
Підготовчі курси КПІ ім. Ігоря Сікорського для школярів 

 

Підготовчі курси для учнів 5 - 7 класів допоможуть систематизувати та 

проаналізувати отримані раніше знання. Навчання проходить дистанційно з 

усіх предметів шкільної програми*. Курси базуються на повторенні й 

поглибленні знань здобутих на уроках та творчому підході до будь-якої 

проблеми, що виникла під час самостійної роботи. Заняття відбуваються у 

формі вільного практичного уроку і складаються з узагальнення теоретичної 

та практичної частин.  

Навчальний процес забезпечують науково-педагогічні працівники 

університету високого рівня й викладачі шкіл. Фахівці з 30-річним досвідом 

організації підготовчих курсів розробили оптимальну методику, що лаконічно 

подає матеріал. Заняття проходять дистанційно в режимі реального часу 

(Skype, Zoom) та передбачають поглиблене вивчення шкільних дисциплін за 

короткий термін. Викладачі використовують різноманітний електронний 

контент і працюють за ексклюзивними програмами. Навчання проходить лише 

у відведений для уроку час без домашніх завдань. Заняття триває 1 ак. год. і 

складається з установчої частини (вітання, розгляд питань, які виникли з 

попередніх завдань); основної частини (нова тема, відповіді, практичні 

заняття); розділу «Це цікаво!»(розповідь про цікаві факти). 

Ми розробили індивідуальний план роботи з навчальних предметів і 

забезпечуємо постійний контакт з учнями. Цей курс має на меті розширити, 

поглибити та вдосконалити здобуті знання, забезпечити розвиток творчих 

здібностей учнів. Завдяки сучасним підходам учні отримають комунікативні 

навички роботи в групі, вміння вести дискусію, аргументувати відповіді. Учні 

навчаться аналізувати і логічно мислити. 

Вас очікують бонуси при реєстрації на підготовчі курси КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. 

Період навчання з 1 лютого по 31 травня 2021 р.  

Курс одного предмета - 34 години (два рази в тиждень) 

Кількість слухачів - п’ять осіб 

Заняття проходять по будням та суботах 

 

Для зарахування на курси необхідно заповнити реєстраційну форму. 

ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ: 

https://forms.gle/SGVtuN2s52c9vGzw7 

 

Для довідок: 

(044) 204–90–53; (063) 955-08-46; (063) 514-32-52;  

(097) 710–14–58;  (097) 628-06-22  

понеділок-п’ятниця з 09:00 до 19:00; субота з 10:00 до 16:00 

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 14, корп. 16, каб. 122, 123, 124 

сайт: http://eqmi.kpi.ua/contact 

FB: https://www.facebook.com/eqmi.kpi/ 

e-mail: eqmi@kpi.ua 

https://forms.gle/SGVtuN2s52c9vGzw7


*НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ  

№ 

п/п 

Навчальні предмети  

 

класи 

5 6 7 

1 Українська мова та література  х х х 

2 Історія України  х х х 

3 Математика х х  

4 Алгебра   х 

5 Геометрія   х 

6 Фізика    х 

7 Географія х х х 

8 Англійська мова х х х 

9 Хімія   х 

10 Біологія  х х 

11 Інформатика х х х 

 


