Національний університет харчових технологій
Центр доуніверситетської освіти
для громадян України та іноземних держав
Адреса: 01601, м.Київ, вул. Володимирська, 70, корп. Б-107.
тел. 287-94-92.

У цьому навчальному році Національний університет харчових
технологій розпочинає дистанційну підготовку з хімії для школярів.
Автори курсу – викладачі кафедри харчової хімії НУХТ; ресурс
створено при підтримці відділу дистанційної освіти та Центру
доуніверситетської освіти для громадян України та іноземних держав
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Програма дистанційного курсу
повністю відповідає програмі ЗНО

Ґрунтується на кращих вітчизняних підручниках

Як буде проходити навчання?
➢ Курс розділено на 10 тем
➢ Кожна тема представлена однією чи декількома відео лекціями
➢ Представлені також приклади розв’язування задач , а для
закріплення матеріалу теми – необхідно виконати тест

Переваги дистанційної освіти
✓ Містить все необхідне для навчання (відео лекції, тести)
✓ Є можливість задавати питання викладачам та отримувати
на них відповіді
✓ Доступ до навчання ви отримуєте у зручний для вас час та в
будь-якому місці де є Інтернет
✓ Вартість онлайн-курсів є набагато дешевшою у порівнянні з
іншими формами навчання.

Найкраща освіта – це самоосвіта

За детальною інформацією
звернутись до
ЦЕНТРУ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
для громадян України та іноземних держав
Шановні учні 11-х класів!
Пропонуємо вам у новому 20172018 навчальному році пройти підготовку
до ЗНО та підсумкової атестації на
підготовчих курсах
Слухачам підготовчих курсів, які отримали за підсумкову атестацію позитивний
результат, видається Сертифікат із зазначеною кількістю балів, які
враховуються під час подання документів для вступу на навчання за умови вступу
на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності НУХТ, яким
надається особлива підтримка відповідно до Умов прийому 2018 року.
Вид навчання

Термін навчання

Форма навчання
Вечірня

Підготовчі курси

8 місяців*
01.10.17-31.05.18

Денна
Очно-заочна
Дистанційна**

Предмети, що вивчаються

Примітки

Математика, українська мова та

учні 11-х класів; молодь з

література,хімія, фізика, іноземна мова,

повною загальною

географія, біологія, історія України

середньою освітою

*для слухачів 8-місячних підготовчих курсів надається бонус - дистанційний курс(з предметів - математика, хімія.
**дистанційна форма підготовки з предметів - математика, хімія.
(за дистанційною формою навчання слухач може розпочати навчання у будь-який час)

