Перелік документів для вступу
Вступники до поданої заяви у паперовій формі
додають:
• копію документа державного зразка про здобуту
освіту і додатка до нього;
• копію сертифіката (сертифікатів) ЗНО (для
вступників на основі повної загальної середньої
освіти);
• копії документа, що посвідчує особу та
громадянство й ідентифікаційного коду;
• копії документів, що підтверджують право на
особливі умови вступу (за наявністю);
• чотири кольорові фотокартки (розміром 3 х 4 см)
та два поштових конверти.
На
природничому
факультеті
створено
сприятливе освітнє середовище для реалізації
навчальної, науково-дослідницької, культурноосвітньої діяльності, а також повноцінного
вираження творчого потенціалу і спортивних
здібностей студентської молоді. Здійснюється
підготовка
висококваліфікованих
дослідників,
здатних генерувати яскраві наукові ідеї задля
вирішення прикладних завдань, що стоять перед
людством. Розвиткові творчого потенціалу молоді на
факультеті сприяють діяльність студентського
самоврядування, волонтерського руху, творчих
колективів (студія естрадної пісні «Gloria», команда з
черлідингу «Art life», стем-команда).
Обравши природничий факультет, Ви отримаєте
фахові знання, а також проживете цікаве і багате на
яскраві події студентське життя.
Якщо Ви прагнете глибше пізнати сутність
природи в усіх її аспектах та проявах, якщо Вас
цікавить людина як біологічна істота і як
особистість – ВАС ЧЕКАЄ ПРИРОДНИЧИЙ
ФАКУЛЬТЕТ!

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів у
сертифікаті Українського центру оцінювання
якості освіти (для освітнього ступеня бакалавр),
вступних екзаменів (для освітнього ступеня магістр)
Освітній ступінь – бакалавр
1. Українська мова та література
Середня освіта (Біологія та
2. Біологія
здоров’я людини)
Денна, заочна форми
3. Хімія або математика
1. Українська мова та література
Біологія
Денна, заочна форми
2. Біологія
3. Хімія або іноземна мова
1. Українська мова та література
Середня освіта (Хімія)
2. Хімія
Денна, заочна форми
3. Біологія або математика
1. Українська мова та література
Хімія
2. Хімія
Денна, заочна форми
3. Математика або іноземна мова
1. Українська мова та література
Середня освіта
2. Біологія
(Природничі науки)
Денна, заочна форми
3. Географія або хімія
1. Українська мова та література
Менеджмент
2. Історія України
Денна, заочна форми
3. Біологія або математика
1. Українська мова та література
Екологія
2. Біологія
Денна, заочна форми
3. Хімія або географія
Освітній ступінь – магістр
1. Іноземна мова
Середня освіта (Біологія та
2. Фаховий іспит (біологія)
здоров’я людини)
Денна, заочна форми
3. Додаткове вступне випробування
1. Іноземна мова
Біологія
2. Фаховий іспит (біологія)
Денна, заочна форми
3. Додаткове вступне випробування
1. Іноземна мова
Середня освіта (Хімія)
2. Фаховий іспит (хімія)
Денна, заочна форми
3. Додаткове вступне випробування
1. Іноземна мова
Хімія
2. Фаховий іспит (хімія)
Денна, заочна форми
3. Додаткове вступне випробування
1. Іноземна мова
Екологія
Денна, заочна форми
2. Фаховий іспит (екологія)
3. Додаткове вступне випробування
1. Іноземна мова
Середня освіта
(Природничі науки)
2. Фаховий іспит
Денна, заочна форми
3. Додаткове вступне випробування
1. Єдиний фаховий вступний іспит з
*Менеджмент
іноземної мови (ЗНО)
(Управління навчальним
Вступний іспит з іноземної мови*
закладом);
*для вступників на базі диплому
(Управління інноваційною
спеціаліста або магістра (Без ЗНО)
діяльністю)
2. Фаховий іспит
(Управління проектами)
Денна, заочна форми
3. Додаткове вступне випробування
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Шановні вступники!

