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Переваги навчання на ПГФ

Переваги
навчання

на ПГФ



З 01.07.

Реєстраціяе
лектроннихк
абінетіввсту

пників

29.07. -
23.08.

Прийомзаявт
адокументів(

вступнаосновіНМТ)

НЕ ПІЗНІШЕ

29.08.

Оприлюднення

рейтингового 
спискувступн

иків

(на основі НМТ, ЗНО)

за кошти 
державного чи 

місцевого 
бюджету

До18.000
2.09.

Виконаннявс

тупникамиви

могдозарахув

ання

(на основі НМТ, ЗНО)

на місця за 
державним або 
регіональним 
замовленням

До18.00 
14.09.

Виконаннявс
тупникамиви
могдозарахув

ання
На місця за 

кошти 
фізичних 

та/або 
юридичних 

осіб
(Перший наказ на 

зарахування)

Строки прийому заяв та документів
БАКАЛАВР на основі повної загальної середньої освіти



Перелік документів



З 01.07.

Реєстраціяе
лектроннихк
абінетіввсту

пників

29.07. -
23.08.

Прийомзаявт
адокументів

НЕ ПІЗНІШЕ

02.09.

Оприлюднення

рейтингового 
спискувступн

иків

за кошти 
державного чи 

місцевого 
бюджету

До18.000
7.09.

Виконаннявс

тупникамиви

могдозарахув

ання
на місця за 

державним або 
регіональним 
замовленням

До18.00 
15.09.

Виконаннявс
тупникамиви
могдозарахув

ання
на місця за 

кошти 
фізичних 

та/або 
юридичних 

осіб
(Перший наказ на 

зарахування)

Строки прийому заяв та документів
БАКАЛАВР на основі ОКР молодшого спеціаліста, 

ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра



Перелік документів



З 01.08.

Реєстрація
електронни
хкабінетівв
ступників

+
завантажен
нянеобхідн
ихдокументі

в

16.08. -
15.09.

Прийомза
явтадокум

ентів

(вступ на 
основі 

фахового 
іспиту)

16.09. -
19.09.

Проведення

фахових 
іспитів

ДЗ –
20.09.

К – 25.09.

Наданняре

комендацій

длязарахув

ання

за 
державнимза
мовленям(Д

З)
/ за кошти 
фізичних 

та/абоюрид. 
осіб (К)

До 18,00
ДЗ –

24.09.

К – 28.09.

Виконання
вступниками

вимогдозар
ахування

за 
державнимза
мовленям(Д

З)
/ за кошти 
фізичних 

та/абоюрид. 
осіб (К)

(Перший наказ на 
зарахування)

ДЗ -25.09
К – 28.09.

Зарахування 
вступників(НАК

АЗ)

за 
державнимзамовлен

ям(ДЗ)

/ за кошти
фізичних 

та/абоюрид. осіб (К)

Строки прийому заяв та документів
Для здобуття ступеня МАГІСТРА



Перелік документів



Спеціальності ПГФ

Галузь знань 01 ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА

Спеціальність 014 Середня освіта (за спеціалізаціями)

014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини)

Середня освіта

(Біологія та здоров’я людини). 

Початкова освіта. 

Середня освіта

(Біологія та здоров’я людини). 

Психологія.

014 Середня освіта 

(Географія)
Середня освіта

(Географія. Біологія та здоров’я 

людини)

Середня освіта

(Географія. Англійська мова)

014 Середня освіта 

(Хімія)
Середня освіта 

(Хімія. Біологія та здоров’я людини)

Спеціальність Освітня програма



Спеціальності ПГФ

Спеціальність Освітня програма

Галузь знань 09 БІОЛОГІЯ

091 Біологія Біологія.

Прикладна біологія

Галузь знань 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

106 Географія Географія.



ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СумДПУ імені А.С. Макаренка

Дякуємо 
за увагу!


