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Запрошуємо  

на психолого-педагогічний факультет! 

Шановні вступники!  
Психолого-педагогічний факультет – один з 

найбільших у Полтавському національному педагогічному 
університеті імені В. Г. Короленка за кількістю студентів, 
викладацьким складом та пропонованими вступникам 
спеціальностями.  

Студенти психолого-педагогічного факультету – це 
ерудована, творча, з перспективними високо-
інтелектуальними ідеями, великим потенціалом до 
професійного зростання молодь, здатна до самореалізації та 
самовдосконалення в сучасному європейському освітньому 
просторі. 

Потужний професорсько-викладацький склад 
факультету на високому науково-методичному рівні 
забезпечує роботу 8 кафедр та здійснює професійну 
підготовку студентів на денній і заочній формах навчання. 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті 
Українського центру оцінювання якості освіти 

(вступних екзаменів, творчих конкурсів) 

ОС Бакалавр (денна та заочна форми навчання) 

Початкова освіта 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

3. Історія України або біологія 

Дошкільна освіта 

1.Українська мова та література 

2. Історія України 

3. Математика або біологія  

Психологія 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3. Математика або іноземна мова 

Спеціальна освіта 

1. Українська мова та література 

2. Біологія 

3. Історія України або іноземна мова 

Соціальна робота 

1. Українська мова та література 

2. Історія України 

3. Іноземна мова або математика 

Середня освіта  

(Музичне мистецтво) 

1. Українська мова та література 

2. Історія України 

3. Іноземна мова або математика 

4.Творчий залік 

Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

1. Українська мова та література 

2. Історія України 

3. Іноземна мова або біологія 

4.Творчий залік 

Середня освіта 

(Хореографія) 

1. Українська мова та література 

2. Історія України 

3. Танець (творчий конкурс) 

Хореографія 

1. Українська мова та література  

2. Історія України 

3. Танець (творчий конкурс) 

     На факультеті є можливість продовжити навчання в 
аспірантурі за спеціальностями «Початкова освіта», 
«Дошкільна освіта», «Психологія». 

Скорочений термін навчання 
на основі ОКР Молодший спеціаліст 

(денна та заочна форми навчання) 
Початкова освіта 1. Фахове вступне випробування 

2. Додаткове вступне випробування 

(для осіб, які здобули ОКР 

молодшого спеціаліста за іншою 

спеціальністю) 

Дошкільна освіта 

Спеціальна освіта 

Соціальна робота 

Середня освіта  

(Музичне мистецтво) 1. Фахове вступне випробування 

(творчий конкурс) 

2. Додаткове вступне випробування 

(для осіб, які здобули ОКР 

молодшого спеціаліста за іншою 

спеціальністю) 

Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

Середня освіта 

(Хореографія) 

Хореографія 
 

ОС Магістр (денна та заочна форми навчання) 

Психологія 

1. Єдиний фаховий вступний іспит з 

іноземної мови (з використанням 

технологій ЗНО) 

2. Фахове вступне випробування 

3. Додаткове  вступне  випробування  

(для осіб, які здобули ступінь вищої 

освіти за іншою спеціальністю) 

Початкова освіта 1. Вступний іспит з іноземної мови  

2. Фахове вступне випробування 

3. Додаткове вступне випробування  

(для осіб, які здобули ступінь вищої 

освіти за іншою спеціальністю) 

Дошкільна освіта 

Спеціальна освіта 

Соціальна робота 

Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

 

1. Вступний іспит з іноземної мови  

2. Фахове вступне випробування 

(творчий конкурс) 

3. Додаткове вступне випробування  

(для  осіб,  які  здобули ступінь вищої 

освіти за іншою спеціальністю) 

Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

Середня освіта 

(Хореографія) 

Хореографія 

На факультеті діють наукові школи авторитетних в 
Україні професорів та докторів наук, мистецькі вокальні 
(Український народний хор «Калина», Народний 
аматорський камерний хор імені П. Лиманського, Народний 
естрадно-музичний центр «Вікторія», Народний жіночий 
вокальний ансамбль «Свічадо») та хореографічні колективи 
(Народний ансамбль спортивного бального танцю «Грація», 
Народний ансамбль танцю «Весна», Народний ансамбль 
сучасного балету «Марія»), майстерні образотворчого та 
декоративного мистецтва, лабораторія психокорекції та 
соціально-психологічного тренінгу, науково-практична 
консультативно-діагностична лабораторія «Діагностика, 
корекція, психолого-педагогічна і соціальна реабілітація», 
кабінети інформаційно-комунікаційних технологій тощо. 

 


