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АБІТУРІЄНТУ 
 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ 
до факультету технологічної і професійної освіти Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 
 

ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «БАКАЛАВР» 

 
 
ОПП – освітньо-професійна програма. 
* – додаткове вступне випробування під час вступу на навчання за ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст» або ОС «Магістр» здобутого за 
іншою спеціальністю. 

 

 

Спеціальність / освітня програма Форма 
здобуття 

освіти 

Термін 
навчан-

ня 

Вступні випробування/ Сертифікати 
ЗНО 

014 Середня освіта (Трудове навчання 
та технології) 
(ОПП Середня освіта (Трудове навчан-
ня та технології. Інформатика)) 

  
  
  
Денна/ 
Заочна 

  
4 роки 

Українська мова та література 
Математика 
Фізика або біологія, або історія України 

  
2 роки 

Українська мова та література (ЗНО) 
Дисципліни з трудової підготовки; 
Іспит з трудового навчання * 

015 Професійна освіта (Будівництво 
та зварювання) 
(ОПП Професійна освіта (Будівництво)) 
  
  
 
Для випускників педагогічних спеціально-
стей (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка) 
 
Для випускників інших спеціальностей 

  
  
  
Денна/ 
Заочна 

  
  

  
4 роки 

Українська мова та література 
Математика 
Фізика або хімія, або біологія, або іно-
земна мова 

  
2 роки 
  
  
3 роки 

Українська мова та література (ЗНО) 
Комплексний екзамен з фахових дис-
циплін; 
Методика професійного навчання* 

015 Професійна освіта (Технологія ви-
робів легкої промисловості) (ОПП Про-
фесійна освіта (Технологія виробів легкої 
промисловості)) 
 
 
Для випускників педагогічних спеціально-
стей (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка) 
  
Для випускників інших спеціальностей 

  
  
  
Денна/ 
Заочна 

  
  

  
4 роки 

Українська мова та література 
Математика 
Фізика або хімія, або біологія, або іно-
земна мова 

 
2 роки 
  
   
3 роки 

Українська мова та література (ЗНО) 
Комплексний екзамен з фахових дис-
циплін; 
Методика професійного навчання* 

015 Професійна освіта (Аграрне 
виробництво, переробка сільськогоспо-
дарської продукції та харчові техноло-
гії) 
(ОПП Професійна освіта (Технологія 
виробництва і переробки продуктів 
сільського господарства)) 
 
Для випускників педагогічних спеціально-
стей (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка) 
 
Для випускників інших спеціальностей 

  
  
  
Денна/ 
Заочна 

  
  

  
4 роки 

Українська мова та література 
Математика 
Фізика або хімія, або біологія, або іно-
земна мова 

   
  
 
2 роки 
  
  
3 роки 

  
Українська мова та література (ЗНО) 
Комплексний екзамен з фахових дисци-
плін; 
Методика професійного навчання* 



ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «МАГІСТР» 

 
 
ОПП – освітньо-професійна програма. 
* – додаткове вступне випробування під час вступу на навчання за ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст» або ОС «Магістр» здобутого за 
іншою спеціальністю; 
** – для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі здобутого ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» (за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб) вступне випробування з іноземної мови (англійської та німецької) проводиться у формі письмових 
тестів, що перевіряються комп’ютерними засобами. 
 
 

ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» 

 
 
ОНП – освітньо-наукова програма. 
* – додаткове вступне випробування під час вступу на навчання за ОНС «Доктор філософії» на основі ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» 
здобутого за іншою спеціальністю. 

 

Спеціальність / освітня програма Форма 
здобуття 

освіти 

Термін 
навчання 

Вступні випробування/ Сертифі-
кати ЗНО 

014 Середня освіта (Трудове навчання та 
технології) 
(ОПП Середня освіта (Трудове навчання 
та технології)) 

  
Денна/ 
Заочна 

  
1 рік 

4 місяці 

Дисципліни з трудової підготовки; 
Іноземна мова; 
Теорія і методика технологічної 
освіти* 

015 Професійна освіта (Будівництво та 
зварювання) 
(ОПП Професійна освіта (Будівництво)) 

  
Денна/ 
Заочна 

  
1 рік 

4 місяці 

Комплексний екзамен з фахових 
дисциплін; 
Іноземна мова; 
Методика професійного навчання* 

015 Професійна освіта (Технологія виро-
бів легкої промисловості) (ОПП Профе-
сійна освіта (Технологія виробів легкої про-
мисловості)) 

  
Денна 

1 рік 
4 місяці 

Комплексний екзамен з фахових 
дисциплін; 
Іноземна мова; 
Методика професійного навчання* 

015 Професійна освіта (Аграрне виробни-
цтво, переробка сільсько-господар-сь-кої 
продукції та харчові технології) 
(ОПП Професійна освіта (Технологія ви-
робництва і переробки продуктів сільського 
господарства)) 

