
Інформація щодо можливої реалізації у професійній 

сфері випускників факультету історії та географії 
 

Ми запрошуємо на навчання розумну, кмітливу і талановиту молодь. 

Переконані, що не пошкодуєте, оскільки саме на факультеті історії та 

географії Ви отримаєте насолоду від процесу навчання, наукового пошуку, 

здобудете глибокі знання, практичні навички роботи з людьми, великий 

досвід організації і проведення різних заходів, станете справжніми 

конкурентоздатними фахівцями. 
 

 Спеціальність: 014 Середня освіта (історія) 

Спеціалізація: громадянська освіта 

Здобуті знання та вміння дають змогу працювати на посадах: учитель 

загальноосвітньої школи, гімназії, ліцею; референт; лектор; працівник науково-

дослідних установ; методист заочних шкіл і відділень; експерт із комплектування 

музейного та виставкового фонду; екскурсовод; лаборант; керівник гуртка; 

завідувач навчального кабінету. 

 Спеціальність: 032 Історія та археологія 

Спеціалізація: музейна справа 

Дозволяє влаштуватися на посадах: науковий співробітник (історія, архівна 

справа, музеєзнавство), архіваріус, зберігач у музеях, археограф, археолог, 

палеограф, музеолог, реставратор, екскурсовод. 

 Спеціальність: 014 Середня освіта (географія) 

ОП «СО (географія та історія)». Додаткова спеціалізація «Організація 

туристично-екскурсійної діяльності» 

учитель географії, викладач географії, методист навчально-методичного 

кабінету, керівних позашкільних закладів, вчитель середнього навчально-

виховного закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, 

завідувач кабінету навчального, завідувач лабораторії (освіта), завідувач 

позашкільного закладу, методист, методист з економічної освіти, інспектор-

методист, інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних 

закладів, інспектор шкіл, методист позашкільного закладу, організатор 

позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми 

 Спеціальність: 103 Науки про Землю 

Додаткова спеціалізація: охорона природи та раціональне природо-

користування  

Фахівець із географії готується до роботи в галузі географії як науковий 

співробітник, організатор, радник, консультант установ і організацій, які 

охоплюють рекреаційну, природоохоронну, геологічну, метеорологічну, 

гідрологічну діяльність, регіональну економіку, а також педагогічну практику. 

 Спеціальність: 242 Туризм 

Додаткова спеціалізація: організація туристичних подорожей  

та екскурсій 

Базовий рівень знань, які отримує бакалавр із даної спеціальності, дає змогу 

працювати на підприємствах, в установах та організаціях усіх сфер туристичної 

діяльності, у підрозділах, пов’язаних із природокористуванням, пошукових, 

науково-дослідних організаціях Міністерства культури України, а також, в 

органах державного управління всіх рівнів (міського, районного, обласного). 

 Спеціальність: 033 Філософія 

Спеціалізація: громадсько-політична етика 

Знання та вміння філософа дають змогу працювати на посадах: викладача 

вузу, учителя загальноосвітньої школи, гімназії, ліцею, викладача професійного 

навчально-виховного закладу, лектора, працівника науково-дослідної установи, 

експерта з суспільно-політичних питань, фахівця з питань зв'язків з 

громадськістю та пресою, керівника гуртка, завідувача навчального кабінету, 

керівника підрозділу в сфері освіти та виробничого навчання, керівника інших 

основних підрозділів в інших сферах діяльності, менеджера (управителя) у 

соціальній сфері, професіонала в галузі філософії. 

