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КУРСИ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ ДО 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). 
 

Денна (сб, нд) та вечірня (пн-пт) форма навчання 
Ведеться підготовка за наступними дисциплінами за вибором абітурієнта: математика, 
хімія, фізика, біологія, українська мова та література, англійська мова, історія України. 

Нові групи починають навчання щомісяця! 

Дистанційна форма навчання 
Розрахована на слухачів з інших міст та будь-яких областей України. Дистанційна форма 
дозволяє навчатись у будь-якому місці та коли Вам зручно без втрати якості навчання! Також 
працюють курси для учнів 9-10-х класів. 

 

Вартість навчання на підготовчих курсах НТУ "ХПІ"  
в 2018 - 2019 навчальному році 

Строк навчання 

Розмір оплати,  грн 

1 предмет 
на тиждень  
(3 ак. год.), 

грн 

2 предмети 
на тиждень 
(6 ак. год.), 

грн 

3 предмети 
на тиждень 
(9 ак. год.), 

грн 

4 предмети 
на тиждень 
(12 ак. год.), 

грн 

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 

 
+20 до ЗНО*!!! 

*Випускники підготовчих курсів (як очних так і дистанційних) одразу переходять до 
фінального туру університетської олімпіади, завдяки якій Ви можете отримати до 20 
додаткових балів до балів ЗНО при вступі до НТУ «ХПІ».  

 

http://vstup.kpi.kharkov.ua/pidgotovche-viddilennia/

