УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Д

ля підвищення якісного складу
З 2008 р. в університеті розпочали ростудентів і підготовки до вступу
боту підготовчі курси, на яких випускники
молоді, яка після закінчення середшкіл готуються до зовнішнього незалежньої школи працювала на виробництві або
ного оцінювання. Слухачі курсів повтослужила в армії і перерва в навчанні станорюють матеріал із тих предметів, які вони
вила більше двох років, у 1970 р. в навчальобрали на зовнішнє тестування: українська
ному закладі було відкрите підготовче
мова та література, математика, біологія,
відділення з набором 100 осіб. Його ствоісторія України, географія, хімія. Навчаренням і організацією роботи займався
ються в суботу, неділю та в канікулярний
перший завідувач О. М. Геркіял. У подальперіод. Крім підготовки до тестування, зі
шому в налагодженні роботи підготовслухачами курсів проводить профорієнтачого відділення значний внесок зробили
ційну роботу з метою правильного вибору
ЧЕРНЕГА
його наступні завідувачі — Т. О. Кравець,
майбутньої професії.
Інна Іванівна
О. О. Бєлінський, М. Г. Ліповський,
У лютому 2011 р., внаслідок реорЗавідувач відділення
Н. М. Поліщук, І. М. Гурський.
ганізації й об’єднання з відділенням
У 2003 р. на базі підготовчого віддіпрацевлаштування, цей структурний підлення було створено факультет довишівської підго- розділ університету перейменовано на відділ пратовки, завдяки чому запрацювали підготовчі шести- та цевлаштування та довишівської підготовки, його
тримісячні курси для учнів 11 класів. Почали свою завідувачем призначено Н. Д. Сомова, а із серпня
роботу філії підготовчого відділення у НВК ЗОШ 2012 р. — Ю. В. Новак.
І–ІІІ ст. — гімназія м. Балта і НВК ЗОШ І–ІІІ ст. — гімнаУ лютому 2015 р., внаслідок чергової реорганізації,
зія смт Любашівка Одеської області, ЗОШ № 1 І–ІІІ ст. відділ працевлаштування та довузівської підготовки
смт Новоархангельськ Кіровоградської області.
перейменували на відділ довишівської підготовки та
У школах регіону було відкрито ліцейні профільні профорієнтаційної роботи. Його завідувачем стала
класи, де проводили профорієнтаційні заняття та кон- канд. екон. наук, доц. І. І. Чернега. У вересні на базі засультації, які допомагали учнівській молоді обрати значеного структурного підрозділу було створено підсправді «свою» професію, знайомили з особливостями готовче відділення.
кожної з них та з навчальними планами. Це дозволяло
Пріоритетними напрямами діяльності відділення є
глибоко зрозуміти правильність вибору майбутньої профорієнтаційна робота з молоддю, підготовка абітуспеціальності та швидше адаптуватися до вимог вищої рієнтів до зовнішнього незалежного тестування та прашколи.
цевлаштування випускників університету. Реалізацію
цих напрямів забезпечують фахівці А. С. Загребельна,
І. В. Картавенко, Т. О. Кравченко та Т. Ю. Бомко.
Підготовче відділення надає освітні послуги
з підготовки громадян до вступу в заклади вищої освіти
України. Слухачі підготовчого відділення — випускники шкіл минулих років, які або не склали ЗНО, або
з об’єктивних причин не вступили до жодного вищого
ЗВО. Для підготовки вони обирають предмети, передбачені навчальним планом відповідної спеціальності.
У структурі підготовчого відділення також функціонують підготовчі курси до ЗНО для випускників поточного року загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв,
професійно-технічних навчальних закладів і вищих
закладів освіти І–ІІ рівнів акредитації, які виявили бажання вступати на основі повної загальної середньої
Колектив відділення. Зліва направо: викл. Л. В. Суліма,
освіти. Навчання триває у вихідні дні та канікулярний
фах. І. В. Картавенко, зав. підгот. відділення І. І. Чернега,
фах. А. С. Загребельна, фах. Т. О. Кравченко
період.
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