
 

Шановні вступники! 
Факультет було засновано в 1978 році. За роки, 

що минули, підготовлено більше трьох тисяч 

учителів.  

Серед випускників факультету заслужені учителі 

України Л. М. Максименко, М. П. Книш, 

С. П. Поплюйко, Ю. М. Приходько.  

Лекційні та лабораторні заняття проходять в 

навчальних кабінетах, лабораторіях та майстернях. У 

розпорядженні студентів два комп’ютерні класи з 

новою комп’ютерною технікою.  

Заняття на факультеті проводять 

висококваліфіковані викладачі, 83% яких мають 

вчені ступені і звання. Професорсько-викладацький 

склад факультету налічує понад 30 осіб, із яких 4 

доктори наук, професорів, 17 кандидатів наук, 

доцентів. Декан факультету – доктор педагогічних 

наук, професор Титаренко Валентина Петрівна. 

На факультеті функціонує чотири кафедри: теорії 

і методики технологічної освіти (проф. Цина А. Ю.), 

основ виробництва та дизайну (проф. Кулик Є. В.), 

виробничо-інформаційних технологій та БЖД 

(доц. Хлопов А.М.), культурології та методики 

викладання культурологічних дисциплін (доц. 

Литвиненко А. І.). 

З 1988 року на факультеті функціонує музей 

народних промислів. Це постійно діюча виставка 

творчих робіт студентів факультету.  

На факультеті створені всі умови для всебічної 

підготовки вчителя технологічної освіти,  педагога в 

галузі професійної освіти та культуролога. Свою 

майстерність студенти вдосконалюють у наукових 

проблемних групах. 

 

 

Протягом останніх п’ятнадцяти років студенти 

факультету були переможцями у Міжнародних та 

Всеукраїнських виставках творчих робіт, олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт. 

 

 
 

Студенти факультету мають можливість стати 

учасниками знаних колективів художньої 

самодіяльності: український народний хор “Калина”, 

камерний хор “Гілея”, танцювальний ансамбль 

“Весна”, підвищувати спортивну майстерність у 

секціях тощо. Вже багато років на факультеті 

функціонує театр мод, який постійно бере активну 

участь у концертах студентської художньої 

самодіяльності та інших вузівських і міських 

заходах. 

За відмінні успіхи у навчанні, активну участь у 

громадському житті студенти факультету технологій 

та дизайну отримують іменні стипендії. Відмінникам 

навчання надається підвищена стипендія.  

Усі студенти забезпечуються гуртожитком. 

 

Випускники мають можливість продовжити 

навчання в магістратурі факультету за 

спеціальностями 014.10 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології), 015.17 Професійна освіта 

(Технологія виробів легкої промисловості), 

034 Культурологія. 

 

 

 
 

Бакалавр 

(денна та заочна форми навчання) 
 

014.10 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

 

1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Фізика або біологія, 

або історія України 

015.04 Професійна освіта  

(Деревообробка)  

 

1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Фізика або біологія  

015 Професійна освіта  

(Дизайн)  

 

1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Фізика або біологія 

015.17 Професійна освіта  

(Технологія виробів легкої 

промисловості) 

 

1. Українська мова та 

література 

2. Математика 

3. Фізика або хімія, 

або біологія, або 

іноземна мова 

034 Культурологія 

 

1. Українська мова та 

література 

2. Історія України 

3. Іноземна мова або 

географія 
 

 

 

 

Бакалавр  

Скорочений термін навчання 

(денна та заочна форми навчання) 
 

014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології) 

1. Українська мова і 

література у формі ЗНО 

2. Фахове вступне 

випробування 

015.04 Професійна освіта  

(Деревообробка)  

015.17 Професійна освіта  

(Технологія виробів легкої 

промисловості) 

034 Культурологія 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Магістр 

(денна та заочна форми навчання) 
 

014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології) 

 

1. Вступний іспит з 

іноземної мови 

2. Додаткове вступне 

випробування (для осіб які 

здобули ступінь вищої 

освіти за іншою 

спеціальністю) 

3. Фахове вступне 

випробування 

015.17 Професійна освіта  

(Технологія виробів 

легкої промисловості) 

 

034 Культурологія 

 

 

1. Єдиний вступний іспит  

з іноземної мови  

(з використанням 

технологій ЗНО) 

2. Додаткове вступне 

випробування (для осіб які 

здобули ступінь вищої 

освіти за іншою 

спеціальністю) 

3. Фахове вступне 

випробування 

 

 

 

 

 

Аспірантура  

(денна та заочна форми навчання) 
 

014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології) 

 

1. Вступний іспит з 

іноземної мови 

2. Вступний іспит зі 

спеціальності 

3. Співбесіди для 

вступників, які 

вступають до 

аспірантури з іншої 

галузі знань 

(спеціальності) ніж та, 

яка зазначена в їх 

дипломі магістра 

(спецаліста) 

 

015  Професійна освіта  

(за спеціалізаціями) 

 

 

 

 
 

Перелік документів 

 

Під час подання заяви в паперовій формі 

вступник пред’являє оригінали: 

1. Документа, що посвідчує особу (та його 

копію); 

2. Ідентифікаційного коду (та його копію); 

3. Військового квитка або посвідчення про 

приписку – для військовозобов’язаних (крім 

випадків, передбачених законодавством) (та 

його копію); 

4. Документа державного зразка (оригінал) про 

раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень вищої освіти, на 

основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього; 

5. Копію сертифіката (сертифікатів) ЗНО (для 

вступників на основі повної загальної 

середньої освіти) 2017, 2018, 2019 та 2020 

років;  

6. Копії документів, що підтверджують право 

на особливі умови вступу (за наявністю); 

7. Шість фотокарток розміром 3х4 см; 

8. Два поштові конверти. 
 

Графік проведення ЗНО 2020 
 

Математика 25.06 
Історія 

України 
09.07 

Українська мова та 

література 
30.06 Біологія 13.07 

Фізика 02.07 Географія 15.07 

Іспанська, 

німецька, 

французька мови 

06.07 Хімія 17.07 

Англійська мова 07.07  

 
 

Запрошуємо на факультет 

технологій та дизайну! 

 

 

 
 

Полтавський національний 

педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка 

 
 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

ТА ДИЗАЙНУ 
 

запрошує на навчання 

 

 
 

Приймальна комісія 

тел.: (05322) 2-58-37, (050) 770-64-42, (068) 154-85-79 

сайт: http://pnpu.edu.ua 

відп. секретар: Хорольський Олексій Вікторович 

 

Деканат факультету 

тел.: (05322) 56-31-58, (095) 827-59-43 

e-mail: ftd-pdpu@ukr.net 

декан: Титаренко Валентина Петрівна 

 

Вступнику 2020 року 


