
ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! 

 

 

Якщо хочете провести 

незабутні студентські 

роки у дружній родині 

факультету історії та 

географії, якому виповни-

лося більше 100 років , ми 

радо 

ЧЕКАЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ! 
 

Майбутнє України залежить від рівня його духовності, 

розвитку освіти. Саме це є дороговказом у діяльності 

колективу факультету історії та географії одного з найстаріших 

навчальних закладів України – Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Славетна історія Полтавського педуніверситету була 

започаткована заснуванням Учительського інституту (1914 р.) 

та історико-філологічного факультету Харківського 

університету в Полтаві (1918 р.). У квітні 1921 р. ці два 

навчальних заклади були об’єднані, і відтоді ВНЗ 

функціонував під назвами Вищий інститут народної освіти 

(1921-1930 рр.), Інститут соціального виховання (1930-

1933 рр.), Полтавський педагогічний інститут (1933-1999 рр.), а 

з грудня 2009 року – Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка. 

Географічна освіта у Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В. Г. Короленка бере свої витоки 

з часу заснування вишу у 1914 р. У 1925 р. при Полтавському 

інституті народної освіти було організовано кафедру краєзнавства. 

У 1990 році після тривалої перерви було відновлено підготовку 

учителів географії на факультеті історії та географії, а у 2000 році 

відкрито кафедру географії та краєзнавства.  

Усі ці роки у стінах вишу здійснювалася підготовка 

висококваліфікованих кадрів вчителів історії, географії, 

економіки, правознавства, культурології, суспільствознавства. 

Факультет історії та географії дав путівку в життя десяткам 

тисяч учителів. Серед них кандидатами історичних наук стали 

більше 400 вихованців вищого навчального закладу, чимало з 

яких нині працюють у стінах рідного педуніверситету. Крім 

того, ціла плеяда випускників факультету історії та географії 

перебуває на державній службі, працює у різних громадських 

організаціях, керує навчально-виховними, науковими 

установами тощо. 

Сьогодні на факультеті історії та географії на денній і заочній 

формах навчання здобувають вищу освіту за освітніми-

ступенями «бакалавр – магістр» понад 600 студентів. 

Професорсько-викладацький склад факультету налічує 

понад 40 осіб, із яких 10 докторів наук, професорів, 

30 кандидатів наук, доцентів. Декан факультету – доктор 

філософських наук, професор Кравченко Петро Анатолійович. 

Підготовку фахівців здійснюють 
4 кафедри факультету: 

 

 історії України (завідувач – доктор історичних наук, 
проф. Бабенко Л. Л.) 

 

 всесвітньої історії та методики викладання історії 
(завідувач – канд. історичних наук, доц. Тронько Т. В.) 

 

 географії та методики її навчання (завідувач – канд. 
педагогічних наук, доц. Шуканова А. А.) 

 

 філософії (завідувач – кандидат філософських наук, 
доц. Головіна Н. І.) 

 

 
 

Вони ведуть фундаментальну наукову роботу, що відкриває 

для студентів після здобуття ступеня бакалавра широкі 

перспективи подальшого навчання і наукової роботи: навчання 

на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а після його 

завершення – вступ до аспірантури в галузі історії України, 

педагогіки, філософії, психології, географії тощо. 

Для підготовки науковців з ученим ступенем «доктора 

філософії» по спеціальності «Історія України», «Філософія», 

«Педагогіка» при кафедрах історії України, всесвітньої історії 

та методики викладання історії і філософії діють аспірантура та 

докторантура.  

Студенти під час навчання на факультеті історії та географії 

проходять археологічні, архівні, музейні, географічні, 

соціологічні, релігієзнавчі, педагогічні практики в школі і 

польові дослідження в процесі опанування курсів із історії, 

етнографії, географії та філософських дисциплін. 

Керівництво вузу та факультету приділяє значну увагу 

створенню належних побутових умов для студентів, організації 

їх дозвілля, відпочинку. Факультет має 190 місць для 

проживання у гуртожитку № 1 педуніверситету. 

Факультет історії та географії славиться не тільки 

науковими звершеннями, а й діяльністю художніх колективів, 

які знані далеко за межами Полтави. Це: народний чоловічий 

пісенно-фольклорний гурт «Чебрець», народний жіночий 

вокальний ансамбль «Тисяча років музики», театр-студія 

«Фабула», дівочий ансамбль «Черемшина», ансамбль естрадно-

спортивного танцю «Імпульс», команди КВК та 

інтелектуальної гри «Брейн-ринг». 
 

