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Запрошуємо на навчання до

бакалаврату та магістратури

зі спеціальності
014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Навчання за спеціальністю передбачає підготовку фахівців-педагогів природничого
профілю (кваліфікація: вчитель природничих наук, хімії, фізики, біології) з використанням новітніх
європейських та світових стандартів у сфері інтегрованої освіти. Це перша широка предметна
спеціальність, яка поєднує в собі підготовку вчителів одразу з чотирьох природничих дисциплін,
що дозволить їм викладати інтегровані курси у школах, де ці окремі дисципліни не є
профільними. У рамках освітньої реформи в закладах загальної середньої освіти України з
1 вересня 2018 року в 10-му класі запроваджується новий інтегрований курс «Природничі
науки». Це абсолютно новий шкільний предмет, що об’єднує фізику, хімію, біологію, географію,
астрономію, екологію, який має на меті дати цілісне наукове бачення світу, розвивати
допитливість та вміти застосовувати наукові знання в повсякденному житті. Курс розроблений
для шкіл і класів суспільно-гуманітарного, спортивного та художньо-естетичного спрямування.
Його можуть обирати учні, які не планують складати ЗНО з предметів природничого профілю.
Згідно з чинним Державним стандартом, базову освіту з природничих предметів учні отримують
в основній школі – до 9-го класу. З 10-го класу їм надається можливість поглиблено вивчати
обрані предмети. Непрофільні предмети можуть вивчатися в рамках інтегрованих курсів, таких як
«Природничі науки».
При вступі на спеціальність 014.15 Середня освіта (Природничі науки) за освітнім
ступенем бакалавр необхідно подати Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з таких
конкурсних предметів:
1. Українська мова та література.
2. Біологія.
3. Географія або хімія (на вибір вступника).
Вступ до магістратури за спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
відбувається за результатами іспитів з іноземної
мови,
фахового
та
додаткового
вступних
випробувань (БЕЗ ЗНО).
Передбачено
«перехресний
вступ»
та
отримання «другої вищої освіти»(на базі освітнього
ступеня «бакалавр», «магістр» та ОКР «спеціаліст»).
Після завершення навчання випускники мають
право працювати:
- учителями (викладачами) природничих наук,
фізики, хімії, біології, географії;
- викладачами професійно-технічних навчальних
закладів;
- методистами заочних шкіл і відділень,
позашкільних закладів;
- інспекторами навчальних закладів;
- фахівцями
у
галузі
садово-паркового
господарства.
Форма навчання: денна, заочна.
Термін прийому документів: 12–26 липня 2018 р.

Пропонуємо на вигідних та зручних умовах отримати якісну вищу освіту
за актуальним і затребуваним на ринку праці фахом!
Контактна інформація:
Приймальна комісія: (0532) 56-03-19; (0532) 52-58-37; (050) 770-64-42; (068) 154-85-79
E-mail: pnpuvstup@gmail.com
Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2, навч. корпус № 1, ауд. 44.

