
Ви питали - ми відповідаємо!

На адресу редакції газети «Сві
точ знань» надходить безліч листів від 
старшокласників із запитаннями про 
підготовчі курси. Чи є можливість у ви
пускників шкіл підвищити свій рівень 
знань для успішної здачі ЗНО? З цим 
питанням ми звернулися до директо
ра центру довузівської підготовки при 
ХНТУСГ ім. Петра Василенка Анатолія 
Горбаньова.

- Анатолію  Петровичу, розка
жіть будь-ласка про роботу підготов
чих курсів.

-  Щорічно в стінах університе
ту для випускників шкіл, ліцеїв, гімна
зій із жовтня до травня місяця працю
ють підготовчі курси, завданням яких 
є підвищення рівня знань випускників 
для успішної здачі зовнішнього неза
лежного оцінювання.

• Як проходять курси?
-  Заняття відбуваються щосу

боти з таких предметів як українська 
мово, математика то фізика. Врахо
вуючи ті обставини, що контингент  
учнів складається з міських, районних 
та сільських шкіл, перші заняття 
проходять із великою напругою, мля
во. Іноді складається враження, що в 
підготовчих курсах більше зацікавле
ні батьки, ніж діти. Але на другому- 
третьому місяці ситуація змінюєть
ся, діти стають більш уважнішими 
та активними. В групах виявляються 
лідери, з яких беруть приклад діти, 
що хочуть поширити свої знання.

- Який відсоток вступу до ВНЗ 
після проходження курсів?

-  Наші викладачі -  предметники 
мають великий педагогічний досвід

про що свідчать результати мину
лого року  -  9 абітурієнтів із 10 стали 
студентами. Слід зазначити те, що 
діти, які навчалися на підготовчих 
курсах і стали студентами 1 курсу, 
почувоють себе більш впевненішими 
на заняттях, бо пройшли нульовий 
курс. Вони з радістю зустрічають ви
кладачів, які з ними працювали про
тягом попереднього року і знову захо
дять до аудиторії. Також важливим є і 
той факт, що під час навчання слухачі 
мають можливість познайомитись 
із провідними викладачами універси
тету і більш детально дізнатися про 
майбутню професію.

Закінчуючи розмову, можу ре
комендувати батькам і дітям-випус- 
кникам  -  приходьте на підготовчі 
курси нашого навчального закладу і 
ваша мрія стати студентом буде 
успішно досягнута, а колектив викла
дачів Вам допоможе.

-  Д якуємо за розмову.
Епілог.
Ще в 10 класі я почав замислю

ватись над своїм майбутнім. Куди себе 
діти, чим зайнятися, де продовжити на
вчання? Рівень знань, який я отримав 
у сільської школі, на мій погляд, був 
недостатнім, а поступити до ВНЗ дуже 
хотілось. Критично оцінюючи свої зна
ння, я розумів, що без додаткового під
вищення знань, ЗНО скласти не зможу.

Рішення було прийнято: одно
значно робити спробу вступати до 
Харківського національного технічного 
університету сільського господарства 
ім. Петра Василенка, а також інших ВНЗ 
міста.

Від свого знайомого дізнався, 
що в ХНТУСГ діють підготовчі курси. 
Приїхав до Харкова , записався і почав 
їх відвідувати. Вже з перших занять я 
зрозумів, що для здійснення найзапо- 
вітнішої мрії моїх знань недостатньо. 
Мені необхідно дуже багато працюва
ти, щоб поповнити свої прогалини. На
магався не пропускати занять і згодом 
зрозумів, як важливо вчасно прийняти 
правильне рішення. Щоразу відвідува
ти заняття ставало цікавіше. Знайом
ство з новими товаришами теж ставало 
у пригоді.

Скоро наближався час реєстрації 
на тестування, спочатку пробне, а трохи 
пізніше уже справжнє випробування. 
Дуже хвилювався, чи витримаю ці ви
пробування? І ось, нарешті, я успішно 
здав тести, що дало мені можливість 
подати заяву на вступ до ВНЗ. Резуль
тати тестів виявилися достатніми для 
зараховуваня на бюджетну форму нав
чання!

А ще більше зрадів коли ми, пер
шокурсники, зустрілися 1-го вересня на 
Дні посвяти у студенти. Майже всі слу
хачі підготовчих курсів стали студента
ми такого славетного навчального за
кладу.

Особливу подяку хочеться ви
словити А.П. Горбаньову, виклада
чам А.М. Солодовніковій. І.В. Волчок, 
О.С. Зотовій, Л.В. Бабай за їх наполе
гливість, за те, що ми майже всі стали 
студентами.

В. І. Багрій, 
випускник Лук'янцівської 

ЗОНІ Харківського району, 
студент першого курсу Н Н І П Х В .


