
 
Перелік напрямів, за якими оголошується  

прийом до НПУ імені М.П.Драгоманова у 2009 році 
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

№ 
п/п 

Назва напрямів  
Сертифікати  / 

предмети вступних 
випробувань 

Кваліфікація фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

Бакалавр Спеціаліст Магістр  
1 2 3 4 5 6 

ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ  

1. 

6.010101.   
Дошкільна освіта 
(практична психологія, 
початкова освіта, 
сімейне виховання, 
іноземна мова, 
логопедія, 
правознавство, здоров’я 
людини, культурно-
дозвіллєва діяльність, 
дитячий та сімейний 
туризм) 

1. Українська мова 
і література  

2. Історія України 

Бакалавр педагогічної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 

- Організатор дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Практичний психолог в закладах 
дошкільної освіти. 

- Організатор дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Вчитель початкової школи. 

- Організатор дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Сімейний вихователь. 

- Організатор дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку з 
правом викладання іноземної мови. 

- Організатор дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Логопед. 

Магістр педагогічної освіти. 
Викладач дошкільної педагогіки і 
психології.  

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ 

1. 

6.010102.    
Початкова освіта 
(практична психологія, 
іноземна мова, 
образотворче мистецтво, 
інформатика) 

1. Українська мова 
і література 

2. Історія України 

Бакалавр педагогічної освіти:  
- Вчитель початкової школи. 
- Вчитель початкової школи та 
іноземної мови в початковій школі. 

- Вчитель початкової школи та 
образотворчого мистецтва в 
початковій школі. 

- Вчитель початкової школи. Вчитель 
інформатики в початковій школі. 

Вчитель початкової школи: 
- Практичний психолог у закладах 
освіти. 

- Вчитель іноземної мови в основній 
школі. 

- Вчитель образотворчого мистецтва. 
- Вчитель інформатики в основній 
школі. 

Магістр педагогіки:  
- Викладач педагогіки. Вчитель 
початкової школи. Практичний 
психолог у закладах освіти. 

- Викладач педагогіки. Вчитель 
початкової школи. Вчитель 
іноземної мови в основній 
школі. 

- Викладач педагогіки Вчитель 
початкової школи. Вчитель 
образотворчого мистецтва. 

- Викладач педагогіки. Вчитель 
початкової школи. Вчитель 
інформатики в основній школі. 

2. 
6.010203.  
Здоров’я людини*   

1. Українська мова 
і література 

2. Історія України  

Бакалавр педагогічної освіти. Вчитель 
основ здоров’я.   

__________________ __________________ 

3. 6.030103.   1. Українська мова Бакалавр практичної психології. ___Практичний психолог.  __Магістр практичної психології. 



Практична 
психологія*  

і література 
2. Історія України 

Практичний психолог. Викладач психологічних 
дисциплін. Практичний психолог.   

4. 
6.020205.  
Образотворче 
мистецтво*  

1. Творчий 
конкурс з 
образотворчого 
мистецтва  

2. Українська мова і 
література 

Бакалавр образотворчого мистецтва. 
Вчитель образотворчого мистецтва. 

Вчитель образотворчого мистецтва.  

Магістр образотворчого 
мистецтва. Викладач 
образотворчого мистецтва. 
Вчитель образотворчого мистецтва  

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

1. 

6.010103.  
Технологічна освіта 
(інформаційна техніка, 
дизайн предметного 
середовища, 
конструювання  і 
моделювання одягу, 
автомобільний 
транспорт та безпека 
дорожнього руху, 
менеджмент малого 
бізнесу, технічний 
переклад, позашкільна 
освіта) 

1. Фізика/ 
Математика  

(за вибором 
абітурієнта) 
2. Українська мова і 
література 

Бакалавр педагогічної освіти. Вчитель 
технологій і креслення.  

Вчитель технологій, креслення, 
профільного навчання:  
- Інформаційна техніка. 
- Дизайн предметного середовища. 
- Конструювання одягу та моделювання 
одягу. 

- Автомобільний транспорт та безпека 
дорожнього руху. 

- Менеджмент малого бізнесу. 

Магістр педагогічної освіти. 
Викладач технічних дисциплін та 
методики викладання за профілем: 
- Інформаційна техніка. 
- Дизайн предметного 
середовища. 

- Конструювання одягу та 
моделювання одягу. 

- Автомобільний транспорт та 
безпека дорожнього руху. 

- Менеджмент малого бізнесу. 

3.  

6.010103.  
Технологічна освіта 
(інформаційна техніка, 
дизайн предметного 
середовища, 
конструювання  і 
моделювання одягу, 
автомобільний 
транспорт та безпека 
дорожнього руху, 
менеджмент малого 
бізнесу, технічний 
переклад, позашкільна 
освіта) 
На базі диплому 
молодшого спеціаліста 

1. Фахове 
випробування  

Бакалавр педагогічної освіти. Вчитель 
технологій і креслення.  

Вчитель технологій, креслення, 
профільного навчання:  
- Інформаційна техніка. 
- Дизайн предметного середовища. 
- Конструювання одягу та моделювання 
одягу. 

- Автомобільний транспорт та безпека 
дорожнього руху. 

- Менеджмент малого бізнесу. 

Магістр педагогічної освіти. 
Викладач технічних дисциплін та 
методики викладання за профілем: 
- Інформаційна техніка. 
- Дизайн предметного 
середовища. 

- Конструювання одягу та 
моделювання одягу. 

- Автомобільний транспорт та 
безпека дорожнього руху. 

- Менеджмент малого бізнесу. 

ІНСТИТУТ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

1.  

6.010105. 
Корекційна освіта. 
Корекційна 
психопедагогіка і 
логопедія 

1. Українська 
мова і 
література 

2. Історія України 

Бакалавр корекційної освіти. 
Дефектолог (олігофренопедагог), 
вихователь шкільних, дошкільних та 
соціально-реабілітаційних закладів для 
осіб з порушеннями психофізичного 
розвитку. 

Вчитель-дефектолог. Логопед.  

- Викладач корекційної 
педагогіки та спеціальної 
психології. Вчитель-дефектолог. 
Логопед. 

2.  
6.010105. 
Корекційна освіта. 

1.  Українська мова 
і література 

Бакалавр корекційної освіти. 
Дефектолог, вихователь шкільних, 

- Логопед. Вчитель початкових класів 
шкіл для дітей з порушеннями 

- Викладач корекційної 
педагогіки та спеціальної 



Логопедія і спеціальна 
психологія 

2. Історія України дошкільних та соціально-
реабілітаційних закладів для осіб з 
порушеннями психофізичного 
розвитку. 

мовлення.  
- Логопед. Педагог-дефектолог 
дошкільних закладів для дітей з 
порушеннями мовлення. 

- Логопед. Практичний психолог 
спеціальних закладів освіти.  

психології. Логопед. Вчитель 
початкових класів шкіл для 
дітей з порушеннями мовлення. 

- Викладач корекційної 
педагогіки та спеціальної 
психології. Логопед. Педагог-
дефектолог дошкільних 
закладів для дітей з 
порушеннями мовлення. 

- Викладач корекційної 
педагогіки та спеціальної 
психології. Логопед. 
Практичний психолог 
спеціальних закладів освіти. 

3.  

6.010105. 
Корекційна освіта. 
Тифлопедагогіка і 
спеціальна психологія 

1.  Українська мова 
і література 
2. Історія України 

Бакалавр корекційної освіти. 
Дефектолог (тифлопедагог), 
вихователь шкільних, дошкільних та 
соціально-реабілітаційних закладів для 
осіб з порушеннями психофізичного 
розвитку. 

Дефектолог (тифлопедагог): 
- Вчитель початкових класів шкіл 
для дітей з порушеннями зору. 
Психолог спеціальних закладів 
освіти. 

- Вчитель початкових класів шкіл для 
дітей з порушеннями зору. Логопед. 

- Викладач корекційної 
педагогіки та спеціальної 
психології. Вчитель початкових 
класів шкіл для дітей з 
порушеннями зору. Психолог 
спеціальних закладів освіти. 

- Викладач корекційної 
педагогіки та спеціальної 
психології. Вчитель початкових 
класів шкіл для дітей з 
порушеннями зору. Логопед. 

4. 

6.010105. 
Корекційна освіта. 
Сурдопедагогіка і 
спеціальна психологія 

1.  Українська мова 
і література 
2. Історія України 

Бакалавр корекційної освіти. 
Вихователь дошкільних та шкільних 
закладів для дітей з порушеннями 
слуху. Сурдоперекладач. 