Нині природничі знання є необхідними майже в усіх сферах
діяльності, а від успішності їх засвоєння залежить подальше виживання
людства. Якісну вищу освіту за фундаментальними напрямами можна
отримати на природничому факультеті Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Природничий факультет Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка заснований у 1919 році. У різний час
тут працювали видатні вчені-педагоги, які знані не лише в Україні, а й за її
межами (зоологи Гавриленко М.І., Іваненко І.Д., Петрик М.І.; ботаніки
Курінний Ф.К., Сосін П.Є., Голубинський І.М., Ганжа Р.В., Івашин Д.С.;
хімік Каришин А.П.).
Сьогодні факультет очолює доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
Марина Вікторівна Гриньова. На факультеті функціонує 4 кафедри, на
яких успішно працюють висококваліфіковані викладачі, що володіють
ефективними методиками навчання: хімії та методики викладання хімії
(завідувач – проф. Шиян Н.І.), ботаніки, екології та методики навчання
біології (завідувач – проф. Оніпко В.В.), біології та основ здоров’я людини
(завідувач – проф. Пилипенко С.В.), педагогічної майстерності та
менеджменту імені І.А. Зязюна (завідувач – проф. Ткаченко А.В.).
Основу педагогічного колективу складають випускники, які
продовжують кращі традиції, набуті попередніми поколіннями.
Професорсько-викладацький склад факультету налічує 35 осіб, із яких 10
докторів наук, професорів, 17 кандидатів наук, доцентів. Викладачами
факультету здійснюється фундаментальна робота над 7 комплексними
темами, що відкриває широкі перспективи для подальшого наукового
становлення студентів-випускників: вступ до магістратури, аспірантури
(за спеціальностями «Біологічні науки», «Педагогічні науки») та
докторантури (за спеціальністю «Педагогічні науки»).
Для успішної підготовки фахівців функціонують навчальні та
науково-дослідні лабораторії, музейні комплекси, тераріум, ботанічний
сад, наукова бібліотека на 4 читальні зали, спортивні комплекси, актові
зали, гуртожитки, їдальня та буфети, медичний пункт.
Про результативність навчальної та науково-дослідної діяльності
студентів природничого факультету свідчать призові місця на
Всеукраїнських олімпіадах і Конкурсах студентських наукових робіт із
біології, хімії, екології та педагогіки. Значна увага надається практичній
підготовці студентів у межах навчальних та виробничих практик на базі
загальноосвітніх навчальних закладів, різних установ та організацій,
територій природно-заповідного фонду України.
Інформація щодо можливостей реалізації у професійній сфері
випускників природничого факультету

Спеціальність
Середня
освіта (Хімія)
Середня
освіта
(Біологія та
здоров’я
людини)
Середня
освіта
(Природничі
науки)
Середня
освіта
(Здоров’я
людини)

Хімія
Біологія

Менеджмент
(Управління
навчальним
закладом)

Менеджмент
(Управління
проектами)

Менеджмент
(Управління
інноваційною
діяльністю)

Посада
Місця працевлаштування
Освітній ступінь – бакалавр

Учитель середнього
навчально-виховного
закладу, викладач
професійно-технічного
навчального закладу;
методист заочних шкіл і
відділень, методист
позашкільного закладу,
педагог-організатор,
інспектор навчальних
закладів

Загальноосвітні навчальні
заклади, позашкільні
навчально-виховні заклади
освіти, школи-інтернати,
професійно-технічні училища,
технікуми, коледжі, ліцеї;
науково-дослідні установи,
лабораторії; науково-навчальні
центри; музеї та інші державні
установи освітнього профілю

Екологія

Дослідник у відповідній
галузі, науковийспівробітник та науковий
співробітник-консультант
у відповідній галузі

Науково-дослідні установи,
клінічно-діагностичні,
цитологічні, санітарноепідеміологічні, мікробіологічні
лабораторії; науково-дослідні
криміналістичні центри
Директор, заступник
Органи державного управління
директора (керівника)
та місцевого самоврядування,
закладу дошкільної,
заклади дошкільної, середньої,
середньої, передвищої та
передвищої та позашкільної
позашкільної освіти,
освіти,
навчальні
заклади,
опорної школи, науковонауково-дослідні
установи,
дослідної установи,
соціальні служби, мистецькі
відділу, соціальної служби, заклади,
студії,
малі
мистецького закладу,
підприємства (у сфері освіти і
малого підприємства (у
культури), органи державного
сфері освіти і культури),
управління
та
місцевого
бібліотеки, центру
самоврядування,
бібліотеки,
професійної орієнтації
центри професійної орієнтації
молоді; методист відділу
молоді
освіти, сім’ї, молоді та
спорту об’єднаної
територіальної громади;
педагог-організатор,
керівник гуртка, секції,
студії закладу середньої
освіти та ін.
керівник підприємств,
Органи державного управління
фірм та організацій;
та місцевого самоврядування,
заступник директора
навчальні заклади, науково(керівника) підприємства; дослідні
установи,
малі
керівник фінансових,
підприємства (у сфері освіти і
бухгалтерських та
культури),
громадські
економічних підрозділів та організації,
засоби масової
ін.
інформації, фірми з добору
персоналу, центри технікоекономічних,
аналітичних
досліджень,
соціологічні
служби, проектно-кошторисні
бюро, заклади торгівельної
сфери
менеджер, керівник на
Органи державного управління
підприємствах всіх видів;
та місцевого самоврядування,
менеджер з досліджень та малі фірми, виробництва та
розробок; менеджер з
виробничі
об’єднання,
питань комерційної
проектно-кошторисні
бюро,
діяльності; фахівець у
туристичні організації, установи
галузі маркетингу,
з
питань
інтелектуальної
ефективності підприємства власності, рекреаційні установи,
та раціоналізації
засоби масової інформації,
виробництва; менеджер з
заклади торгівельної сфери,
маркетингу та ін.
фірми з добору персоналу
Еколог, фахівець із
Державні екологічні і
екологічної освіти,
природоресурсні установи й
фахівець із рекреації,
організації, підприємства,
інженер з відтворення
навчальні заклади, науковоприродних екосистем,
дослідні установи, об’єкти
інженер з
природно-заповідного фонду
лісокористування,
(заповідники, національні
інженер з охорони
природні та регіональні
природних екосистем,
ландшафтні парки,
інженер з охорони
дендропарки, ботанічні сади,
тваринного світу,
зоопарки), санепідеміологічні
інженер з
служби, регіональні екологічні
природокористування,
інспекції, лабораторії, музеї,
інженер з рекреаційного
рекреаційні об’єкти, туристичні
благоустрою, інженер з
організації, органи державного
лісового господарства
управління та місцевого
самоврядування

