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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. 

Факультет історії та географії дав путівку в життя десяткам тисяч 

учителів. Серед них кандидатами та докторами 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. 
 

 

 
 
 

 
 
 

Перелік вступних іспитів для вступу  
на ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» у 2022 році 

 
 

Бакалавр. Денна форма навчання 
 
 

Спеціальність Ліц Бюджет Контракт 

014 Середня 

освіта (Історія) 
80 

1. НМТ 2022 або ЗНО 2019-2021 
Мотиваційний лист 

2. Мотиваційний лист 

032 Історія та 

археологія 
30 

1. НМТ 2022 або ЗНО 2019-2021 
Мотиваційний лист 

2. Мотиваційний лист 

014 Середня 

освіта 

(Географія) 

35 

1. НМТ 2022 або ЗНО 2019-2021 

Мотиваційний лист 2. Мотиваційний лист 

242 Туризм 20 
1. НМТ 2022 або ЗНО 2019-2021 1. НМТ 2022 або ЗНО 2019-2021 

2. Мотиваційний лист 2. Мотиваційний лист 

033 Філософія 15 
1. НМТ 2022 або ЗНО 2019-2021 

Мотиваційний лист 
2. Мотиваційний лист 

 

 

 

Бакалавр. Заочна форма навчання 
 
 

014 Середня освіта (Історія) 30 Мотиваційний лист 

032 Історія та археологія 10 Мотиваційний лист 

014 Середня освіта 

(Географія) 
10 Мотиваційний лист 

242 Туризм 5 
1. НМТ 2022 або ЗНО 2019-2021 

2. Мотиваційний лист 

 

 

 

Магістр 
 

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

ОС МАГІСТР 
Бюджет Контракт 

014.03 Середня освіта (Історія) 

Фахове вступне випробування 

Мотиваційний лист 

Мотиваційний лист 

014.07 Середня  

освіта (Географія) 

Фахове вступне випробування 
Мотиваційний лист 

Мотиваційний лист 

031 Релігіє-знавство 

Фахове вступне випробування 

Мотиваційний лист 
Мотиваційний лист 

032 Історія та археологія 
Фахове вступне випробування 

Мотиваційний лист 
Мотиваційний лист 

033 Філософія 

Фахове вступне випробування 

Мотиваційний лист 

Мотиваційний лист 

106 Географія 
Фахове вступне випробування 

Мотиваційний лист 

Мотиваційний лист 

 