Дефектолог (сурдопедагог): 
- Вчитель початкових класів і 
української мови та літератури шкіл 
для дітей з порушеннями слуху. 

- Вчитель початкових класів шкіл для 
дітей з порушеннями слуху. 
Практичний психолог закладів 
освіти. 

- Викладач  корекційної 
педагогіки та  спеціальної 
психології . Вчитель 
початкових класів і української 
мови та літератури шкіл для 
дітей з порушеннями слуху. 

-  Викладач  корекційної 
педагогіки та  спеціальної 
психології . Вчитель 
початкових класів шкіл для 
дітей з порушеннями слуху. 
Практичний психолог закладів 
освіти. 

5.  

6.030102.   
Психологія. 
Психологія (спеціальна, 
медична) 

1.  Українська мова 
і література 
2. Історія України 

Бакалавр психології. Психолог 
загальноосвітніх спеціальних та 
реабілітаційних закладів. 

Психолог спеціальних та медичних 
закладів.  

- Викладач спеціальної 
психології. Практичний 
психолог (спеціальний). 

6.  

7.030102.  
Дефектологія. 
Практична психологія 
(спеціальна, медична) 

1. Фахове 
випробування  

__________________ 
Дефектолог. Практичний психолог 
спеціальних та медичних закладів.  

- Викладач спеціальної 
психології. Практичний 
психолог (спеціальний). 

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ 
1. 6.010106.     1. Українська мова Бакалавр соціальної педагогіки. Соціальний педагог: Викладач соціально-педагогічних 



Соціальна педагогіка 
(практична психологія; 
соціально-правовий 
захист) 

і література 
2. Історія України  

Соціальний педагог. - Практичний психолог.  
- Фахівець соціально-правового 

захисту.  

дисциплін: 
- Практичний психолог.  
- Фахівець соціально-

правового захисту.  

2. 

6.130102.     
Соціальна робота 
(практична психологія; 
соціально-правовий 
захист; менеджмент 
соціальної роботи; 
психологія соціальної 
роботи) 

1. Українська мова 
і література 

2. Історія України  

Бакалавр соціальної роботи. 
Соціальний працівник. 

Соціальний працівник:  
- Практичний психолог.  
- Фахівець соціально-правового 

захисту. 

Соціальний працівник:  
- Практичний психолог.  
- Фахівець соціально-

правового захисту. 

ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

1. 

6.010201.         
Фізичне виховання* 
(футбол, туризм, 
практична психологія) 

1.  Фахове 
випробування з 
фізичного 
виховання  

2. Українська мова і 
література 

Бакалавр фізичного виховання та 
спорту. Вчитель фізичної культури.  

- Вчитель фізичної культури, 
керівник спортивної секції з 
футболу; 

- Вчитель фізичної культури, 
організатор спортивно-
оздоровчого туризму; 

- Вчитель фізичної культури, 
практичний психолог у сфері 
фізичної культури і спорту.   

Викладач теорії і методики 
фізичного виховання. 

2. 

6.010203.       
Здоров’я людини* 
(адаптивне фізичне 
виховання, фітнес) 

1. Фахове 
випробування з 
фізичного 
виховання 

2. Українська мова і 
література 

Бакалавр фізичного виховання та 
спорту. Вчитель фізичної культури, 
фахівець фізичної реабілітації.  

- Вчитель фізичної культури, 
фахівець фізичної реабілітації, 
адаптивного фізичного 
виховання.  

- Вчитель фізичної культури, 
фахівець фізичної реабілітації 
та фітнесу. 

Викладач фізичної реабілітації. 

3. 
6.010202.  
Спорт (менеджмент, 
охоронна справа) 

1. Фахове 
випробування з 
фізичного 
виховання  

2. Українська мова і 
література 

Бакалавр фізичного виховання та 
спорту. Тренер-викладач з виду 
спорту.   

- Тренер-викладач з виду спорту, 
організатор у сфері фізичної 
культури і спорту. 

- Тренер-викладач з виду спорту, 
фахівець охоронних структур. 

Викладач теорії і методики спорту. 

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ 

1. 

6.020301.   
Філософія * 
(релігієзнавство, 
практична психологія, 
суспільствознавство) 

1. Історія України  
2. Українська мова і 
література 

Бакалавр філософії, вчитель 
суспільствознавчих предметів основної 
школи ЗНЗ.  

- Спеціаліст філософії, вчитель 
філософсько-суспільствознавчих 
предметів ЗНЗ . Практичний психолог 
в закладах освіти. 

- Спеціаліст філософії, вчитель 
філософсько-суспільствознавчих 
предметів ЗНЗ.  

- Магістр філософії 
(релігієзнавства), викладач 
філософських та релігієзнавчих 
предметів. Практичний 
психолог в закладах освіти.  

- Магістр філософії, викладач 
філософських дисциплін. 
Практичний психолог в 
закладах освіти.  

- Магістр філософії, викладач 
філософських дисциплін.  

2. 6.020101. 1. Історія України  Бакалавр культури, вчитель культурно- Спеціаліст культурології, вчитель Магістр культурології, викладач 



Культурологія 
(організація і управління 
культурно-екскурсійною 
діяльністю) 

2. Українська мова і 
література 

естетичних предметів основної школи 
ЗНЗ. 

художньо-естетичних предметів ЗНЗ. 
Організатор і управлінець культурно-
екскурсійної діяльності.  

художньо-естетичних дисциплін 
ЗНЗ. Організатор і управлінець 
культурно-екскурсійної діяльності.   

3. 
6.020207. 
Дизайн  

1. Творчий 
конкурс 

2. Українська 
мова  

Бакалавр дизайну.  ____________________ ____________________ 

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ 

1. 

6.020204.  
Музичне мистецтво*  
(художня культура, 
практична психологія, 
регент церковного хору, 
мова та література 
(англійська) 

1. Творчий 
конкурс з 
музики 

2. Українська мова 
і література 

Бакалавр мистецтва. Вчитель музики. 

- Вчитель музики та художньої 
культури, керівник ансамблю. 

- Вчитель музики, практичний 
психолог в закладах освіти, керівник 
ансамблю. 

- Вчитель музики, регент церковного 
хору, керівник ансамблю.  

Викладач фахових дисциплін (із 
зазначенням фаху): 
- Вчитель музики та художньої 
культури, керівник ансамблю. 

- Вчитель музики, практичний 
психолог в закладах освіти, 
керівник ансамблю. 

- Вчитель музики, регент 
церковного хору, керівник 
ансамблю.  

2. 
6.020202.  
Хореографія* (художня 
культура) 

1. Творчий 
конкурс з 
хореографії  

2. Українська мова 
і література 

Бакалавр мистецтва. Вчитель 
хореографії. 

Вчитель хореографії та художньої 
культури.  

Балетмейстер-викладач фахових 
дисциплін (із зазначенням фаху). 
Вчитель хореографії та художньої 
культури.  

ІНСТИТУТ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ 

1. 

6.020302.  
Історія* 
(правознавство, 
українознавство, 
суспільствознавство, 
краєзнавчий туризм, 
міжнародний туризм, 
експертиза культурно-
історичних цінностей, 
країнознавство) 

1. Історія України  
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр історії. Вчитель історії. 

- Вчитель історії і правознавства; 
- Вчитель історії і українознавства; 
- Вчитель історії і суспільствознавства; 
- Вчитель історії, інструктор 
краєзнавчого туризму; 

- Вчитель історії, експерт культурно-
історичних цінностей; 

- Вчитель історії і країнознавства. 

Магістр історії, викладач історії: 
- вчитель правознавства; 
- вчитель українознавства; 
- вчитель суспільствознавства; 
- інструктор краєзнавчого 
туризму; 

- експерт культурно-історичних 
цінностей; 

- вчитель країнознавства. 

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

1. 

6.020303.  
Філологія. Українська 
мова і література*  
(українознавство, 
історія, 
бібліотекознавство, 
літературне 
редагування, практична 
психологія, англійська 
мова, інформаційно-
аналітична діяльність) 

1. Українська мова 
і література  

2. Історія України  

Бакалавр філології; вчитель 
української мови та літератури. 

Вчитель української мови та літератури; 
зарубіжної літератури та 
українознавства; історії; 
бібліотекознавець, літературний 
редактор; практичний психолог в 
закладах освіти; англійської мови.  