 
 

 

Факультет історії та географії 

Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка – 

унікальний факультет, адже готує не 

просто вчителів – знавців історії, археології, 

географії, наук про землю, туризму, філософії, 

релігієзнавства, а різнобічну особистість, з 

глибоким почуттям патріотизму, яка 

впевнено й сміливо іде по життю. 

 

 

Перелік документів 

Вступники подають заяву в електронні формі, до якої 

додають: 
 

 скановану копію документа державного зразка про 

раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до 

нього; 
 

 скановану копію сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання (для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти), виданого у 2018, 2019, 2020, 

2021 роках; 
 

 скановану копію паспорта; 
 

 скановану копію ідентифікаційного коду; 
 

 скановані копії документів, які підтверджують 

право вступника на участь у конкурсі за результатами 

вступних екзаменів на основі повної загальної середньої 

освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза 

конкурсом (за наявності); 
 

 шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см та  

2 поштових конверти. 
 



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) 

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 

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) 

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 

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 

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 

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 

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 

 

Бакалавр. Денна форма навчання 
 

Спеціальність Ліц Предмени ЗНО Коеф 

014 Середня освіта 

(Історія) 
80 

1. Українська мова та література 0,25 

2. Історія України 0,4 

3. Математика або іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 

0,25 

032 Історія та 

археологія 
30 

1. Українська мова та література 0,25 

2. Історія України 0,4 

3. Математика або іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 

0,25 

014 Середня освіта 

(Географія) 
25 

1. Українська мова та література 0,25 

2. Географія 0,4 

3. Історія України або математика, або іноземна мова, або 

біологія, або фізика, або хімія 

0,25 

103 Науки про Землю  25 

1. Українська мова та література 0,25 

2. Математика 0,25 

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 

0,4 

242 Туризм 25 

1. Українська мова та література 0,3 

2. Іноземна мова 0,2 

3. Історія України або математика, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 

0,4 

Бакалавр. Заочна форма навчання 
 

014 Середня освіта 

(Історія) 
30 

1. Українська мова та література 0,25 

2. Історія України 0,4 

3. Математика або іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 

0,25 

032 Історія та 

археологія 
10 

1. Українська мова та література 0,25 

2. Історія України 0,4 

3. Математика або іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 

0,25 

014 Середня освіта 

(Географія) 
10 

1. Українська мова та література 0,25 

2. Географія 0,4 

3. Історія України або математика, або іноземна мова, 

або біологія, або фізика, або хімія 

0,25 

103 Науки про 

Землю  
10 

1. Українська мова та література 0,25 

2. Математика 0,25 

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія 

0,4 

Магістр 
 

Спеціальності  

ОС Магістр 
База вступу 

(бакалавр / 

магістр) 

Вступні випробування 

Д
ен

н
а
 

ф
о
р

м
а
 

н
а
в

ч
а
н

н
я

 

З
а
о
ч

н
а
 

ф
о
р

м
а
 

н
а
в

ч
а
н

н
я

 

Назва 

014.03  

Середня освіта 

(Історія) 

бакалавр 
Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

45 20 
Фахове вступне випробування 

магістр 
Вступний іспит з іноземної мови 

5 5 
Фахове вступне випробування 

014.07  

Середня  

освіта 

(Географія) 

бакалавр 
Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

15 7 
Фахове вступне випробування 

магістр 
Вступний іспит з іноземної мови 

0 3 
Фахове вступне випробування 

031  

Релігіє-

знавство 

бакалавр 
Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

15 15 
Фахове вступне випробування 

магістр 
Вступний іспит з іноземної мови 

5 5 
Фахове вступне випробування 

032  

Історія та 

археологія 

бакалавр 
Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

25 15 
Фахове вступне випробування 

магістр 
Вступний іспит з іноземної мови 

5 5 
Фахове вступне випробування 

033 Філософія 

бакалавр 
Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

10 5 
Фахове вступне випробування 

магістр 
Вступний іспит з іноземної мови 

5 5 
Фахове вступне випробування 

106 Географія 

бакалавр 
Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

15 10 
Фахове вступне випробування 

магістр 
Вступний іспит з іноземної мови 

0 5 
Фахове вступне випробування 

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 

Аспірантура: 

032 Історія та археологія 

033 Філософія 

011 Освітні, педагогічні науки 

Докторантура: 

032 Історія та археологія 
 

Деканат факультету 

тел.: (0532) 52-59-08 

e-mail: fhg.dekanat@gsuite.pnpu.edu.ua 

декан: Кравченко Петро Анатолійович 

адреса: 36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2  
 

Приймальна комісія 

тел.: (05322) 52-58-37, (050) 770-64-42, (068) 154-85-79 

сайт: http://pnpu.edu.ua 

відп. секретар: Хорольський Олексій Вікторович 
 

Абітурієнт  2021 


