ОГОЛОШЕННЯ

Прийом слухачів на безкоштовні (окрім рисунку та живопису)
підготовчі курси здійснюється Центром доуніверситетської підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
До

викладання

дисциплін

на

підготовчих

курсах

залучено

висококваліфікованих викладачів, які мають практичний досвід підготовки до ЗНО.

Робочі навчальні програми дисциплін з підготовки до вступу в університет
за своєю структурою відповідають вимогам державних стандартів освіти і містять
у собі всі складові щодо підготовки до ЗНО, а також участі у творчому конкурсі
при вступі на спеціальності « Дизайн» і «Архітектура та містобудування».

На підготовчі курси ( щосуботні) зараховуються учні випускових класів, які
здобувають повну загальну середню освіту, а також студенти технікумів та
коледжів, які здобули або здобувають у 2018 році повну загальну середню освіту,
і бажають підготуватись до вступу в університет.

Слухачі підготовчих курсів за результатами атестації додатково до
конкурсного балу (максимально 200 балів) можуть отримати до 10 балів при
вступі на спеціальності, яким надається особлива державна підтримка:
 101 - Екологія
 131 - Прикладна механіка
 133 - Галузеве машинобудування
 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 161 - Хімічні технології та інженерія
 187 - Деревообробні та меблеві технології
 205 - Лісове господарство (лісове господарство, лісова інженерія,
мисливське господарство)
 206 - Садово-паркове господарство

Для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої
освіти при вступі на вищезазначені спеціальності, яким надається особлива
державна підтримка, в НЛТУ України орієнтовно у травні 2018 року буде
проведено Всеукраїнську олімпіаду. Учасники олімпіади можуть отримати
додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО з одного предмета в обсязі від 1 до
20 балів, але не вище 200 балів за предмет.
Окрім вищезгаданих спеціальностей в НЛТУ України готують також
фахівців (бакалаврів і магістрів) за іншими спеціальностями:
 022 - Дизайн
 051 - Економіка
 071 - Облік і оподаткування
 073 - Менеджмент
 122 - Комп’ютерні науки
 126 - Інформаційні системи та технології
 191 - Архітектура та містобудування

З більш детальною інформацією можна ознайомитись:
в Центрі ДПППКК тел. 237-88-59, (067)3201862. E-mail: dpo@nltu.edu.ua
або на сайті Центру ДПППКК http://dpo.nltu.edu.ua чи Приймальної комісії
НЛТУ України www.pk.nltu.edu.ua.

Документи на підготовчі курси
1. Копія паспорта (1, 2, 11 ст)
2. Копія ідентифікаційного номера
3. Довідка з місця навчання
4. 6 фотокарток розміром 3х4
5. папка швидкозшивач
6. 2 конверти по Україні