 

Викладач української мови та 
літератури; вчитель зарубіжної 
літератури та українознавства; 
історії; бібліотекознавець, 
літературний редактор; 
практичний психолог в закладах 
освіти; англійської мови. 



2. 
6.030303.  
Видавнича справа і 
редагування 

1. Українська мова 
і література  

2. Історія України  

Бакалавр видавничої справи та 
редагування; фахівець з видавничої 
справи та редагування.  

Спеціаліст з видавничої справи та 
редагування; редактор.  __________________ 

ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

1. 

6.020303.  
Філологія. Мова та 
література* 
(англійська, німецька, 
українська, польська, 
зарубіжна література) 

1. Іноземна мова 
(сертифікати 
УЦОЯО, з 
відповідної 
мови) 

2. Українська мова 
і література 

Бакалавр філології: 
- Вчитель англійської мови і 
зарубіжної літератури. 

- Вчитель англійської мови і світової 
літератури. 

- Вчитель німецької мови і 
зарубіжної літератури.  

- Вчитель англійської мови, німецької 
(французької) мови та зарубіжної 
літератури.  

- Вчитель німецької мови, англійської 
мови та зарубіжної літератури. 

- Вчитель англійської мови, української 
мови і літератури та зарубіжної 
літератури. 

- Вчитель російської мови, польської 
мови та зарубіжної літератури. 

- Викладач англійської мови. 
Вчитель німецької 
(французької) мови та 
зарубіжної літератури.  

- Викладач німецької мови. 
Вчитель англійської мови та  
зарубіжної літератури. 

- Викладач англійської мови. 
Вчитель української мови і 
літератури та зарубіжної 
літератури. 

- Викладач російської мови. 
Вчитель польської мови та 
зарубіжної літератури.  

2. 

6.020303.  
Філологія. Мова та 
література* 
(французька) 

1. Французька 
(англійська) 
мова  

2. Українська мова 
і література 

Бакалавр філології. Вчитель 
французької мови і зарубіжної 
літератури. 

Вчитель французької мови, англійської 
мови та зарубіжної літератури. 

Викладач французької мови. 
Вчитель англійської мови та 
зарубіжної літератури. 

3.  

6.020303.  
Філологія. Мова та 
література*  
(російська) 

1.  Іноземна мова  
2. Українська мова 

і література 

Бакалавр філології. Вчитель російської 
мови і зарубіжної літератури. 

Вчитель російської мови, англійської 
мови та зарубіжної літератури.   

Викладач російської мови. 
Вчитель англійської мови та 
зарубіжної літератури.   

4. 
6.020303.  
Філологія. Мова та 
література* ( італійська) 

1.  Англійська 
мова  

2. Українська мова 
і література 

Бакалавр філології. Вчитель 
італійської мови і зарубіжної 
літератури. 

Вчитель італійської мови, англійської 
мови та зарубіжної літератури. 

Викладач італійської мови. 
Вчитель англійської мови та  
зарубіжної літератури. 

5. 
6.020303.  
Філологія. Мова та 
література* ( іспанська) 

1. Іспанська 
(англійська) мова  
2. Українська мова і 
література 

Бакалавр філології. Вчитель іспанської 
мови і зарубіжної літератури.  

Вчитель іспанської мови, англійської 
мови та зарубіжної літератури. 

Викладач іспанської мови. 
Вчитель англійської мови та 
зарубіжної літератури. 

6. 
6.020303. 
Філологія. Переклад*  

1. Англійська мова  
2. Українська мова і 
література 

Бакалавр філології. Перекладач.  ___________________ Магістр філології. Перекладач. 

ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ 

1. 

6.030101. 
Соціологія (соціологія 
освіти, соціальні 
комунікації, соціальне 
управління) 

1. Історія України  
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр соціології. Соціолог. 
Магістр соціології. Викладач 
соціології. Соціолог. 

2. 

6.030102. 
Психологія*  
(психологія 
консультування,  

1. Історія України  
2. Українська мова 
і література  

Бакалавр психології.  Психолог. 
Магістр психології. Викладач 
психології. Психолог. 



політична психологія, 
соціальна психотерапія,  
соціальна психологія ) 

3. 

6.030601. 
Менеджмент 
(менеджмент соціальної 
сфери; управління 
персоналом) 

1. Математика  
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр з менеджменту. Менеджер-економіст. 
Магістр з менеджменту 
організацій. Менеджер-економіст. 

4.  
8.000005.  
Педагогіка вищої 
школи  

1. Фахове 
випробування  

__________________ ___________________ 
Викладач вищого навчального 
закладу.  

5.  
8.000009.  
Управління 
навчальним закладом  

1. Фахове 
випробування  

___________________ ___________________ 
Керівник підприємства, установи 
та організації (у сфері організації 
та виробничого навчання).  

6.  
8.000007. 
Адміністративний 
менеджмент  

1. Фахове 
випробування  

___________________ ___________________ 
Менеджер з адміністративної 
діяльності.  

ІНСТИТУТ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ПРАВА 

1. 
6.030401. 
Правознавство*  

1. Історія України  
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр права. 
Спеціаліст права, викладач 
правознавства.  

Магістр права. Викладач 
правознавства. 

2. 

6.030104.  
Політологія* 
(політична освіта, 
політичний 
 менеджмент та зв’язки 
з громадськістю) 

1. Історія України   
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр політології. 
Політолог. Викладач соціально-
гуманітарних дисциплін.   

Магістр політології. Викладач 
політології. 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

1. 

6.040201.  
Математика* 
(інформатика, 
адміністрування 
навчальних 
комп’ютерних систем, 
основи економіки, 
фізика)  

1. Математика  
2. Українська мова 

і література 

Бакалавр математики. Вчитель 
математики. 

- Вчитель математики та інформатики. 
Адміністратор навчальних 
комп’ютерних систем. 

- Вчитель математики, економіки та 
інформатики. 

- Вчитель математики, фізики та 
інформатики. 

Викладач математики:  
- Вчитель інформатики, 
адміністратор навчальних 
комп’ютерних систем.  

- Вчитель економіки та 
інформатики. 

- Вчитель фізики та інформатики. 

2. 
6.040203.  
Фізика* ( інформатика, 
астрономія) 

1. Фізика/ 
Математика  
(за вибором 
абітурієнта) 
2. Українська мова 

і література 

Бакалавр фізики. Вчитель фізики. 
Вчитель фізики, інформатики та 
астрономії. 

Викладач фізики. Вчитель 
інформатики та астрономії. 

ІНСТИТУТ ІНФОРМАТИКИ  

1.  
6.030501.  
Економічна теорія*  

1. Математика  
2. Українська мова 

і література 
Бакалавр економічної теорії. 

Вчитель економічної теорії та 
інформатики. 

Економіст. Викладач економічної 
теорії та інформатики. 

2. 6.040302.  1. Математика  Бакалавр інформатики.  ______________________ _____________________ 



Інформатика*  2. Українська 
мова і 
література 

ІНСТИТУТ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОЛОГІЇ 

1. 

6.020107. 
Туризм (менеджмент  
туризму, міжнародний 
туризм) 

1. Географія/ 
Іноземна мова  
(за вибором 
абітурієнта) 
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр туризму.  
- Менеджер туризму. 
- Менеджер міжнародного 

туризму. 

Магістр туризму:  
- Менеджер туризму. 
- Менеджер міжнародного 

туризму. 

2. 
6.040101. 
Хімія* (біологія, 
екологія, валеологія) 

1. Хімія  
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр хімії. Вчитель хімії. 
Вчитель хімії, біології, екології та 
валеології. 

Викладач хімії. Вчитель біології, 
екології та валеології. 

3. 

6.040102.  
Біологія* (соціальна 
педагогіка, практична 
психологія, хімія, 
екологія, валеологія) 

1. Біологія  
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр біології. Вчитель біології. 

- Вчитель біології, екології та 
валеології. Соціальний педагог.  

- Вчитель біології, екології та 
валеології. Практичний  психолог  у 
закладах  освіти.  

- Вчитель біології, хімії, екології та 
валеології. 

- Вчитель біології, іноземної мови, 
екології та валеології.  

- Викладач біології. Соціальний 
педагог. Вчитель екології та 
валеології.  

- Викладач біології. Практичний  
психолог  у закладах  освіти. 
Вчитель екології та валеології. 

- Викладач біології. Вчитель 
хімії, екології та валеології. 

- Викладач біології. Вчитель 
іноземної мови, екології та 
валеології.  

4. 

