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Перелік документів,  
які подаються для вступу до університету 

 документ державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний)  рівень, на основі якого здійс-

нювався вступ і додаток до нього; 

 медична довідка за формою № 086-У; 

 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см; 

 сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оціню-

вання (для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти); 

 паспорт;  

 військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної 

дільниці); 

 ідентифікаційний код (копія); 

 документи, що дають право на пільги; 

 2 конверти (з марками), папка на зав'язках. 

Телефони приймальної комісії:        (044) 239-30-17 

                   (044) 235-82-36 

Телефони факультету:                       (044) 403-81-68          

                                                                (044) 403-81-69 

Сайт університету – www.npu.edu.ua 

Сайт факультету  – www.ipf.npu.edu.ua 

E-mail: ipf@npu.edu.ua 
 

Адреса навчального корпусу:  

м. Київ, пр-т. Леся Курбаса, 2а 

 

Адреса приймальної комісії: м. Київ, вул. Пирогова, 9 

Терміни вступної кампанії 2018 року  ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ*  

ДЕННА форма навчання 

Назва спеціальності Бакалавр Магістр 

Трудове навчання / технології 11 000 грн 12 500 грн 

Професійна освіта 11-16 000 грн 14 000 грн 

ЗАОЧНА форма навчання 

Назва спеціальності Бакалавр Магістр 

Трудове навчання / технології 9 650  грн 12 050 грн 

Професійна освіта 9 650 грн 13 000 грн 

Бакалавр на базі 

повної загальної 

середньої освіти 

Бакалавр на 

базі 

“Молодшого 

спеціаліста” 

Магістр 
Етапи вступної кампанії   

Денна та заочна форма  

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів  

02 липня -  

25 липня  

(до 18.00)  
- - 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 12 липня 09 липня  
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які вступають на основі співбесіди, вступних 

іспитів  або творчих конкурсів 

20липня  
(до 18.00)  

24 липня  

(до 18.00) 
26 липня 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, 

які  вступають тільки на основі сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання 

26 липня  
(до 18.00)  - - 

Творчі конкурси (у кілька сесій)  14 - 26 липня  - - 

Вступні іспити  21 - 26 липня  25-31 липня 
27 липня –  

07 серпня  

Співбесіди  21 - 23 липня  - - 

Оприлюднення рейтингового списку вступників  02 серпня 
не пізніше  

09 серпня 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за результатами співбесіди, з повідо-

мленням про отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту за державним 

замовленням  

не пізніше  

24 липня  

(до 12.00)  
- 

не пізніше 
09 серпня  

Вступники, які отримали позитивні рекомендації 

за результатами співбесіди, мають виконати 

вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення, а також подати письмову заяву про 

виключення з конкурсу на інші місця державного 

замовлення.  

не пізніше  

25 липня  

(до 18.00)  
- - 

Зарахування вступників* за результатами 

співбесіди на місця, що фінансуються за кошти 

державного бюджету  (*заяви зарахованих осіб на 

інші місця державного замовлення анулюються 

впродовж  26 липня) 

не пізніше  

26 липня  

(до 12.00)  
- - 

Формування рейтингового списку вступників, 

які вступають на основі сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання, творчих конкурсів та 

вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), із 

зазначенням рекомендованих до зарахування не 

пізніше 01 серпня (до 12.00) формується на 

основі конкурсного бала за кожною конкурсною 

пропозицією згідно з виставленими вступниками 

пріоритетностями з повідомленням про отриман-

ня чи неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за державним замовленням та оприлюдню-

ється  

не пізніше  

01 серпня  

(до 12.00)  
- -  

Вступники, які отримали рекомендації, мають 

виконати вимоги до зарахування на місця держа-

вного замовлення  

не пізніше  

06 серпня  

(до 18.00)  

не пізніше  

13 серпня  

(до 18.00) 

не пізніше  

13 серпня  

(до 18.00) 

Зарахування вступників за державним замовлен-

ням проводиться  

не пізніше  

7 серпня  

(до 12.00)  

не пізніше  

15 серпня  

не пізніше  

15 серпня  

Зарахування вступників на місця, що фінансу-

ються за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

не пізніше  

30 серпня  

не пізніше 
30 серпня  

не пізніше 
10 вересня  

Навчайся з нами! 
Будь кращим! 

 
www.ipf.npu.edu.ua 

       * - Вартість навчання станом за 2017 рік 

//www.facebook.com/IPFNPU/ 



Інженерно-педагогічний факультет  

запрошує на  навчання! 

Факультет здійснює підготовку педагогічних кадрів за такими 

спеціальностями: 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)  

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

 
Спеціальність:  015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 
 
Спеціалізація: ТУРИЗМ 

Кваліфікація  
бакалавра: 

Педагог професійного навчання 
Фахівець з туристичного обслуговування 
Фахівець з розвитку сільського туризму 

Спеціалізація: ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 

Кваліфікація  
бакалавра: 

Педагог професійного навчання 
Організатор діловодства (види економічної діяльності) 

Референт 

Спеціалізація: ЕКОНОМІКА 

Кваліфікація  
бакалавра: 

Педагог професійного навчання 
Бухгалтер та касир-експерт 
Помічник керівників підприємств, установ та  

організацій 

Спеціалізація: ОХОРОНА ПРАЦІ 

Кваліфікація  
бакалавра: 

Педагог професійного навчання 

Інспектор з охорони праці 

Кваліфікація  
магістра: 

Професіонал в галузі охорони праці, викладач 

Фахівець з питань цивільного захисту 

Інспектор середніх, спеціальних та професійно-
технічних навчальних закладів 

Середня освіта. 

