показують статистичні дані, більш ніж 80% випускників підготовчого відділення, що подають документи до Коледжу, стають 

студентами денної форми навчання, більшість з них – за держзамовленням. 
 Навчання на підготовчому відділенні проводиться для школярів, які на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) планують 

вступати до Коледжу. До програми підготовки входять предмети з яких складаються вступні екзамени: українська мова, математика. 

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ 

Мета курсів – повторити, надати, систематизувати знання і адаптувати слухачів до вимог коледжу на вступних екзаменах, а також 
зосередити увагу на темах і питаннях, що викликають труднощі у школярів. 

 

  цілеспрямована підготовка школярів до вступу на навчання до Коледжу; 

  допомога в професійній орієнтації; 

  психологічна адаптація до майбутнього більш високого ступеня освіти; 

  можливість поетапного доведення знань до базисного рівня школярів, які  
мають недоліки  в своїх знаннях; 

  велика увага приділяється практичній роботі; 

  контроль якості та підсумкова атестація отриманих знань допомагають    
подолати страх, невпевненість у свої силах перед вступними екзаменами;  

  навчання на курсах обходиться значно дешевше, ніж заняття з репетитором; 

  крім того, підготовчі курси дають можливість перевірити, поповнити і 
закріпити свої  знання, навіть для тих учнів, які успішно закінчують школу; 

 слухачі курсів  вчаться виконувати тестові завдання і правильно оформляти письмові роботи; 

 знання, які надають на курсах відповідають вимогам Коледжу. 

Відповідальне ставлення до відвідування курсів, робота на заняттях, виконання домашніх завдань – стане запорукою 
для отримання якісних знань та успішного складання вступних екзаменів. 

ЗА УСПІШНЕ ЗАКІНЧЕННЯ ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ ВСТУПНИК ОТРИМУЄ ДОДАТКОВИЙ БАЛ ДО 
КОНКУРСНОГО БАЛУ відповідно до Правил прийому до Відокремленого структурного підрозділу 

"Павлоградський фаховий коледж Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".  

 

 

В Коледжі працюють шестимісячні курси (жовтень-березень), трьохмісячні курси (квітень - червень). 

ЗАПИСАТИСЬ НА КУРСИ: вул. Світличної Ганни, 63, м. Павлоград, Дніпропетровська область, 51400.  

Телефон: +380 563 20-49-58, +380 99-703-36-77. E-mail: pkntudp@ukr.net  

mailto:pkntudp@ukr.net