Освітній ступінь – магістр
Середня
освіта (Хімія)
Середня
освіта
(Природничі
науки)
Середня
освіта
(Біологія та
здоров’я
людини)
Хімія
Біологія

Екологія

Учитель середнього
навчально-виховного
закладу, викладач
професійно-технічного
або вищого навчального
закладу

Професіонали у
відповідній галузі
(теоретичні та прикладні
аспекти)
Професіонали в галузі
агрономії, водного
господарства,
зооінженерії, лісівництва,
меліорації та природнозаповідній справі;
науковий співробітник та
консультант (рибне
господарство,
лісівництво, рекреація,
екологічна освіта),
завідувач відділом,
лабораторією
У залежності від
спеціальності базової
вищої освіти: директор

Менеджмент
(Управління
навчальним
закладом)

(керівник) навчального
закладу, науководослідного інституту,
центру професійної
орієнтації молоді, центру
соціальних служб для
молоді; керівник студії,
колективу, керівник
малого підприємства (у
сфері освіти, культури)
У залежності від
спеціальності базової
вищої освіти: керівник

Менеджмент
(Управління
проектами)

проектів та програм у
сфері матеріального
(нематеріального)
виробництва, директор
(начальник) організації,
управління, відділу,
лабораторії, головний
адміністратор, заступник
директора, головний
редактор, прес-секретар
У залежності від
спеціальності базової
вищої освіти: директор

Менеджмент
(Управління
інноваційною
діяльністю)

виробництва, об’єднання,
малої фірми, керівник з
управління персоналом,
підприємства торгівлі,
туристичного агентства,
завідувач відділу (місцеві
органи державної влади),
редакції, менеджер з
туризму, із зв’язків з
громадськістю, експерт із
питань інтелектуальної
власності

Навчальні заклади, науководослідні установи, музеї, органи
державного управління та
місцевого самоврядування

Навчальні заклади, науководослідні установи та навчальнонаукові центри, виробництва
промислового та аграрного
секторів, дослідницькі
лабораторії
Державні екологічні і
природоресурсні установи й
організації, підприємства,
навчальні заклади, науководослідні установи, адміністрації
об’єктів природно-заповідного
фонду, санепідеміологічні
служби, регіональні екологічні
інспекції, моніторингові,
контролюючі та повірочні
лабораторії, органи державного
управління та місцевого
самоврядування
Навчальні заклади, науководослідні установи, соціальні
служби, мистецькі заклади,
студії, малі підприємства (у
сфері освіти і культури), органи
державного управління та
місцевого самоврядування,
бібліотеки, центри професійної
орієнтації молоді
Органи державного управління
та місцевого самоврядування,
навчальні заклади, науководослідні установи, малі
підприємства (у сфері освіти і
культури), громадські
організації, засоби масової
інформації, фірми з добору
персоналу, центри технікоекономічних, аналітичних
досліджень, соціологічні
служби, проектно-кошторисні
бюро, заклади торгівельної
сфери
Органи державного управління
та місцевого самоврядування,
малі фірми, виробництва та
виробничі об’єднання,
проектно-кошторисні бюро,
туристичні організації, установи
з питань інтелектуальної
власності, рекреаційні установи,
засоби масової інформації,
заклади торгівельної сфери,
фірми з добору персоналу

