
 

 

 

 

Почався новий навчальний рік. Від того, як своєчасно, свідомо, ви 

організуєте свою роботу по підготовці до вступу у вищий навчальний заклад, 

буде залежати кінцевий результат. Задача кожного випускника своєчасно 

зробити вибір майбутньої професії, визначитись с системою підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання (згідно з обраною вами спеціальністю 

вибрати предмети, які підлягають тестуванню). Та не забувати про системний 

всебічний розвиток кожного (а це знання іноземних мов, володіння новітніми 

інформаційними технологіями, відповідним рівнем правосвідомості, тощо), бо 

все це так необхідно у становленні кожного з вас як професіонала у обраній 

справі, якій присвятите все своє життя. 

Колектив нашого університету пропонує вам цілу низку навчальних 

занять для підготовки до ЗНО та розвитку професійних нахилів.  

 

 

 

 

 

 

З жовтня місяця  відкривається школа «Мер міста», яка створюється для 

розвитку професійних нахилів учнів. Наш університет готує спеціалістів 

міського господарства, а мер – це менеджер міста, який відповідає за стан 

доріг, будівель, систем водопостачання та водовідведення, опалення, 

електропостачання, роботу електричного транспорту, є особистістю 

економічно обізнаною  та прекрасним  менеджером, то звичайно, що кожен з  

нас, харків’янин або мешканець іншого міста буде відчувати себе сучасним 

громадянином країни. Познайомитись з основами управління містом ми 

пропонуємо вам навчаючись у школі «Мер міста».    

«Модель довузівської освіти» 

Гусь Ірина Миколаївна 
директор Центру довузівської підготовки 



Навчання в школі буде здійснюватись за напрямками підготовки, які 

існують в університеті для студентів: 

 Будівництво; 

 Архітектура; 

 Геодезія, картографія та землеустрій; 

 Екологія, охорона оточуючого середовища; 

 Економіка підприємств;  

 Електротехніка та електротехнології; 

 Менеджмент; 

 Туризм;  

 Готельно – ресторанна справа. 

В школу набираються учні 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, 

гімназій. Заняття в школі починаються 1 жовтня, та 

закінчуються 30 квітня наступного року. Для 

бажаючих передбачається оздоровчий період з 1 

червня по 31 серпня, в який активно будуть 

вивчатись іноземні мови з наданням сертифікату. 

Відповідно до бажань учнів та їх батьків школа 

може надавати додаткові освітні послуги для 

розвитку особистості, поглиблення знать з 

обраного напрямку підготовки, з урахуванням 

потреб розвитку суспільства.  

Заняття в школі будуть проводитись за окремим розкладом. Форма 

проведення матиме індивідуально-груповий характер (розробка бізнес-планів 

у групах, диспути, ігри, екскурсії на підприємства тощо). Навчальні заняття 

проводитимуться професорсько-викладацьким складом університету з 

використанням матеріально-технічної бази університету та підприємств, з 

якими співпрацює наш навчальний заклад. 

Для удосконалення знать в певній галузі наук, набуття вмінь та навичок 

творчої науково-дослідницької діяльності школярів під керівництвом 

професорсько-викладацького складу нашого університету створюється 

наукове товариство абітурієнтів .  Член наукового товариства абітурієнтів (НТА) 

буде працювати над науково-дослідницькою роботою під керівництвом 

викладача нашого університету, який буде керівником наукової роботи, кожна 



робота матиме чітко визначену тему і розплановані цілі. Абітурієнти – члени 

НТА під керівництвом наукового керівника прийматимуть участь у конкурсі-

захисті наукових робіт Малої академії наук, студентський науково-практичних 

конференціях, Бекетівських читаннях, Клубів майбутніх мільйонерів, 

Світлотехнічному форуму, конкурсі «Обдаровані діти України». 

Підготовчі курси. 

Традиційний напрямок роботи з абітурієнтами (існує більш ніж 50 

років). На підготовчих курсах майбутніх абітурієнтів за програмою ЦНОЗУ з 

базових дисциплін готуються до участі у ЗНО. Мета – підготовка до 

ЗНО,поглиблене вивчення профільних предметів, наукова діяльність 

абітурієнтів. Форма навчання - денна,заочна, вечірня та дистанційна. Слухачі 

підготовчих курсів мають змогу вибрати такі предмети для підготовки : 

українська мова та література, математика, малюнок, хімія, фізика, історія 

України, географія, біологія, інформатика, іноземна мова.  

 

 

 

 

Денна форма навчання – заняття проводяться по суботам з 8-30 до 16-35. 

Вечірня форма навчання – термін навчання 7 місяців з 1 жовтня, 5 місяців з 1 

грудня, термін навчання 3 місяці з 1 лютого. Заняття проводяться 3 рази на 

тиждень з 16-00 до 18-25. 

Заочна форма навчання -  передбачена для слухачів з інших міст України. Та 

дистанційна форма навчання для всіх бажаючих. 

Всі слухачі підготовчих курсів матимуть змогу пройти курс навчання у школі 

розвитку,  стати учасником НТА та по закінченню терміну навчання получити 

свідоцтва про довузівську підготовку, а також всім слухачам підготовчих курсів 

які матимуть бажання вступати на технічні та інженерні спеціальності за 

правилами прийому абітурієнтів до вищого начального закладу на підставі 

результатів підсумкової атестації буде добавлено додаткові 20 балів. 

 



 

На протязі року з метою ознайомлення всіх бажаючих вступити до 

університету міського господарства імені О.М.Бекетова заплановано низку 

заходів з метою проведення профорієнтаційної роботи це 4 Дня відкритих 

дверей, екскурсії на підприємства та по університету, збори для батьків, 

майстер-класи у режимі онлайн, відеоконференції, виставки. З графіком 

проведення цих заходів ви зможете познайомитись на сайті університету у 

розділі «Довузівська підготовка», «Реклама».  

Також на базі університету працює ліцей з профілем іноземної 

філології, в якому навчаються учні 9-11 класів та готує майбутніх студентів, 

свідомо обравши майбутню професію, якісно підготовлених до ЗНО, активних 

учасників НТА, шкіл розвитку. Всі ліцеїсти адаптовані до навчання у вищий 

школі, самостійні, цілеспрямовані, активні у соціумі.  

В структуру університету входять 2 технікуми – Житлово-комунального 

господарства та Електромеханічний, які випускають молодших спеціалістів. 

Випускники технікумів успішно продовжують навчання на бакалавраті по 

різним спорідненим спеціальностям , як на денній так і на заочній формі 

навчання. 

 

 

 

 

Отже шановні гості, абітурієнти, ми пропонуємо вам вибрати одну із 

форм нашої системи довузівської освіти, пройти курс підготовки, розвитку, за 

цей рік полюбити наш університет так, як любимо його ми, та наступного року 

стати членом нашої великої сім’ї - Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М.Бекетова. 

 

 

 

 



Електронна презентація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


