
 

 

 

 

  

4.6.15. Департамент довузівської підготовки 

Спочатку були курси... які працювали, наповнюючи абітурієнтів знаннями і сумні-
вом. А по місту про них (підготовчі курси) почали говорити, знали наших викладачів, 
цікавились їх методами роботи. І підготовчі курси виросли і перетворились на Департа-
мент довузівської підготовки, складовими частинами якого стали: підготовчі курси, під-
готовче відділення, комп’ютерні курси. 

Департамент довузівської підготовки (ДДП), створений в 1999 році як госпрозрахун-
ковий структурний підрозділ університету, здійснює підготовку слухачів до вступу за 
такими формами: денна (підготовче відділення, з жовтня по червень), вечірня 
(підготовчі курси, 8 місяців, з жовтня по травень), підготовчі курси для області 
(суботні, з листопада по травень), інтенсивна (перед вступним тестуванням). Протягом 
навчального року департамент організовує вивчення іноземної мови, математики (для 
студентів), інформатики (ліцензовані комп’ютерні курси, 5 місяців), комп’ютерні курси 
для першокурсників. 

Вся система підготовки до вузу іде в декількох напрямках – ліквідація пробілів знань, 
адаптація до умов вищого закладу освіти (організаційна система, система вимог, вітсут-
ність контролю). Система навчання діференційована. Абітурієнти проходять вступні 
тести з математики та англійської мови і розподіляються в групи за результатами тесту-
вання, але школярі можуть переходити з однієї групи в іншу за своїм бажанням і після 
консультації з викладачем, щоб обрати для себе зручну систему навчання. Заняття з пре-
дметів природничо-наукового та гуманітарного циклу проходять у формі лекцій та семі-
нарів. Враховуючи всі ці складнощі, абітурієнту важко адаптуватись до вузівської систе-
ми – немає жорсткого контролю за сприянням лекцій (не мається на увазі дисципліна), 
виконанням самостійної роботи. Але курсова підготовка відбирає сильніших, спромож-
них працювати заради головної цілі. 

Кожен день департамент відвідують люди, яких протягом усіх років існування уні-
верситету зустрічає методист департаменту Вєріна Н.В., професіаналізм та людяність 
якої допомагають знайти правильне рішення своєї проблеми. Але не буває спілкування 
без зворотного зв’язку: відвідувачі підказують нові форми роботи. Так з’явились суботні 
курси, готуються матеріали для заочних, розроблено багато методичної літератури з пре-
дметів, які є у вступних тестах. 

За шість років роботи через підготовчі курси, комп’ютерні курси, відділення пройш-
ли понад дві тисячі чоловік, вісімсот з них навчались і навчаються в університеті. Це 
немала кількість людей, а готували їх до вступу викладачі з великої літери: Гришкова 
Р.О., Крутоголова О.В.. Дімант Г.С., Кулик В.С., Парсяк О.Н., Яблунівська Т.Є., Самой-
ленко К.К.; їх колеги з морського та педагогічного університетів: Баран О.І., Береза І.Ю., 
Петрович Л.І. Сьогодні до нас прийшли такі корифеї, як Лейфура В.М., Соловйова Ж.Ф.. 
Твердовська І.Г.. Федоровська Ю.М., талановита молодь: Бабкова Н.П., Жиляєва І.О., 
Кругляк Н.І., Мельник Л.В., Пономаренко С.С. За цими прізвищами стоять люди, які 
складають золотий фонд департамента.  

Керівник департаменту довузівської підготовки Трунова Є.В. 


