
Шановні абітурієнти!  

Якщо хочете провести незабутні 

студентські роки у дружній родині фізико-

математичного факультету, то чекаємо до 

нас на навчання! 

Полтавському національному педагогічному 

університету імені В.Г. Короленка, який друге 

століття поспіль готує вчителів різних 

спеціальностей, 1 липня 2019 року виповнилося 

105 років. 2019 року виповнюється 100 літ фізико-

математичному факультетові. Так він став називати 

з серпня 1933 року, коли Полтавський інститут 

соціального виховання було перетворено на 

Полтавський державний педагогічний інститут з  

4-річним терміном навчання. Факультет має 

багаторічну славну історію, створену невтомною 

працею викладачів, студентів, випускників. Серед 

фундаторів традицій – відомі вчені-педагоги: 

Віктор Воропай, Олександр Побєдоносцев, Дмитро 

Мазуренко, Микола Гур’єв. Основу професорсько-

викладацького складу кафедр фізико-

математичного факультету складають випускники, 

які бережуть і продовжують все краще, що було 

створене попередніми поколіннями. 

Професорсько-викладацький склад 

факультету налічує 47 осіб, із яких 8 докторів наук, 

професорів, 31 кандидат наук, доцент. Декан 

факультету – кандидат фізико-математичних наук, 

доцент Москаленко Юрій Дмитрович. 

Підготовку фахівців на першому 

(бакалаврському) рівні у галузях знань 

“Освіта/Педагогіка”, “Інформаційні технології”, 

“Соціальні та поведінкові науки” за 

спеціальностями “Середня освіта (Математика)”, 

“Середня освіта (Фізика), “Середня освіта 

(Інформатика)”, “Комп’ютерні науки”, “Економіка” 

і на другому (магістерському) рівні у галузях знань 

“Освіта/Педагогіка”, “Соціальні та поведінкові 

науки” за спеціальностями “Середня освіта 

(Математика)”, “Середня освіта (Фізика), “Середня 

освіта (Інформатика)”, “Освітні, педагогічні науки”, 

“Економіка”  здійснюють чотири кафедри фізико-

математичного факультету: 

 загальної фізики і математики (завідувач – 

доц. Саєнко О.В.), 

 математичного аналізу та інформатики 

(завідувач – доц. Барболіна Т.М.),  

 політекономії (завідувач – доц. Степаненко С.В.), 

 загальної педагогіки та андрагогіки (завідувач – 

доц. Ільченко О.Ю.).  

Вони ведуть 

фундаментальну 

наукову роботу, що 

відкриває для студентів 

після здобуття 

освітнього ступеня 

магістра широкі 

перспективи подальшого 

навчання і наукової 

роботи – вступ до  

аспірантури в галузі 

фізики, економіки, 

педагогіки, психології 

тощо. 

До послуг 

студентів сучасні 

аудиторії та 

комп’ютерні й фізичні 

лабораторії, музеї 

М. Остроградського, 

Ю. Кондратюка, 

Г. Ващенка.  

На Всеукраїнських олімпіадах і Конкурсі 

студентських наукових робіт студенти 

неодноразово виборювали призові місця із 

математики, фізики та педагогіки.  

 

У 2018 і 2019 рр. на 

ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

з математики для педагогічних 

університетів студент 

Москаленко О.Ю. посів друге 

місце. Переможцем ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності 

“Фізика” у 2019 р. став 

Тилик С. В. 

Студентська наукова 

робота Зінченко Г.Ю. за 

результатами Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт у галузі 

“Педагогічні науки” в 2014 р. 

нагороджена дипломом 

І ступеня.  

За результатами 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з математичних наук 

наукова робота 

Шеріпбаєва С.Р.  у 2017 р. 

нагороджена дипломом  

ІІ ступеня, а наукова робота 

Москаленка О.Ю. у 2018 р.- 

дипломом ІІІ ступеня. За 

результатами Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності  

“Підприємництво” наукова робота Мащенко Д.О.  у 

2018 р. нагороджена дипломом ІІІ ступеня. 

Учитель ХХІ століття, маючи глибокі знання, 

повинен бути цікавою особистістю. Розвиткові 

різноманітних талантів молоді сприяють 

студентське самоврядування та різноманітні творчі 

колективи факультету.  

 



Факультет проводить набір 

 і готує фахівців у галузях знань: 

 01 Освіта / Педагогіка; 

 12 Інформаційні технології; 
 05 Соціальні та поведінкові науки 

Освітній ступінь бакалавр:  

Спеціальність 014 Середня освіта / 

Предметна спеціальність 014.04 Середня 
освіта (Математика).  

Освітня програма:  “Середня освіта 
(Математика і фізика)” або “Середня освіта 
(Математика та інформатика)”.  

Форма навчання: денна / заочна. 

Спеціальність 014 Середня освіта / 
Предметна спеціальність 014.08 Середня 

освіта (Фізика).  
Освітня програма:  “Середня освіта 

(Фізика і математика)”.  
Форма навчання: денна / заочна. 

Спеціальність 014 Середня освіта / 
Предметна спеціальність 014.09 Середня 

освіта (Інформатика).  
Освітня програма:  “Середня освіта 

(Інформатика та мова і література 
(англійська))”.  

Форма навчання: денна / заочна. 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки.  
Освітня програма:  “Комп’ютерні 

науки”. 
Форма навчання: денна / заочна. 

Спеціальність 051 Економіка.  
Освітня програма:  “Економіка”. 
Форма навчання: денна / заочна. 

 

 

Перелік конкурсних предметів  

у сертифікаті Українського центру 

оцінювання якості освіти (вступних 

екзаменів, творчих конкурсів) 
 

Для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти (спеціальність/перелік 

конкурсних предметів) 

 

Середня освіта 

(Математика) 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

3. Фізика або іноземна мова, або географія 

Середня освіта 

(Фізика) 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

3. Фізика або іноземна мова, або біологія 

Середня освіта 

(Інформатика) 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

3. Фізика або іноземна мова, або географія 

Комп’ютерні 

науки  

1. Українська мова та література 

2. Математика 

3. Фізика або іноземна мова  

Економіка 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

3.Іноземна мова або географія 
 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти зі 

спеціальностей Середня освіта (Математика), Середня 

освіта (Фізика), Середня освіта (Інформатика), яким 

надається особлива підтримка, можуть нараховуватися 

додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО з одного 

відповідного предмета (математики або фізики) при 

розрахунку конкурсного бала в Полтавському 

національному педагогічному університеті імені 

В. Г. Короленка в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 

200 балів за предмет (завдання можна знайти за 

посиланням http://maths.pnpu.edu.ua/). 

 

За консультаціями можна звертатися до 

декана факультету Москаленка Юрія Дмитровича 

за телефоном (066)233-69-30. 

Полтавський національний 

педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка 
 

 
 

ФІЗИКО-

МАТЕМАТИЧНИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ  

запрошує на навчання 

 

Приймальна комісія 

тел.: (0532) 52-58-37, (050)770-64-42 

сайт: http://pnpu.edu.ua 

відп. секретар: Хорольський Олексій Вікторович 

 

Факультет 

тел.: (0532) 54-54-06, (066) 233-69-30 

e-mail: math.pnpu@ukr.net 

декан факультету: Москаленко Юрій Дмитрович  

 
36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2 
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