6.040104. 
Географія* (біологія, 
практична  психологія, 
англійська (німецька, 
французька) мова, 
екологія, туристсько-
краєзнавча робота) 

1. Географія  
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр географії. Вчитель географії. 

- Вчитель географії, біології, екології. 
Організатор туристсько-краєзнавчої 
роботи. 

- Вчитель географії , екології. 
Практичний психолог  у закладах  
освіти. Організатор туристсько-
краєзнавчої роботи. 

- Вчитель географії, англійської 
(німецької, французької) мови та 
екології. Організатор туристсько-
краєзнавчої роботи. 

- Викладач географії. Вчитель 
біології, екології. Організатор 
туристсько-краєзнавчої роботи. 

- Викладач географії. 
Практичний психолог  у 
закладах  освіти. Вчитель 
екології. Організатор 
туристсько-краєзнавчої роботи. 

- Викладач географії. Вчитель 
англійської (німецької, 
французької) мови та екології. 
Організатор туристсько-
краєзнавчої роботи. 

5.  

6.040106.  
Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування*  

1. Біологія/ 
Хімія 

(за вибором 
абітурієнта) 
2. Українська мова 
і література  

Бакалавр екології. Еколог. Еколог. 
Магістр екології. Викладач 
екологічних дисциплін. 

 



Перелік напрямів, за якими оголошується  
прийом до НПУ імені М.П.Драгоманова у 2009 році 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

№ 
п/п 

Назва напрямів  
Сертифікати  / 

предмети вступних 
випробувань 

Кваліфікація фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

Бакалавр Спеціаліст Магістр  
1 2 3 4 5 6 

ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ  

1. 

6.010101.  
Дошкільна освіта 
(практична психологія, 
початкова освіта, сімейне 
виховання, іноземна мова, 
логопедія, правознавство, 
здоров’я людини, 
культурно-дозвіллєва 
діяльність, дитячий та 
сімейний туризм) 

1. Українська 
мова і 
література  

2. Історія України 

Бакалавр педагогічної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 

- Організатор дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Практичний психолог в закладах 
дошкільної освіти. 

- Організатор дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Вчитель початкової школи. 

- Організатор дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Сімейний вихователь. 

- Організатор дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку з 
правом викладання іноземної мови. 

- Організатор дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Логопед. 

Викладач дошкільної педагогіки і 
психології. 

2. 

6.010101. 
Дошкільна освіта 
(практична психологія, 
початкова освіта, сімейне 
виховання)  
На базі диплому 
молодшого спеціаліста 

1. Дошкільна 
педагогіка (усно) 

Бакалавр педагогічної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку.  

- Організатор дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Практичний психолог в закладах 
дошкільної освіти. 

- Організатор дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Вчитель початкової школи. 

- Організатор дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Сімейний вихователь. 

Магістр педагогічної освіти. 
Викладач дошкільної педагогіки і 
психології.  

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ 

1. 

6.010102.  
Початкова освіта 
(практична психологія, 
іноземна мова) 

1. Українська 
мова і література 
2. Історія України 

Бакалавр педагогічної освіти:  
- Вчитель початкової школи. 
- Вчитель початкової школи та 
іноземної мови в початковій школі. 

Вчитель початкової школи: 
- Практичний психолог у закладах 

освіти. 
- Вчитель іноземної мови в 

основній школі. 

Магістр педагогіки:  
- Викладач педагогіки. 

Вчитель початкової 
школи. Практичний 
психолог у закладах 
освіти. 

- Викладач педагогіки. 
Вчитель початкової 
школи. Вчитель іноземної 



мови в основній школі. 

2.  

6.010102. 
Початкова освіта 
(практична психологія, 
іноземна мова)  
На базі диплому 
молодшого спеціаліста 

1. Педагогіка 
початкової 
освіти (усно) 

Бакалавр педагогічної освіти:  
- Вчитель початкової школи. 
- Вчитель початкової школи та 
іноземної мови в початковій школі. 

Вчитель початкової школи: 
- Практичний психолог у закладах 

освіти. 
- Вчитель іноземної мови в 

основній школі. 

Магістр педагогіки:  
- Викладач педагогіки. 

Вчитель початкової 
школи. Практичний 
психолог у закладах 
освіти. 

- Викладач педагогіки. 
Вчитель початкової 
школи. Вчитель іноземної 
мови в основній школі. 

3. 
6.010203.  
Здоров’я людини*   

1. Українська 
мова і 
література 

2. Історія України 

Бакалавр педагогічної освіти. Вчитель 
основ здоров’я.   

__________________ __________________ 

4. 
6.030103. 
Практична психологія*  

1.  Українська 
мова і 
література 

2. Історія України 

Бакалавр практичної психології. 
Практичний психолог. 

Практичний психолог.  
Магістр практичної психології. 
Викладач психологічних 
дисциплін. Практичний психолог.   

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

1. 

6.010103.  
Технологічна освіта 
(інформаційна техніка, 
конструювання  і 
моделювання одягу, 
автомобільний транспорт 
та безпека дорожнього 
руху, позашкільна освіта) 

1. Фізика/ 
Математика  

(за вибором 
абітурієнта) 
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр педагогічної освіти. Вчитель 
технологій і креслення. 

Вчитель технологій, креслення, 
профільного навчання:  
- Інформаційна техніка. 
- Конструювання одягу та 
моделювання одягу. 

- Автомобільний транспорт та безпека 
дорожнього руху. 

Магістр педагогічної освіти. 
Викладач технічних дисциплін та 
методики викладання за профілем:  
- Інформаційна техніка. 
- Конструювання одягу та 
моделювання одягу. 

- Автомобільний транспорт та 
безпека дорожнього руху. 

2. 

6.010103.  
Технологічна освіта 
(інформаційна техніка, 
конструювання  і 
моделювання одягу, 
автомобільний транспорт 
та безпека дорожнього 
руху, позашкільна освіта) 
На базі диплому 
молодшого спеціаліста 

1. Фахове 
випробування  

 

Бакалавр педагогічної освіти. Вчитель 
технологій і креслення. 

Вчитель технологій, креслення, 
профільного навчання:  
- Інформаційна техніка. 
- Конструювання одягу та 
моделювання одягу. 

- Автомобільний транспорт та безпека 
дорожнього руху. 

Магістр педагогічної освіти. 
Викладач технічних дисциплін та 
методики викладання за профілем:  
- Інформаційна техніка. 
- Конструювання одягу та 
моделювання одягу. 

- Автомобільний транспорт та 
безпека дорожнього руху. 

ІНСТИТУТ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

1.  

6.010105.  
Корекційна освіта. 
Корекційна 
психопедагогіка і 
практична психологія 

1. Українська 
мова і 
література 

2. Історія України 
 

Бакалавр корекційної освіти. 
Дефектолог (олігофренопедагог), 
вихователь шкільних, дошкільних та 
соціально-реабілітаційних закладів для 
осіб з порушеннями психофізичного 
розвитку. 

Вчитель-дефектолог. Психолог 
соціально-реабілітаційних закладів для 
осіб з особливостями психофізичного 
розвитку.  

Викладач корекційної педагогіки 
та спеціальної психології. 
Вчитель-дефектолог. Психолог 
соціально-реабілітаційних закладів 
для осіб з особливостями 
психофізичного розвитку. 

2.  
6.010105.  
Корекційна освіта. 
Корекційна 

1. Фахове 
випробування  

Бакалавр корекційної освіти. 
Дефектолог (олігофренопедагог), 
вихователь шкільних, дошкільних та 

Вчитель-дефектолог. Психолог 
соціально-реабілітаційних закладів для 
осіб з особливостями психофізичного 

Викладач корекційної педагогіки 
та спеціальної психології. 
Вчитель-дефектолог. Психолог 



психопедагогіка і 
практична психологія 
На базі диплому 
молодшого спеціаліста 
медичної і педагогічної 
освіти  

соціально-реабілітаційних закладів для 
осіб з порушеннями психофізичного 
розвитку. 

розвитку.   соціально-реабілітаційних закладів 
для осіб з особливостями 
психофізичного розвитку. 

3. 

6.010105.  
Корекційна освіта.  
Логопедія і початкова 
корекційна освіта 

1. Українська 
мова і 
література 

2. Історія України 

Бакалавр корекційної освіти. 
Дефектолог, вихователь шкільних, 
дошкільних та соціально-
реабілітаційних закладів для осіб з 
порушеннями психофізичного 
розвитку. 

Логопед. Вчитель початкових класів 
шкіл для дітей з порушеннями 
мовлення.  

