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ЦДП — ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ
ПІДГОТОВКИ
Вінницький національний технічний університет має багаторічний досвід у сфері надання освітніх послуг
для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання знань і вступу до вищого навчального закладу.
Важливим завданням діяльності Центру довузівської підготовки є широка профорієнтаційна робота зі
слухачами, яка визначає можливість їх ознайомлення з
напрямами підготовки, за якими здійснюється навчання
в університеті, допомога в здійсненні свідомого вибору
майбутньої професії у відповідності до власних уподобань та здібностей.
Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких є кандидати
наук, доценти, старші викладачі. Заняття проводяться у
відповідності з навчальними планами, які передбачають
вивчення предметів, що забезпечують якісну підготовку з
математики, фізики, української мови та літератури. Навчальні плани передбачають проведення лекційних та
практичних занять, щомісячних контрольних робіт.
Сьогодні в структуру Центру довузівської підготовки
входять: восьмимісячні заочні та шестимісячні вечірні
підготовчі курси, дворічні підготовчі курси (Заочна фізико–математична школа), тримісячні вечірні та заочні підготовчі курси.
Заочна фізико-математична школа (дворічні підготовчі курси). У школу запрошуються учні 10-х класів
середніх шкіл, передвипускних курсів коледжів та профтехучилищ. Учні заочної фізико-математичної школи
навчаються паралельно з навчанням у середній школі,
коледжі або профтехучилищі. Навчальний рік розпочинається у жовтні і складається з двох семестрів. Заняття у
ЗФМШ проводяться у вихідні дні – суботу та неділю з 9-ї
до 15-ї години. Крім проведення аудиторних занять для
учнів проводяться додатково консультації з математики
та фізики. У період з 31 грудня по 10 січня для учнів школи організовуються канікули. Навчання на другому курсі
закінчується проведенням підсумкової комплексної атестації з математики і фізики, результати якої дають право
на отримання додаткових балів.
Прийом документів здійснюється з 1-го липня.

з математики і фізики, результати якої дають право на
отримання додаткових балів.
Прийом документів здійснюється з 1-го липня.
Тримісячні підготовчі курси (заочні та вечірні) передбачають повторення шкільної програми з математики,
фізики, та української мови та літератури для успішної
проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань
і вступу до вищого навчального закладу. Заняття на заочній формі навчання проводяться у вихідні дні – кожну
суботу та неділю з 9-ї до 15-ї години. Заняття на вечірніх
курсах здійснюються три рази на тиждень – у понеділок,
середу і п’ятницю з 16-ї години до 19-30. Початок занять
– у січні. Навчання закінчується проведенням підсумкової
комплексної атестації з математики і фізики, результати
якої дають право на отримання додаткових балів.
Прийом документів здійснюється з 1-го грудня.
За результатами підсумкового контролю за умови
успішної здачі іспиту, випускникам Центру довузівської
підготовки видаються сертифікати про закінчення навчання на підготовчих курсах. Сертифікат дає право на
одержання 10 додаткових балів при вступі до ВНТУ (згідно правил прийому до ВНТУ).
Для зарахування на навчання у Центр довузівської
підготовки необхідно надати такі документи:
— заяву на ім’я ректора;
— копію квитанції про сплату за навчання;
— фотокартку (розмір 3х4);
— угоду про освітню послугу в 2-х екземплярах.
Довузівська підготовка – це запорука успішного вступу і навчання у технічному університеті. Наш вибір – Вінницький національний технічний університет – впевнено
заявили понад 90% випускників Центру довузівської підготовки у 2015 році.

Восьмимісячні заочні підготовчі курси. Приймаються особи із повною загальною середньою освітою,
а також учні 11-х класів загальноосвітніх шкіл та випускних курсів коледжів та профтехучилищ.
Заняття розпочинаються з 1 жовтня та закінчуються
у травні і проводяться у вихідні дні – суботу та неділю
з 9-ї до 15-ї години. Навчання закінчується проведенням підсумкової комплексної атестації з математики і
фізики, результати якої дають право на отримання додаткових балів.
Прийом документів здійснюється з 1-го липня.
Шестимісячні вечірні підготовчі курси. Приймаються особи із повною загальною середньою освітою,
а також учні 11-х класів загальноосвітніх шкіл та випускних курсів коледжів та профтехучилищ.
Заняття на вечірніх курсах здійснюються три рази на
тиждень – у понеділок, середу і п’ятницю з 16-ї години до
19-30. На вечірніх курсах слухачі повторюють шкільний
курс математики, фізики, української мови та літератури.
Навчальний рік розпочинається у жовтні і закінчується
у квітні проведенням підсумкової комплексної атестації

За додатковими довідками звертатися:
Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ, корпус № 8
телефони: (0432) 59–84–06, 59–82–87
Адреса сайту ЦДП в Інтернеті: indp.vntu. edu.ua
E–mail: indp@vntu.edu.ua

