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І. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: 
 
Навчальний процес на ПВ відбувається за такими формами: 
 1. Денна форма навчання – для осіб, які мають повну загальну середню 
освіту та учнів шкіл екстернів – навчальний рік. 

2. Денна форма навчання – для студентів 3-4 курсу ОМК для підготовки до 
вступу на напрям підготовки «оптотехніка» фізичного факультету – 2 навчальні 
роки. 
 3. Вечірня форма навчання та суботні курси – для учнів старших класів – 8, 
5, 4-місячні програми. 
 4. Вечірня форма навчання – курс з математики, фізики, української мови 
та літератури на пільгових умовах в оплаті для учнів фіз.-мат. шкіл, з якими є 
угоди про співпрацю – 4,5 місяці. 
 5. Вечірня форма навчання – для абітурієнтів коледжів, 9-й клас – 9, 5, 3 
місяці. 
 6. Лекторій під час весняних канікул – для іногородніх абітурієнтів 
поточного року – 8 днів. 
 7. Літня школа – для тих, хто братиме участь у ЗНО в наступному році, 10-
й клас – 1 місяць. 
 8. Літній лекторій для абітурієнтів коледжів безпосередньо перед 
вступними випробуваннями – 2 тижні. 

 
За підсумками 2012/2013 н.р. на ПВ навчалося 829 слухачів, з них 186 

іногородніх: 
в т.ч. з міст Татарбунари, Черкаси, Кременчук, Яготин, Херсон, Чернігів, 

Лубни, Житомир, Миргород, Конотоп, Переяслав-Хмельницький, Кривий Ріг, 
Вінниця, Сарни, Умань, Луцьк, Рахів, Запоріжжя, Шпола, Миргород, Хорол, 
Полтава, Євпаторія та міста Київської області – вчилися на суботній формі 
навчання 

з міст – Чернігів, Мена, Кіровоград, Севастополь, Херсон, Полтава, 
Сєвєродонецьк, Дніпропетровськ, Конотоп, Хорол, Світловодськ, Кривий Ріг, 
Херсон, Суми, Переяслав-Хмельницький, Керч, Лубни, Козелець, Маріуполь, 
Костянтинівка (Донецької обл.), Комсомольськ, Ромни, Рівне, Кременчук, 
Приморськ, Болград, Донецьк, Бендери (Придністров’я), села АР Криму й 
Закарпаття, та міста і села Київської області – вчилися на весняному лекторію 
та літній школі. 

 
З випускників ПВ 2012/2013 н.р. 176 одержали додаткові бали для вступу 

на природничо-математичні напрями підготовки Університету (від 1 до 20); та 
27 одержали 2 додаткові бали для вступу у коледжі. 
 
 



 
ІІ. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ 
 
 1. Ініційовано та проведено загальноуніверситетський День відкритих 

дверей (грудень, 2012) окремо для природничих, гуманітарних факультетів та 

коледжів.  

 2. Проведений ряд круглих столів та науково-практичних семінарів (з 

літератури, математики, історії України та всесвітньої історії за участю 

викладачів Університету з метою зацікавити абітурієнта та заохотити до 

наукової роботи). 

 3. Організовано екскурсії до Музею Університету, Зоологічного музею, 

літературно-меморіальних музеїв Лесі Українки, П.Тичини, М.Рильського зі 

слухачами ПВ; а також екскурсії до музеїв Університету для ряду шкіл регіонів 

України під час шкільних канікул. 

4. Під час осінніх та весняних шкільних канікул проведено екскурсію по 

Університету та зустріч з викладачами для 11-класніків Херсонського фізико-

технічного ліцею. 

5. Рекламно-інформаційне освітлення діяльності підготовчого відділення 

на сайті Університету та відділення, у газеті «Київський університет». 

6. Інформація стосовно вступної кампанії – цілорічно. 

 
№ Дата Назва заходів 

1.  жовтень Літературний круглий стіл за участю Ю.Д. Солод на тему 
«У чому є сьогодні високе призначення літератури?» 
(Частина І),  презентація навчального посібника «Класична 
українська література» 

2.  жовтень Оглядова екскурсія до літературно-меморіальних музеїв 
Т.Шевченка та М.Лисенка. (відп. заст. зав. з 
профорієнтаційної роботи, ст. викл. Сапожнікова О.В.) 

3.  листопад Фотоконкурс серед слухачів підготовчого відділення «В 
об’єктиві Шевченко… Університет» 

4.  грудень День відкритих дверей для природничо-математичних 
факультетів та інститутів 

5.  грудень День відкритих дверей для гуманітарних факультетів та 
інститутів 

6.  грудень Екскурсії до Музею історії Університету (згідно графіку) 
(відп. заст. зав. з профорієнтаційної роботи, ст. викл. 
Сапожнікова О.В.) 



7.  грудень Зустріч з школярами та вчителями Херсонського фізико-
технічного ліцею, екскурсія по Університету та до Музею 
історії Університету; відповіді на запитання абітурієнтів 

8.  січень Математичний науковий семінар «Математичні середні та 
зв'язок між ними» (для абітурієнтів фізико-математичних 
спеціальностей) (відпов. доц. мех.-мат. факультету 
Назаренко М.О.) 

9.  лютий Оглядова екскурсія до літературно-меморіального музею 
Лесі Українки (відп. заст. зав. з профорієнтаційної роботи, 
ст. викл. Сапожнікова О.В.) 

10.  лютий День відкритих дверей природничо-математичних 
факультетів Університету для школярів 8-9 класів (з метою 
залучення до вступу до ОМТ, КГРТ) 

11.  березень Оглядова екскурсія до літературно-меморіального музею 
П.Тичини (відп. заст. зав. з профорієнтаційної роботи, ст. 
викл. Сапожнікова О.В.) 

12.  березень Зустріч з школярами та вчителями Херсонського фізико-
технічного ліцею, екскурсія по Університету та до 
Зоологічного музею Університету; відповіді на запитання 
абітурієнтів 

13.  березень Лекція «Про що нам розповідають прапори держав світу?» 
(відп. доц. історичного факультету Руккас А.О.) 

14.  березень Літературний круглий стіл за участю Ю.Д. Солод на тему 
«У чому є сьогодні високе призначення літератури?» 
(Частина ІІ) 
 

15.  квітень Оглядова екскурсія до літературно-меморіального музею 
М.Рильського (відп. заст. зав. з профорієнтаційної роботи, 
ст. викл. Сапожнікова О.В.) 

16.  квітень Участь у Ярмарку професій м. Бровари (із залучення 
представників коледжів Університету) 

 
 
Завідувач 
Підготовчого відділення     Ляшенко І.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


