
        НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

    ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА 
    КУРСИ З ПІДГОТОВКИ 

    ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО 
    ОЦІНЮВАННЯ-2019 

з української мови та літератури, математики,  
історії України, англійської мови, фізики, географії. 

Строки та форми навчання: 
з 01.10.2018 по 18.05.2019 - вечірня (двічі або тричі на тиждень з 1610 

до 1900 або з 1910 до 2200) та вихідного дня (щосуботи з 830 до 1430); 
з 03.12.2018 по 18.05.2019 – вечірня (двічі або тричі на тиждень з 1610 

до 1900 або з 1910 до 2200) та вихідного дня (щосуботи з 830 до 1430); 
з 04.02.2019 по 18.05.2019 – вечірня (тричі на тиждень з 1610 до 1900 

або з 1910 до 2200). 
Чекаємо на Вас за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, 
кім. і260 (Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення 
керівних працівників та спеціалістів)      Наш телефон: (044) 280-99-17 



ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА КУРСАХ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО-2019 В НТУ 
 

Строк навчання Форма навчання 
Предмети,  

що вивчаються 

Вартість, грн  
(за весь строк 

навчання) 

01.10.2018 –  

18.05.2019  

(33 тижні) 

вечірня 

два предмети (українська мова та література і 
математика) тричі на тиждень (12 год/тиждень) 

3900 

один предмет (українська мова та література або 
математика) тричі на тиждень (6 год/тиждень) 

1950 

два предмети (українська мова та література і 
математика) двічі на тиждень (8 год/тиждень) 

2600 

один предмет (українська мова та література або 
математика) двічі на тиждень (4 год/тиждень) 

1300 

один предмет (географія або історія України або 
фізика або англійська мова) один раз на тиждень  
(4 год/тиждень) 

1300 

вихідного дня  

(щосуботи) 

два предмети (українська мова та література і 
математика) (8 год/тиждень) 

2600 

один предмет (українська мова та література або 
математика або географія або історія України або 
фізика або англійська мова) (4 год/тиждень) 

1300 

 

 

 

 

03.12.2018 –  

18.05.2019 

(24 тижні) 

вечірня 

два предмети (українська мова та література і 
математика) тричі на тиждень (12 год/тиждень) 

3200 

один предмет (українська мова та література або 
математика) тричі на тиждень (6 год/тиждень) 

1600 

два предмети (українська мова та література і 
математика) двічі на тиждень (8 год/тиждень) 

2100 

один предмет (українська мова та література або 
математика) двічі на тиждень (4 год/тиждень) 

1050 

один предмет (географія або історія України або 
фізика або англійська мова) один раз на тиждень  
(4 год/тиждень) 

1050 



 

 

 

 
вихідного дня  

(щосуботи) 

два предмети (українська мова та література і 
математика) (8 год/тиждень) 2100 

один предмет (українська мова та література або 
математика або географія або історія України або 
фізика або англійська мова) (4 год/тиждень) 

1050 

04.02.2019 –  

18.05.2019 

(15 тижнів) 

вечірня 

два предмети (українська мова та література і 
математика) тричі на тиждень (12 год/тиждень) 

2100 

один предмет (українська мова та література або 
математика) тричі на тиждень (6 год/тиждень) 

1050 

два предмети (українська мова та література і 
математика) двічі на тиждень (8 год/тиждень) 

1400 

один предмет (українська мова та література або 
математика) двічі на тиждень (4 год/тиждень) 

700 

один предмет (географія або історія України або 
фізика або англійська мова) один раз на тиждень  
(4 год/тиждень) 

700 

вихідного дня  

(щосуботи) 

два предмети (українська мова та література і 
математика) (8 год/тиждень) 

1400 

один предмет (українська мова та література або 
математика або географія або історія України або 
фізика або англійська мова) (4 год/тиждень) 

700 

 

 

 