Викладач корекційної педагогіки 
та спеціальної психології. 
Логопед. Вчитель початкових 
класів шкіл для дітей з 
порушеннями мовлення. 

4. 

6.010105. 
Корекційна освіта. 
Логопедія і практична 
психологія  
На базі диплома 
молодшого спеціаліста 

1. Фахове 
випробування  

Бакалавр корекційної освіти. 
Дефектолог, консультант психолого-
медико-педагогічних консультацій. 

Логопед. Практичний психолог 
спеціальних закладів освіти.  

Викладач корекційної педагогіки 
та спеціальної психології. 
Логопед. Практичний психолог 
спеціальних закладів освіти. 

5.  

6.010105. 
Корекційна освіта.  
Тифлопедагогіка і 
практична психологія 

1. Українська 
мова і 
література 

2. Історія України  

Бакалавр корекційної освіти. 
Дефектолог (тифлопедагог), 
вихователь шкільних, дошкільних та 
соціально-реабілітаційних закладів для 
осіб з порушеннями психофізичного 
розвитку.  

Дефектолог (тифлопедагог). Вчитель 
початкових класів і реабілітолог 
соціальних служб для сліпих та 
слабозорих.  

Викладач корекційної педагогіки 
та спеціальної психології. 
Дефектолог (тифлопедагог). 
Вчитель початкових класів і 
реабілітолог соціальних служб для 
сліпих та слабозорих. 

6.  

6.010105. 
Корекційна освіта.  
Тифлопедагогіка і 
практична психологія 
На базі диплома 
молодшого спеціаліста 

1. Фахове 
випробування  

Бакалавр корекційної освіти. 
Дефектолог (тифлопедагог), 
вихователь шкільних, дошкільних та 
соціально-реабілітаційних закладів для 
осіб з порушеннями психофізичного 
розвитку.  

Дефектолог (тифлопедагог). Вчитель 
початкових класів і реабілітолог 
соціальних служб для сліпих та 
слабозорих.  

Викладач корекційної педагогіки 
та спеціальної психології. 
Дефектолог (тифлопедагог). 
Вчитель початкових класів і 
реабілітолог соціальних служб для 
сліпих та слабозорих. 

7.  

6.010105. 
Корекційна освіта.  
Сурдопедагогіка та 
дошкільне виховання 

1. Українська 
мова і 
література 

2. Історія України  

Бакалавр корекційної освіти. 
Вихователь дошкільних та шкільних 
закладів для дітей з порушеннями 
слуху. Сурдоперекладач. 

Дефектолог (сурдопедагог). Вчитель 
початкових класів шкіл для дітей з 
порушеннями слуху. Дефектолог 
(сурдопедагог) дошкільних закладів.  

Викладач корекційної педагогіки 
та спеціальної психології. Вчитель 
початкових класів шкіл для дітей з 
порушеннями слуху. Дефектолог 
(сурдопедагог) дошкільних 
закладів. 

8.  

6.010105. 
Корекційна освіта.  
Сурдопедагогіка та 
дошкільне виховання 
На базі диплома 
молодшого спеціаліста 

1. Фахове 
випробування  

Бакалавр корекційної освіти. 
Вихователь дошкільних та шкільних 
закладів для дітей з порушеннями 
слуху. Сурдоперекладач. 

Дефектолог (сурдопедагог). Вчитель 
початкових класів шкіл для дітей з 
порушеннями слуху. Дефектолог 
(сурдопедагог) дошкільних закладів.  

Викладач корекційної педагогіки 
та спеціальної психології. Вчитель 
початкових класів шкіл для дітей з 
порушеннями слуху. Дефектолог 
(сурдопедагог) дошкільних 
закладів. 

9.  

6.030102.  
Психологія.  
Психологія (спеціальна, 
медична) 

1. Українська 
мова і 
література 

2. Історія України  

Бакалавр психології. Психолог 
загальноосвітніх спеціальних та 
реабілітаційних закладів. 

Психолог спеціальних та медичних 
закладів.  

Викладач спеціальної психології. 
Практичний психолог 
(спеціальний). 

10.  
6.030102.  
Психологія.  

1. Фахове 
випробування  

Бакалавр психології. Консультант 
психолого-медико-педагогічних 

Психолог спеціальних та медичних 
закладів.  

Викладач спеціальної психології. 
Практичний психолог 



Психологія (спеціальна, 
медична) 
На базі диплома 
молодшого спеціаліста 

консультацій. (спеціальний). 

11.  

7.030102.  
Дефектологія. Практична 
психологія (спеціальна, 
медична) 

1. Фахове 
випробування  

__________________ 
Дефектолог. Практичний психолог 
спеціальних та медичних закладів.  

Викладач спеціальної психології. 
Практичний психолог 
(спеціальний). 

12. 

8.010106. 
Корекційна освіта  
(Корекційна 
психопедагогіка, 
логопедія, 
тифлопедагогіка, 
сурдопедагогіка) 
На базі диплому  
спеціаліста  

1. Фахове 
випробування  

_____________________ ____________________ 
Викладач корекційної педагогіки 
та спеціальної психології. 

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ 

1. 

6.010106.  
Соціальна педагогіка 
(практична психологія; 
соціально-правовий 
захист) 

1. Українська 
мова і 
література 

2. Історія України  

Бакалавр соціальної педагогіки. 
Соціальний педагог. 

Соціальний педагог:  
- Практичний психолог.  
- Фахівець соціально-правового 

захисту.  

Викладач соціально-педагогічних 
дисциплін:  

- Практичний психолог.  
- Фахівець соціально-

правового захисту. 
2. 

6.010106.  
Соціальна педагогіка 
(практична психологія; 
соціально-правовий 
захист)  
На базі диплому 
молодшого спеціаліста  

1. Соціальна 
педагогіка 
(усно) 

3. 

6.130102.  
Соціальна робота 
(практична психологія; 
соціально-правовий 
захист; менеджмент у  
соціальній роботі; 
психологія соціальної 
роботи) 

1. Українська 
мова і 
література 

2. Історія України  

Бакалавр соціальної роботи. 
Соціальний працівник. 

Соціальний працівник:  
- Практичний психолог.  
- Фахівець соціально-правового 

захисту. 

Соціальний працівник:  
- Практичний психолог.  
- Фахівець соціально-

правового захисту.  

4. 

6.130102.  
Соціальна робота 
(практична психологія; 
соціально-правовий 
захист; менеджмент у  
соціальній роботі; 
психологія соціальної 
роботи) 
На базі диплому 
молодшого спеціаліста  

1. Соціальна 
педагогіка 
(усно) 

 



ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

1. 
6.010201.  
Фізичне виховання* 
(практична психологія) 

1. Фахове 
випробування з 
фізичної культури 
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр фізичного виховання та 
спорту. Вчитель фізичної культури.  

Вчитель фізичної культури, практичний 
психолог у сфері фізичної культури і 
спорту. 

Викладач теорії і методики 
фізичного виховання. 

2. 
6.010203.  
Здоров’я людини* 
(фітнес) 

1. Фахове 
випробування з 
фізичної культури 
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр фізичного виховання та 
спорту, вчитель фізичної культури, 
фахівець фізичної реабілітації. 

Вчитель фізичної культури, фахівець 
фізичної реабілітації та фітнесу. 

Викладач фізичної реабілітації. 

3. 
6.010202.  
Спорт (охоронна справа) 

1. Фахове 
випробування з 
фізичної культури 
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр фізичного виховання та 
спорту. Тренер-викладач з виду 
спорту. 

Тренер-викладач з виду спорту, фахівець 
охоронних структур. 

Викладач теорії і методики спорту. 

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ 

1. 

6.020301.  
Філософія* 
(релігієзнавство, 
практична психологія, 
суспільствознавство) 

1. Історія України  
2. Українська мова 

і література 

Бакалавр філософії, вчитель 
суспільствознавчих предметів основної 
школи ЗНЗ.  

- Спеціаліст філософії, вчитель 
філософсько-суспільствознавчих 
предметів ЗНЗ . Практичний психолог 
в закладах освіти. 

- Спеціаліст філософії, вчитель 
філософсько-суспільствознавчих 
предметів ЗНЗ.  

- Магістр філософії, викладач 
філософських та релігієзнавчих 
предметів. Практичний 
психолог в закладах освіти.  

- Магістр філософії, викладач 
філософських дисциплін. 
Практичний психолог в 
закладах освіти.  

- Магістр філософії, викладач 
філософських дисциплін.  

