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У Національному технічному університеті «Харківській політехнічний інститут» успішно діє
система доуніверситетської підготовки, основними завданнями якої є підготовка абітурієнтів
до складання ЗНО та забезпечення прийому на перший та старші курси найбільш
обдарованої і підготовленої молоді.
Структурними підрозділами системи доуніверситетської підготовки є підготовчі курси
університету, їх відділення в інших містах, елітарні школи, підготовче відділення та
навчальні заклади, що входять до Навчального комплексу нашого університету.
У 2011/2012 навчальному році на підготовчих курсах навчалося 556 слухачів (за денною
формою – 475, заочно – 81). На підготовчому відділені навчалося 15 слухачів, у філіях
підготовчих курсів міст Світловодськ і Лисичанськ – 28, у підрозділах доуніверситетської
підготовки навчалися слухачі з 6 областей України. У двох елітарних школах «Пріоритет» та
«Політехнік» навчалось 90 осіб. У 2012/2013 навчальному році планується відкриття
елітарної школи «МНТЦ ім. В. І. Атрощенка».
Минулого року Центр дистанційної та доуніверситетської підготовки університету пройшов
чергову процедуру ліцензування в Державній атестаційній комісії Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України і отримав ліцензію на підготовку до вступу громадян України
строком дії 10 років і обсягом 3200 осіб. Щорічний аналіз якості підготовки абітурієнтів
показує, що випускники системи доуніверситетської підготовки НТУ «ХПІ» на зовнішньому
оцінюванні отримають в середньому на 10–15 балів більше, ніж інші, що надає їм безумовні
конкурсні переваги і реальну можливість вступу на обрану спеціальність.
В 2011/2012 навчальному році продовжував роботу Навчальний комплекс НТУ «ХПІ», в
складі якого працювали 11 навчальних секторів. До них входили 324 заклади, у тому числі
240 середніх шкіл, 71 технікум та коледж, 8 середніх професійно-технічних училищ і 5
підприємств, а також усі загальноосвітні школи міст Золочів (Харківська обл.) та Кременчук,
які підпорядковані Управлінню освіти.
Більш як 850 майбутніх абітурієнтів взяло участь у Дні відкритих дверей.
Загалом навчання в системі доуніверситетської підготовки НТУ «ХПІ» в 2011/2012
навчальному році закінчили 714 слухачів, що на 38 % більше, ніж у попередньому.
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