
ПІДГОТОВЧІ  КУРСИ 

до ЗНО Харківського національного  

автомобільно-дорожнього університету 

 

Запрошуємо випускників навчальних закладів 2019 року та 

попередніх років на курси з підготовки до здачі тестів ЗНО 

Якщо ви бажаєте підготуватися або не пройшли зовнішнє незалежне 
оцінювання - не втрачайте надію! 

ВАШ ШАНС - ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ! 

Підготовка здійснюється з таких предметів: (математика, українська мова 
та література, фізика, англійська мова, історія України, біологія). 

На підготовчому відділенні ХНАДУ діють підготовчі курси: 

Денні 
Предмети: 

 Мате математика - 1453 грн. 
 Українська мова та література - 1453 грн. 
 Історія України - 1453 грн. 
 Фізика - 1453 грн. 
 Загальна кількість годин - 576. 

Заняття проходять кожного дня крім суботи та неділі з 8:00 до 15:00.  

Період навчання - 7 місяців, з 1 жовтня 2019 р. по 30 квітня 2020 р. 

Для мешканців інших регіонів України надається гуртожиток з пропискою. 
Після у спішного навчання на підготовчих курсах слухачу додаються до 30 

балів (10 балів за підготовчі курси і 20 балів за участь в олімпіаді) до 

загальної кількості балів отриманих на ЗНО, в пріоритеті на бюджетні місця. 

Вечірні 
Предмети: 

 Англійська мова - 1370 грн. 

 Історія У країни - 1370 грн. 

 Фізика - 1370 грн. 

 Біологія - 1370 грн. 

 Загальна кількість годин - 313.  

 

Заняття проходять протягом тижня з 16-00 до 17-30  

Період навчання - з 1 листопада 2019 р. по 31 травня 2020 р. 

Після успішного навчання на підготовчих курсах слухачу додаються до 30 
балів (10 балів за підготовчі курси і 20 балів за участь в олімпіаді) до 
загальної кількості балів отриманих на ЗНО, в пріоритеті на бюджетні місця. 



Вихідного дня (7 місяців) 
Кожної суботи з 9-45 до 15-00  

Предмети: 

• Математика - 143 0 грн. 
• Українська мова та література - 1430 грн. 
Загальна кількість годин - 168. 

Період навчання - з 1 жовтня 2019 р. по 30 квітня 2020 р. 
Після успішного навчання на підготовчих курсах слухачу додаються до ЗО 
балів(10 балів за підготовчі курси і 20 балів за участь в олімпіаді) до 
загальної кількості балів отриманих на ЗНО, в пріоритеті на бюджетні місця. 

Вихідного дня (6 місяців) 
Кожної суботи з 9-45 до 15-00 

Предмети: 

 Математика - 1105 грн. 
 Українська мова та література - 1105 грн. 
Загальна кількість годин - 150. 

Період навчання - з 1 грудня 2019 р. по 31 травня 2020 р. 

Вихідного дня (4 місяця) 
Кожної суботи з 9-45 до 15-00  

Предмети: 

• Математика - 1105 грн. 
• Українська мова та література - 1105 грн. 
Загальна кількість годин - 150. 

Період навчання - з 1 лютого 2020 р. по 31 травня 2020 р. 

Заочні 
Предмети: 

• Математика - 855 грн. 

• Українська мова та література - 855 грн. 

Загальна кількість годин - 150. 

Період навчання - з 1 жовтня 2019 р. по 30 квітня 2020 р. 

Після успішного навчання на підготовчих курсах слухачу додаються до 30 
балів (10 балів за підготовчі курси і 20 балів за участь в олімпіаді) до 
загальної кількості балів отриманих на ЗНО, в пріоритеті на бюджетні місця. 
Тести, які є позитивними в цьому році зберігаються на наступний рік. 

Контактний тел.: 067-57-239-50, 707-36-98  

Соломаха Ганна Борисівна 

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС! 