2. 

6.020101.  
Культурологія 
(організація і управління 
культурно-екскурсійною 
діяльністю) 

1. Історія України  
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр культури, вчитель культурно-
естетичних предметів основної школи 
ЗНЗ. 

Спеціаліст культурології, вчитель 
художньо-естетичних предметів ЗНЗ. 
Організатор і управлінець культурно-
екскурсійної діяльності.  

Магістр культурології, викладач 
художньо-естетичних дисциплін 
ЗНЗ. Організатор і управлінець 
культурно-екскурсійної діяльності.   

3. 
6.020207. 
Дизайн  

1. Творчий 
конкурс 

2. Українська 
мова  

Бакалавр дизайну.  ____________________ ____________________ 

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ 

1. 
6.020204.  
Музичне мистецтво*   

1. Творчий 
конкурс з 
музики 

2. Українська мова 
і література Бакалавр мистецтва. Вчитель музики. 

Вчитель музики та художньої культури, 
керівник ансамблю. 

Викладач фахових дисциплін (із 
зазначенням фаху). Вчитель 
музики та художньої культури, 
керівник ансамблю.  

2. 

6.020204.  
Музичне мистецтво*  
На базі диплому 
молодшого спеціаліста  

1. Творчий 
конкурс з 
музики 

3. 6.020202.  1. Творчий Бакалавр мистецтва. Вчитель Вчитель хореографії та художньої Балетмейстер-викладач фахових 



Хореографія*  конкурс з 
хореографії  

2. Українська мова 
і література 

хореографії. культури. дисциплін (із зазначенням фаху). 
Вчитель хореографії та художньої 
культури. 

4. 

6.020202. 
Хореографія*   
На базі диплому 
молодшого спеціаліста 

1. Творчий 
конкурс з 
хореографії 

ІНСТИТУТ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ 

1. 
6.020302.  
Історія* (правознавство, 
міжнародний туризм) 

1.  Історія України 
2. Українська мова 
і література  

Бакалавр історії. Вчитель історії. Вчитель історії і правознавства. 
Магістр історії, викладач історії. 
Вчитель правознавства. 

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

1. 

6.020303.  
Філологія. Українська 
мова і література* 
(російська мова, 
літературне редагування, 
практична психологія, 
бібліотекознавство) 

1. Українська 
мова і 
література  

2. Історія України 

Бакалавр філології; вчитель 
української мови та літератури. 

Вчитель української мови та літератури; 
зарубіжної літератури та російської 
мови; бібліотекознавець, літературний 
редактор; практичний психолог в 
закладах освіти. 

Викладач української мови та 
літератури; вчитель зарубіжної 
літератури та російської мови; 
бібліотекознавець, літературний 
редактор; практичний психолог в 
закладах освіти. 

2.  

6.020303.  
Філологія. Українська 
мова і література* 
(літературне редагування, 
практична психологія) 
На базі диплому молодшого 
спеціаліста зі 
спеціальностей: «Початкове 
навчання» і «Дошкільне 
виховання» 

1. Українська 
мова і 
література  

2. Історія України 

3. 

6.030303.  
Видавнича справа і 
редагування 
На базі диплому молодшого 
спеціаліста зі спеціальності 
«Видавнича справа і 
редагування» 

1. Фахове 
випробування  

Бакалавр видавничої справи та 
редагування; фахівець з видавничої 
справи та редагування.  

Спеціаліст з видавничої справи та 
редагування; редактор. 

__________________ 

ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

1. 

6.020303.  
Філологія. Мова та 
література* (англійська, 
німецька, французька) 

1. Іноземна мова 
(сертифікати 
УЦОЯО, з 
відповідної мови) 

2. Українська мова і 
література 

Бакалавр філології: 
- Вчитель англійської мови і 

зарубіжної літератури. 
- Вчитель німецької мови і 

зарубіжної літератури.  
- Вчитель французької мови і 

зарубіжної літератури. 

- Вчитель англійської мови та 
зарубіжної літератури.  

- Вчитель німецької мови та  
зарубіжної літератури. 

- Вчитель французької мови та 
зарубіжної літератури. 

- Викладач англійської 
мови. Вчитель зарубіжної 
літератури. 

- Викладач німецької мови. 
Вчитель зарубіжної 
літератури. 

- Викладач французької 
мови. Вчитель зарубіжної 
літератури. 

2. 

6.020303.  
Філологія. Мова та 
література* (англійська) 
На базі диплому молодшого 

1. Англійська мова 
(тестування) 



спеціаліста зі 
спеціальностей: «Початкове 
навчання(англійська мова)», 
«Дошкільне виховання 
(іноземна мова)», «Мова і 
література(англійська)» 

ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ 

1. 

6.030101.  
Соціологія (соціологія 
освіти, соціальні 
комунікації, соціальне 
управління) 

1. Історія України  
2. Українська мова 

і література 
Бакалавр соціології. Соціолог. 

Магістр соціології. Викладач 
соціології.  

2. 

6.030102.  
Психологія*  (психологія 
консультування,  
політична психологія, 
соціальна психотерапія,  
соціальна психологія ) 

1. Історія України  
2. Українська мова 

і література  
Бакалавр психології.  Психолог. 

Магістр психології. Викладач 
психології. Психолог. 

3. 
6.030601.  Менеджмент 
(менеджмент організацій; 
управління персоналом) 

1. Математика 
2. Українська мова 

і література 
Бакалавр з менеджменту. Менеджер-економіст. 

Магістр з менеджменту 
організацій. Менеджер-економіст. 

4.  
8.000005.  
Педагогіка вищої школи  

1. Фахове 
випробування 

___________________ ___________________ 
Викладач вищого навчального 
закладу  

5.  
8.000009.  
Управління навчальним 
закладом  

1. Фахове 
випробування 

___________________ ___________________ 
Керівник підприємства, установи 
та організації (у сфері організації 
та виробничого навчання).  

6.  
8.000007. 
Адміністративний 
менеджмент  

1. Фахове 
випробування 

___________________ ___________________ 
Менеджер з адміністративної 
діяльності.  

ІНСТИТУТ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ПРАВА 

1. 
6.030401. 
Правознавство*  

1. Історія України  
2. Українська мова 

і література 
Бакалавр права. 

Спеціаліст права, викладач 
правознавства. 

Магістр права. Викладач 
правознавства. 

2. 

6.030104.  
Політологія* (політична 
освіта, політичний 
 менеджмент та зв’язки з 
громадськістю) 

1. Історія України  
2. Українська мова 

і література 
Бакалавр політології. 

Політолог. Викладач політології. 
Вчитель соціально-гуманітарних 
дисциплін.  

Магістр політології. Викладач 
політології. 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

1. 
6.040201.  
Математика* 
(інформатика)  

1. Математика  
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр математики. Вчитель 
математики. 

Вчитель математики та інформатики.  
Викладач математики. Вчитель 
інформатики.  

2. 
6.040203.  
Фізика* ( інформатика, 
астрономія) 

1. Фізика/ 
Математика (за 
вибором 
абітурієнта) 

2. Українська мова 
і література 

Бакалавр фізики. Вчитель фізики. 
Вчитель фізики, інформатики та 
астрономії. 

Викладач фізики. Вчитель 
інформатики та астрономії. 



ІНСТИТУТ ІНФОРМАТИКИ  

1.  
6.030501.  
Економічна теорія*  

1. Математика  
2. Українська мова 

і література 
Бакалавр економічної теорії. 

Вчитель економічної теорії та 
інформатики. 

Економіст. Викладач економічної 
теорії та інформатики. 

ІНСТИТУТ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОЛОГІЇ 

1. 

6.020107.  
Туризм (менеджмент  
туризму, міжнародний 
туризм) 

1. Географія 
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр туризму. Менеджер туризму.  Менеджер туризму. ________________ 

2. 

6.040102.  
Біологія* (практична 
психологія, екологія, 
валеологія) 

1. Біологія  
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр біології. Вчитель біології. 

Вчитель біології.  
Додаткова кваліфікація:  
Практичний  психолог  у закладах  
освіти. Вчитель екології та валеології.  

Викладач біології.  
Додаткова кваліфікація:  
Практичний  психолог  у закладах  
освіти. Вчитель екології та 
валеології. 

3. 

6.040104.  
Географія* (практична  
психологія, екологія, 
організатор туристсько-
краєзнавчої роботи) 

1. Географія  
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр географії. Вчитель географії. 