  
Денна/ 
Заочна 

  
1 рік 

4 місяці 

Комплексний екзамен з фахових 
дисциплін; 
Іноземна мова; 
Методика професійного навчання* 

Спеціальність / освітня програма Форма 
здобуття 

освіти 

Термін 
навчання 

Вступні випробування/ Сертифіка-
ти ЗНО 

  
011 Освітні, педагогічні науки 
(ОНП Теорія і методика вищої освіти) 

  
Денна/ 
Заочна 

  
4 роки 

1. Теорія та історія педагогіки* 2. 
Іноземна мова (англійська, німе-
цька) 3. Загальна педагогіка 4. 
Презентація дослідницької про-
позиції 

  
015 Професійна освіта (за спеціалізаці-
ями) 
ОНП (Теорія і методика професійної 
освіти) 

  
Денна/ 
Заочна 

  
  

4 роки 

1. Методологія і методи наукових 
досліджень* 
2. Іноземна мова (англійська, ні-
мецька) 
3. Професійна педагогіка 
4. Презентація дослідницької 
пропозиції 



Прийом заяв та документів на денну та заочну форми здобуття освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» 
з 13.07. по 22.07.2020 року Для осіб, які складатимуть вступні випробування – до 16.07.2020 року Вступні ви-
пробування з 01.07. по 12.07.2020 року (для вступників на місця державного замовлення); 

з 13.07. по 22.07.2020 року (додаткова сесія для вступників які вступають на місця за кошти фізичних та/
або юридичних осіб). 

Прийом заяв та документів на денну та заочну форми здобуття освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» 
на базі ОКР «Молодший спеціаліст» з 13.07. по 22.07.2020 року Вступні випробування з 23.07. по 30.07.2020 
року 

Прийом заяв та документів на заочну форму здобуття освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» на базі 
ОКР «Молодший спеціаліст» з 17.08. по 22.08.2020 року Вступні випробування з 25.08. по 29.08.2020 року 

Прийом заяв та документів на денну та заочну форми здобуття освіти за освітнім ступенем «Магістр» з 
10.07. по 30.07.2020 року Вступні випробування з 31.07. по 10.08.2020 року 

Прийом заяв та документів на заочну форму здобуття освіти за освітнім ступенем «Магістр» з 02.09. по 
10.09.2020 року Вступні випробування з 11.09. по 16.09.2020 року 

Прийом заяв та документів на денну та заочну форми здобуття освіти за освітнім ступенем «Магістр» 
для спеціальностей: 053 Психологія, 073 Менеджмент, 231 Соціальна робота – з 05.07. по 22.07.2020 року. 

з 02.09. по 10.09.2020 року Для осіб, які складатимуть вступні випробування – з 17.06. по 25.05.2020 
року. Додаткові фахові вступні випробування – з 06.05. по 29.05.2020 року. 

з 11.09. по 16.09.2020 року. Основна сесія єдиного вступного іспиту, вступний іспит з іноземної мови – 
01.07.2020 року (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості 
освіти). Вступні випробування з 05.07. по 26.07.2020 року. 

з 11.09. по 16.09.2020 року. 
Прийом заяв та документів на денну та заочну форми здобуття освіти за освітньо-науковим ступенем 

«Доктор філософії» – з 01.04. по 10.04.2020 року (за кошти фізичних та/або юридичних осіб); 
вступні випробування з 11.09. по 16.09.2020 року; – з 03.08. по 10.08.2020 року (за державним замов-

ленням / за кошти фізичних та/або юридичних осіб); вступні випробування з 11.09. по 16.09.2020 року. 
Прийом заяв та документів на денну та заочну форми здобуття освіти за освітньо-науковим ступенем 

«Доктор наук» з 15.06. по 31.06.2020 року Розгляд розгорнутих пропозицій та заслуховування наукових допо-
відей претендентів для вступу до докторантури на засіданні Наукової ради Університету – з 01.07. по 
31.07.2020 року. 

 

Перелік документів, що подають вступники: 
1. Заява за встановленою формою 
2. Диплом бакалавра (спеціаліста або магістра) в оригіналі з додатком 
3. Копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки, якщо дві фотографії, то ще й сторінки 3, 4) 
4. Копія довідки про ідентифікаційний код 
5. 4 (чотири) кольорових фотокартки розміром 3x4 см 
6. Копія військового квитка або посвідчення про прописку до призовної дільниці (для військовозо-

бов’язаних) 
7. Для вступників на заочну форму навчання – копія трудової книжки (для осіб, які мають стаж 

роботи) завірена в установленому порядку 

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ (ВАРТІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ): 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ: 

ОС «Бакалавр» – 15 900 грн/рік; 

ОС «Магістр»  – 18 750 грн/рік. 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ: 

ОС «Бакалавр» (Глухів) – 11 500 грн/рік;  

ОС «Бакалавр» (філії) – 9 200 грн/рік;  

ОС «Магістр»  – 16 100 грн/рік. 