Трудове навчання. 

Українська мова 

та література 
Математика 

Фізика або 

біологія 

Професійна освіта. 
Комп’ютерні технології 

Українська мова 

та література 
Математика 

Фізика або 

іноземна мова 

Професійна освіта.  

Технологія виробів 

легкої промисловості 

Українська мова 

та література 
Математика 

Хімія або  

біологія 

Професійна освіта. 
Харчові технології 

Українська мова 

та література 
Математика 

Біологія 

 або хімія 

Професійна освіта. 
Готельно-

ресторанна справа 

Українська мова 

та література 
Географія 

Математика 

або іноземна 

мова 

Професійна освіта. 

Деревообробка 

Українська мова 

та література 
Математика 

Біологія  

або фізика 

Професійна освіта. 

Дизайн 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Біологія або 

іноземна мова 

Професійна освіта.  

Документознавство 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Математика 

або іноземна 

мова 

Професійна освіта.  

Охорона праці 

Українська мова 

та література 
Математика 

Фізика або 

іноземна мова 

Професійна освіта.  

Економіка 

Українська мова 

та література 
Математика 

Історія України 

або географія 

Професійна освіта.  

Туризм 

Українська мова 

та література 
Історія України 

Географія або 

іноземна мова 

Перелік тестів ЗНО для вступу на навчання на основі повної  
загальної середньої освіти в 2018році  

Назва спеціальності Нормативні 
терміни  
навчання 

Перелік вступних 

випробувань 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання 

та технології). 

 

 

015 Професійна освіта. Комп'ютерні  

технології. 
 

015 Професійна освіта. Охорона праці. 

 

 
 

Іноземна мова, 
вступне фахове 
випробування 

 

 
 
 

1,5—2 роки 

ВСТУП НА І КУРС  
(термін навчання  – 4 роки) 

ВСТУП НА ІІ-ІІІ КУРС 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” 

Назва спеціальності Вступні іспити 

014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) 

Вступне фахове випробування 

015 Професійна освіта Вступне фахове випробування 

ВСТУП до МАГІСТРАТУРИ 
на основі освітнього ступеня “бакалавр” та  

освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” 

Спеціальність: 014.10 CЕРЕДНЯ ОСВІТА  

(ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ)  

Кваліфікація 

бакалавра:  

Вчитель трудового навчання, креслення та 

інформатики 

 

Кваліфікація  
магістра:   

Вчитель технологій, креслення та інформатики.  
Фахівець зі спеціалізації. 

Спеціалізації:  Автомобільний транспорт та безпека дорожнього 
руху; 

 Комп’ютерна графіка; 
 Позашкільна освіта. 

 
Спеціальність:  015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 
 

Спеціалізація: ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Кваліфікація 
бакалавра: 

Педагог професійного навчання 
Технік-технолог з технології харчування 

Технік-технолог з виробництва борошняних,  

кондитерських виробів та харчоконцентратів  

Спеціалізація: ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Кваліфікація 
бакалавра: 

Педагог професійного навчання 
Технік-технолог (текстильна та легка  

промисловість) 
Технік-конструктор  

Спеціалізація: ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА 

Кваліфікація  
бакалавра: 

Педагог професійного навчання. 

Фахівець з готельного обслуговування. 
Фахівець із спеціалізованого обслуговування  

Спеціалізація: КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Кваліфікація  
бакалавра: 

Педагог професійного навчання 
Фахівець з організації інформаційної безпеки 
Фахівець з інформаційних технологій  

Кваліфікація  
магістра: 

Професіонал в галузі комп’ютерних технологій, 
педагог-дослідник, викладач ВНЗ 

Конструктор комп’ютерних систем 

Професіонал із організації інформаційної безпеки 

Спеціалізація: ДИЗАЙН 

Кваліфікація  
бакалавра: 

Педагог професійного навчання 
Дизайнер-виконавець меблів 
Дизайнер-виконавець одягу  

Спеціалізація: ДЕРЕВООБРОБКА 

Кваліфікація  
бакалавра: 

Педагог професійного навчання 

Технік-технолог з виробництва меблів 
Технік-технолог (виробництво будівельних виробів 
і конструкцій)  

На факультеті здобувають освіту понад 500 студентів за денною та      
заочною формами навчання.  

Очолює факультет  Д. Е. Кільдеров- професор, кандидат педагогічних наук. 

На  факультеті   працює близько  50  висококваліфікованих  
професорів, доцентів та викладачів.  

Освітню діяльність на факультеті забезпечують наступні кафедри: 

 кафедра загальнотехнічних дисциплін 

 кафедра інформаційних систем і технологій  

 кафедра прикладних природничо-математичних дисциплін  

 кафедра промислової інженерії та сервісу  

 кафедра теорії та методики професійної підготовки  

 кафедра теорії та методики технологічної освіти, креслення та  

     комп'ютерної графіки 

 кафедра позашкільної освіти  