Вчитель географії. 
Додаткова кваліфікація:  
Практичний психолог у закладах  освіти. 
Вчитель екології. Організатор 
туристсько-краєзнавчої роботи. 

Викладач географії. Практичний 
психолог  у закладах  освіти. 
Вчитель екології. Організатор 
туристсько-краєзнавчої роботи. 

4. 

6.040106.  
Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування*  

1. Біологія  
2. Українська мова 
і література 

Бакалавр екології. Еколог Еколог. 
Магістр екології.  
Викладач екологічних дисциплін. 

 



Перелік напрямів, за якими оголошується  
прийом до НПУ імені М.П.Драгоманова у 2009 році 

ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ 

№ 
п/п 

Назва напрямів  
Сертифікати  / 

предмети вступних 
випробувань 

Кваліфікація фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

Бакалавр Спеціаліст Магістр  
1 2 3 4 5 6 

ВЕЧІРНІЙ ФАКУЛЬТЕТ  
1. 

6.010106.     
Соціальна 
педагогіка 

1. Українська 
мова і 
література  

Бакалавр педагогічної освіти. 
Соціальний педагог. 

Вчитель соціально-педагогічних 
дисциплін. Соціально-правовий 
працівник. 

Викладач соціально-педагогічних 
дисциплін. Соціально-правовий 
працівник. 

2. 

6.020303.  
Філологія. Мова та 
література* 
(англійська) 

1. Англійська 
мова  

2. Українська мова і 
література  

Вчитель англійської мови і зарубіжної 
літератури.  

Вчитель англійської мови, німецької 
(французької) мови і зарубіжної 
літератури. 

Викладач англійської мови.  
Вчитель німецької (французької) 
мови і зарубіжної літератури.  

3. 

6.020303.  
Філологія. Мова та 
література*  
(німецька) 

1. Німецька мова  
2. Українська мова  

і література  

Вчитель німецької мови і зарубіжної 
літератури. 

Вчитель німецької мови та англійської 
мови і зарубіжної літератури. 

Викладач німецької мови.  
Вчитель англійської мови і 
зарубіжної літератури. 

4. 

6.020303.  
Філологія. Мова та 
література*  
(англійська, 
німецька). Переклад 

1. Іноземна мова 
(сертифікати 
УЦОЯО, з 
відповідної 
мови) 

2. Українська мова  
і література  

Бакалавр філології. Вчитель іноземної 
мови і зарубіжної літератури. 

__________________ ___________________ 

5. 6.030102. 
Психологія* 

1. Українська 
мова і 
література  

Бакалавр психології. Психолог. Психолог. Викладач психології. Психолог. 

6. 

8.010101.   
Дошкільна освіта  
На базі диплому 
бакалавра / 
спеціаліста  

1. Фахове 
випробування. 

__________________ __________________ 
Викладач дошкільної педагогіки та 
психології. Вчитель іноземної 
мови дітей дошкільного віку. 

7. 

8.010102.    
Початкова освіта  
На базі диплому 
бакалавра / 
спеціаліста  

1. Фахове 
випробування 

__________________ __________________ 
Викладач педагогіки. Вчитель 
іноземної мови в початковій 
школі. 

 



 
Перелік напрямів, за якими оголошується прийом до Євпаторійської філії  

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова у 2009 році 
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

 

№ 
п/п 

Назва напрямів  
Сертифікати  / 

предмети вступних 
випробувань 

Кваліфікація фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

Бакалавр Спеціаліст Магістр  
1 2 3 4 5 6 

ІНСТИТУТ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

1.  

6.010105. 
Корекційна освіта. 
Логопедія і практична 
психологія  

1. Українська 
мова і 
література 

2. Історія України  

Бакалавр корекційної освіти. 
Дефектолог, консультант психолого-
медико-педагогічних консультацій. 

Логопед. Практичний психолог 
спеціальних закладів освіти.  

Викладач корекційної педагогіки 
та спеціальної психології. 
Логопед. Практичний психолог 
спеціальних закладів освіти. 

2. 

6.010105. 
Корекційна освіта. 
Логопедія і практична 
психологія  
На базі диплома 
молодшого спеціаліста 

1. Українська 
мова і 
література 

2. Історія України  

Бакалавр корекційної освіти. 
Дефектолог, консультант психолого-
медико-педагогічних консультацій. 

Логопед. Практичний психолог 
спеціальних закладів освіти.  

Викладач корекційної педагогіки 
та спеціальної психології. 
Логопед. Практичний психолог 
спеціальних закладів освіти. 

3.  

6.020303.  
Філологія. Українська 

мова і література*   
(російська мова, 
англійська мова, 
практична психологія) 

1. Українська 
мова і 
література 

2. Історія України  

Бакалавр філології. Вчитель 
української мови і літератури. 

Вчитель української мови та літератури; 
зарубіжної літератури та російської 
мови; англійської мови;  практичний 
психолог в закладах освіти. 

- Вчитель української мови і 
літератури, російської мови, 
зарубіжної літератури.  

- Вчитель української мови і 
літератури, англійської мови,  
зарубіжної літератури. 

- Вчитель української мови і 
літератури, зарубіжної 
літератури. Практичний 
психолог у закладах освіти. 

 



Перелік напрямів, за якими оголошується  
прийом до Кримського гуманітарного факультету 

 Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова у 2009 році 
 

ДЕННА І ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
 

№ 
п/п 

Назва напрямів  
Сертифікати  / предмети 
вступних випробувань 

Кваліфікація фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

Бакалавр Спеціаліст 
1 2 3 4 5 

1. 6.010201.  Фізичне виховання*  
1. Фахове випробування з 

фізичної культури 
2. Українська мова і література 

Бакалавр фізичного виховання та 
спорту. Вчитель фізичної культури.  

__________________ 

2. 6.030102.  Психологія*   1. Біологія  
2. Українська мова і література  Бакалавр психології.  Психолог. 

3. 6.030103.  Практична психологія*  1. Біологія  
2. Українська мова і література 

Бакалавр практичної психології. 
Практичний психолог. 

__________________ 

 



Перелік напрямів, за якими оголошується прийом для філії 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова в м. Прага у 2009 році 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

№ 
п/п 

Назва напрямів  
Сертифікати  / 

предмети вступних 
випробувань 

Кваліфікація фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

Бакалавр Спеціаліст Магістр  
1 2 3 4 5 6 

1. 

6.010101.   
Дошкільна освіта 
(початкова освіта, 
практична психологія, 
сімейне виховання, 
логопедія, іноземна 
мова, правознавство, 
здоров’я людини) 

1. Українська мова 
і література  

2. Історія України 

Бакалавр педагогічної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
- Вчитель початкової школи. 
- Практичний психолог у закладах 
дошкільної освіти. 

- Сімейний вихователь. 
- Логопед. 
- Вихователь дітей дошкільного віку з 
правом проведення занять іноземною 
мовою. 

- Консультант з питань сімейного 
права. 

- Інструктор з фізичного виховання та 
реабілітації.  

- Менеджер дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Вчитель початкової школи. 

- Менеджер дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Практичний психолог у закладах 
дошкільної освіти. 

- Менеджер дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Сімейний вихователь. 

- Менеджер дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Логопед. 

- Менеджер дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку з 
правом проведення занять іноземною 
мовою. 

Магістр педагогічної освіти. 
Викладач дошкільної педагогіки і 
психології.  

2. 

6.010102.    
Початкова освіта 
(практична психологія, 
іноземна мова, 
образотворче мистецтво, 
інформатика) 

1. Українська мова 
і література 

2. Історія України 

Бакалавр педагогічної освіти:  
- Вчитель початкової школи. 
- Вчитель початкової школи та 

іноземної мови в початковій 
школі. 

- Вчитель початкової школи та 
образотворчого мистецтва в 
початковій школі. 

- Вчитель початкової школи. 
Вчитель інформатики в 
початковій школі. 

Вчитель початкової школи: 
- Практичний психолог у закладах 
освіти. 

- Вчитель іноземної мови в основній 
школі. 

- Вчитель образотворчого мистецтва. 
- Вчитель інформатики в основній 
школі. 

Магістр педагогіки:  
- Викладач педагогіки. Вчитель 
початкової школи. Практичний 
психолог у закладах освіти. 

- Викладач педагогіки. Вчитель 
початкової школи. Вчитель 
іноземної мови в основній 
школі. 

- Викладач педагогіки Вчитель 
початкової школи. Вчитель 
образотворчого мистецтва. 

