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№ 17/774 від 12 вересня 2018 р.   

Директорам ННІ 
Деканам факультетів 
Начальнику кафедри 
військової підготовки 

  

Шановні колеги! 
 

Навчально-науковий інститут неперервної освіти засвідчує Вам глибоку повагу, висловлює         
слова щирої вдячності за співпрацю і запрошує до подальшого співробітництва щодо проведення            
профорієнтаційної роботи та залучення до навчання в НАУ кращих абітурієнтів України. 
Просимо Вас:  
1. З метою ефективної координації щодо проведення освітніх та профорієнтаційних проектів           
надати інформацію про відповідальну особу підрозділу за формою та надіслати на електронну            
адресу: idp2@nau.edu.ua  
 

Прізвище, ім’я та 
по батькові 

Назва структурного 
підрозділу  

Посада Робочий та 
мобільний 
телефони 

Електронна адреса 

     
 
2. Поновити на сайті очолюваного підрозділу (рубрика «Абітурієнту») інформацію наступного          
змісту:  
Навчально-науковий інститут неперервної освіти здійснює підготовку до загальнодержавного        
ЗНО для абітурієнтів на підготовчих курсах з предметів: українська мова та література,            
математика, історія України, англійська мова, географія, фізика, хімія, рисунок та композиція.  

Форми навчання: вечірня, щосуботня, заочна (у дні шкільних канікул), дистанційна.  
Терміни навчання: 8 місяців (з 01.10.2018 р. по 30.05.2019 р.);  
4 місяці (з 15.01.2019 р. по 30.05.2019 р.).  
Переваги навчання: 
➢ якісна підготовка до ЗНО  
➢ високі результати сертифікатів ЗНО 
➢ фахове викладання дисциплін  
➢ наявність навчально-методичного забезпечення  
➢ рейтингова система оцінювання навчальних досягнень  
➢ поглиблене вивчення дисциплін  
➢ адаптація до навчання у ЗВО  
➢ різноманітні форми навчання 
➢ додаткові бали до рейтингу вступника  
➢ висока результативність вступу до ЗВО 
➢ гнучка система зарахування до НАУ 
➢ профільне навчання. 

Заняття проводяться відповідно до програм загальнодержавного ЗНО адаптованих до вимог          
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Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та технологій УЦОЯО.           
Навчальний процес забезпечується науково-педагогічними працівниками кафедри базових і        
спеціальних дисциплін, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр        
університету.  

Слухачам, які успішно закінчили підготовчі курси і вступатимуть до НАУ на           
спеціальності, яким гарантована підтримка держави, до загального рейтингу вступника         
додаватимуться додаткові бали згідно з Правилами прийому до НАУ. 

Адреса: 03058, м. Київ, пр-т. Космонавта Комарова, 1, кор. 8а, кім. 606, 609;  
тел.: (044)406–79–08, 406–72–02, 406–74–04, 406–72–09, 406–73–11, 406–74–15. 
E-mail: nnino@nau.edu.ua, idp2@nau.edu.ua Web-сторінка: www.nnino.nau.edu.ua (Абітурієнту) 

 
3. Прийняти до уваги План масових профорієнтаційних заходів на І семестр 2018 року: 

№ 
з/п 

Терміни 
проведення Назва проекту (заходу)  

1 03.09.18 р. – 
01.10.18 р. 

Проведення уроків профорієнтації «Моя майбутня професія», «Твій вибір – твоє          
майбутнє» для учнів 10–11 класів ЗНЗ м. Києва та Київської області. 

2 19.09.18 р. – 
23.11.18 р. 

Участь у «ярмарках професій», що для випускників ЗСО Київської області          
організовують міські, районні та міськрайонні центри зайнятості. 
Вересень: Обухівський МРЦЗ; Броварський МРЦЗ (20.09.2018р.); Рокитнянський       
РЦЗ; Сквирський РЦЗ; Таращанський РЦЗ; Ірпінський МЦЗ (24.09.2018р.). 
Жовтень–Листопад: (дати буде уточнено) Білоцерківський МРЦЗ;      
Бориспільський МРЦЗ; Васильківський МРЦЗ; Переяслав-Хмельницький МРЦЗ;      
Фастівський МРЦЗ; Баришівський РЦЗ; Богуславський РЦЗ; Бородянський РЦЗ;        
Вишгородський РЦЗ; Іванківський РЦЗ; Кагарлицький РЦЗ;      
Києво-Святошинський РЦЗ; Макарівський РЦЗ; Яготинський РЦЗ. 

3 22, 23, 29 та 
30.09.18 р. 

Вебінари для абітурієнтів, що проводитимуться спільно із компанією ZNOUA з          
метою презентації діяльності НАУ.  

4 11.10.18 р. Масовий профорієнтаційний захід «НАУ збирає друзів» для учнів 10–11 класів,          
що відбудеться у форматі Дня відкритих дверей у ЦКМ НАУ з 14.30 до 16.00. 

5 13.10.18 р. Освітній форум «Успішний 11-класник», що організовує освітня компанія        
ZNOUA для кращих випускників–2019 м. Києва. 

6 23–25.10.18 р. Х Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», що у Київському Палаці           
дітей та юнацтва проводить ТОВ «Компанія «Виставковий світ» за сприяння          
МОН України. 

7 15–17.11.18 р. Міжнародна освітянська виставка «Освіта та кар’єра – День студента–2018», що у           
Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український       
дім» проводить товариство «Знання» України. 

Координація участі у «ярмарках професій» відбуватиметься через узгодження із         
відповідальним по структурному підрозділу за профорієнтаційну роботу. Уточнені дати та час           
виїздів будуть названі за 3–4 дні до виїзду. 
4. Надати рекламно-інформаційні буклети до ННІНО, каб. 8а-609 або 8а-610. 

 
Відповідальна особа ННІНО: Черіпко С. І., тел.: 406–74–15, 406–74–04 
Примітка: Копію листа буде надіслано на ел. адресу дирекцій інститутів (факультетів). 

 
 
З повагою, директор Н. П. Муранова  
 
Оригінали листів направлено усім керівникам підрозділів через канцелярію НАУ! 
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