 Спеціальність: 031 Релігієзнавство 

Спеціалізація: громадсько-політична етика 

Фахівець із релігієзнавства готується до роботи учителя загальноосвітньої 

школи, гімназії, ліцею, викладача професійного навчально-виховного закладу, 

завідувача лабораторії, методиста-організатора позакласної та позашкільної 

роботи з дітьми, лектора, працівника науково-дослідних установ, експерта із 

питань розвитку релігій і національностей, правового регулювання діяльності 

релігійних організацій, фахівця з питань зв’язків із громадськістю та пресою, 

керівника гуртків, завідувача навчального кабінету, працівника у галузі 

інформації та інформаційної аналітики. 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті  
Українського центру оцінювання якості освіти 

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти 
 

Бакалавр. Денна форма навчання 
 

Спеціальність Ліц Предмени ЗНО Коеф 

014 Середня освіта (історія) 

Спеціалізація: громадянська освіта 
80 

1. Українська мова та література 0,25 

2. Історія України 0,4 

3. Іноземна мова або географія 0,25 

032 Історія та археологія 

Спеціалізація: музейна справа 
30 

1. Українська мова та література 0,25 

2. Історія України 0,4 

3. Іноземна мова або географія 0,25 

014 Середня освіта (географія) 

ОП «СО (географія та історія)»/ 

Організація турист.-екскурс. діяльності 

35 

1. Українська мова та література 0,3 

2. Географія 0,4 

3. Математика або іноземна мова 0,2 

103 Науки про Землю  

Спеціалізація: охорона природи та 

раціональне природокористування 

25 

1. Українська мова та література 0,25 

2. Математика 0,25 

3. Фізика або географія 0,4 

242 Туризм 

Спеціалізація: організація туристичних 

подорожей та екскурсій 

25 

1. Українська мова та література 0,3 

2. Іноземна мова 0,2 

3. Географія або математика 0,4 
 

Бакалавр. Заочна форма навчання 
 

014 Середня освіта (історія) 

Спеціалізація: громадянська освіта 
30 

1. Українська мова та література 0,25 

2. Історія України 0,4 

3. Іноземна мова або географія 0,25 

032 Історія та археологія 

Спеціалізація: музейна справа 
10 

1. Українська мова та література 0,25 

2. Історія України 0,4 

3. Географія або іноземна мова 0,25 

014 Середня освіта (географія) 

ОП «СО (географія та історія)»/ 

Організація турист.-екскурс. 

діяльності 

10 

1. Українська мова та література 0,3 

2. Географія 0,4 

3. Математика або іноземна мова 0,2 

103 Науки про Землю  

Спеціалізація: охорона природи та 

раціональне природокористування 

10 

1. Українська мова та література 0,25 

2. Математика 0,25 

3. Фізика або географія 0,4 
 

Магістр 
 

Спеціальність Термін 

навч. 

Ліцензія 

(ден/заоч) 

Іспити 

014 Середня освіта (історія) 

Спеціалізація: громадянська освіта 

1 рік  

4 міс. 

75 

(50/25) 

1. Історія 

2. Іноземна мова 

3. * Іст. сучасн. світу 

032 Історія та археологія 

Спеціалізація: музейна справа  

1 рік  

4 міс. 

50 

(30/20) 

1. Історія  

2. Іноземна мова 

3. * Іст. сучасн. світу 

014 Середня освіта (географія) 

Спеціалізація: організація 

туристичних подорожей та екскурсій 

1 рік  

4 міс. 

25 

(15/10) 

 

1. Географія 

2. Іноземна мова 

103 Науки про Землю 

Спеціалізація: охорона природи та 

раціональне природокористування 

1 рік  

4 міс. 

15 3. * Суспільна 

географія 

033 Філософія 

Спеціалізація: громадсько-політична 

етика 

1 рік  

4 міс. 

25 

(15/10) 

1. Філософія 

2. Іноземна мова 

3. * Іст. філософії 

031 Релігієзнавство 

Спеціалізація: громадсько-політична 

етика 

1 рік  

4 міс. 

40 

(20/20) 

1. Релігієзнавство  

2. Іноземна мова 

3. * Іст. філософії 
 

3. * Додатковий іспит для перехресного вступу

Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка 
 

 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ 
ІСТОРІЇ ТА ГЕОГРАФІЇ 

 

запрошує на навчання 
за спеціальностями 

 

 014 Середня освіта (Історія) 

 032 Історія та археологія 

 014 Середня освіта (Географія) 

 106 Географія 

 103 Науки про Землю 

 242 Туризм 

 033 Філософія 

 031 Релігієзнавство 
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032 Історія та археологія 

033 Філософія 
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