- Викладач педагогіки. Вчитель 
початкової школи. Вчитель 
інформатики в основній школі. 

3. 

6.030102. 
Психологія*  
(психологія 
консультування, 
соціальна психологія) 

1. Історія України  
2. Українська 
мова і література  

Бакалавр психології. Психолог. 
Магістр психології. Викладач 
психології. Психолог. 

4. 6.020303.  
Філологія. Українська 

1. Українська мова 
і література  

Бакалавр філології. Вчитель 
української мови і літератури. 

- Вчитель української мови і 
літератури, зарубіжної літератури та 

Викладач української мови і 
літератури: 



мова і література*  
(українознавство, 
історія, літературне 
редагування, практична 
психологія, англійська 
мова, 
бібліотекознавство, 
інформаційно-
аналітична діяльність) 

2. Історія України  українознавства. 
- Вчитель української мови і 

літератури, зарубіжної літератури та 
історії. 

- Вчитель української мови і 
літератури, зарубіжної літератури. 
Літературний редактор. 

- Вчитель української мови і 
літератури,  зарубіжної літератури. 
Практичний психолог у закладах 
освіти. 

- Вчитель української мови і 
літератури, англійської мови і 
зарубіжної літератури. 

- Вчитель української мови і 
літератури, зарубіжної літератури. 
Бібліотекознавець. 

- Вчитель зарубіжної 
літератури та українознавства. 

- Вчитель зарубіжної 
літератури та історії. 

- Вчитель зарубіжної 
літератури. Літературний 
редактор. 

- Вчитель зарубіжної 
літератури. Практичний 
психолог у закладах освіти. 

- Вчитель англійської мови і 
зарубіжної літератури. 

- Вчитель зарубіжної 
літератури. Бібліотекознавець. 

5. 

6.020303.  
Філологія. Мова та 
література* 
(англійська, німецька, 
французька, російська, 
польська) 

1. Іноземна мова 
(сертифікати 
УЦОЯО, з 
відповідної 
мови) 

2. Українська мова 
і література 

Бакалавр філології: 
- Вчитель англійської мови і 

зарубіжної літератури. 
- Вчитель англійської мови і 

світової літератури. 
- Вчитель німецької мови і 

зарубіжної літератури.  
- Вчитель французької мови і 

зарубіжної літератури. 
- Вчитель російської мови і 

зарубіжної літератури. 
 

- Вчитель англійської мови, німецької 
(французької) мови та зарубіжної 
літератури.  

- Вчитель німецької мови, англійської 
мови та зарубіжної літератури. 

- Вчитель французької мови, 
англійської мови та зарубіжної 
літератури. 

- Вчитель англійської мови, 
української мови і літератури та 
зарубіжної літератури. 

- Вчитель російської мови, 
англійської мови та зарубіжної 
літератури.   

- Вчитель російської мови, польської 
мови та зарубіжної літератури. 

- Викладач англійської мови. 
Вчитель німецької 
(французької) мови та 
зарубіжної літератури.  

- Викладач німецької мови. 
Вчитель англійської мови та  
зарубіжної літератури. 

- Викладач французької мови. 
Вчитель англійської мови та 
зарубіжної літератури. 

- Викладач англійської мови. 
Вчитель української мови і 
літератури та зарубіжної 
літератури. 

- Викладач російської мови. 
Вчитель англійської мови та 
зарубіжної літератури.   

- Викладач російської мови. 
Вчитель польської мови та 
зарубіжної літератури.  

6. 
6.020303.  
Філологія. Мова та 
література* ( італійська) 

1. Аанглійська 
мова  

2. Українська мова 
і література 

Бакалавр філології. Вчитель 
італійської мови і зарубіжної 
літератури. 

Вчитель італійської мови, англійської 
мови та зарубіжної літератури. 

Викладач італійської мови. 
Вчитель англійської мови та  
зарубіжної літератури. 

7. 
6.020303.  
Філологія. Мова та 
література* ( іспанська) 

1. Іспанська мова 
(англійська)  

2. Українська мова 
і література 

Бакалавр філології. Вчитель іспанської 
мови і зарубіжної літератури.  

Вчитель іспанської мови, англійської 
мови та зарубіжної літератури. 

Викладач іспанської мови. 
Вчитель англійської мови та 
зарубіжної літератури. 

 



Перелік напрямів, за якими оголошується прийом для філії  
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова в м. Прага у 2009 році 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

№ 
п/п 

Назва напрямів  
Сертифікати  / 

предмети вступних 
випробувань 

Кваліфікація фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

Бакалавр Спеціаліст Магістр  
1 2 3 4 5 6 

1. 

6.010101.  
Дошкільна освіта 
(практична психологія, 
сімейне виховання, 
логопедія, іноземна 
мова, правознавство, 
здоров’я людини) 

1. Українська мова і 
література  
2. Історія України 

Бакалавр педагогічної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
- Практичний психолог у закладах 
дошкільної освіти. 

- Сімейний вихователь. 
- Логопед. 
- Вихователь дітей дошкільного віку з 
правом проведення занять іноземною 
мовою. 

- Консультант з питань сімейного права. 
- Інструктор з фізичного виховання та 
реабілітації. 

- Менеджер дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Практичний психолог у закладах 
дошкільної освіти. 

- Менеджер дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Сімейний вихователь. 

- Менеджер дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку. 
Логопед. 

- Менеджер дошкільної освіти. 
Вихователь дітей дошкільного віку з 
правом проведення занять іноземною 
мовою. 

Магістр педагогічної освіти. 
Викладач дошкільної педагогіки 
і психології. 

2. 

6.010102.  
Початкова освіта 
(практична психологія, 
іноземна мова) 

1.  Українська мова 
і література 

2. Історія України 

Бакалавр педагогічної освіти:  
- Вчитель початкової школи. 
- Вчитель початкової школи та 

іноземної мови в початковій 
школі. 

Вчитель початкової школи: 
- Практичний психолог у закладах 

освіти. 
- Вчитель іноземної мови в основній 

школі. 

Магістр педагогіки:  
- Викладач педагогіки. 

Вчитель початкової школи. 
Практичний психолог у 
закладах освіти. 

- Викладач педагогіки. 
Вчитель початкової школи. 
Вчитель іноземної мови в 
основній школі. 

3. 

6.030102.  
Психологія*  
(психологія 
консультування, 
соціальна психологія) 

1. Історія України  
2. Українська мова і 
література  

Бакалавр психології. Психолог. 
Магістр психології. Викладач 
психології. Психолог. 

4. 

6.020303.  
Філологія. Українська 
мова і література* 
(російська мова, 
літературне 
редагування, практична 
психологія, 
бібліотекознавство) 

1. Іноземна мова  
2. Українська мова 

і література  

Бакалавр філології. Вчитель української 
мови і літератури. 

- Вчитель української мови і 
літератури, російської мови,  
зарубіжної літератури.  

- Вчитель української мови і 
літератури, зарубіжної літератури. 
Літературний редактор. 

- Вчитель української мови і 
літератури, зарубіжної літератури. 
Практичний психолог у закладах 
освіти. 

- Вчитель української мови і 

Викладач української мови і 
літератури: 
- Вчитель російської мови і 

зарубіжної літератури. 
- Вчитель зарубіжної 

літератури. Літературний 
редактор. 

- Вчитель зарубіжної 
літератури. Практичний 
психолог у закладах освіти. 

- Вчитель зарубіжної 



літератури, зарубіжної літератури. 
Бібліотекознавець. 

літератури. 
Бібліотекознавець. 

5. 

6.020303.  
Філологія. Мова та 
література* 
(англійська, німецька, 
французька) 

1. Іноземна мова 
(тестування, з 
відповідної мови) 

2. Українська мова і 
література 

Бакалавр філології: 
- Вчитель англійської мови і 

зарубіжної літератури. 
- Вчитель німецької мови і 

зарубіжної літератури.  
- Вчитель французької мови і 

зарубіжної літератури. 

- Вчитель англійської мови та 
зарубіжної літератури.  

- Вчитель німецької мови та  
зарубіжної літератури. 

- Вчитель французької мови та 
зарубіжної літератури. 

- Викладач англійської 
мови. Вчитель 
зарубіжної літератури. 

- Викладач німецької 
мови. Вчитель 
зарубіжної літератури. 

- Викладач французької 
мови. Вчитель 
зарубіжної літератури. 

 
* Спеціальності, що передбачають присвоєння кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної 
складової галузевого стандарту педагогічної освіти 
 
 
 
 
 
 


