
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ  

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ОГОЛОШУЄ НАБІР  



 

БЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ПАВЛА ТИЧИНИ  

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ОГОЛОШУЄ НАБІР  

ЗА СТУПЕНЕМ «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» 
Спеціальність/освітня 

програма 

Форма 

навчання 

Термін 

навчання 

Вступні випробування 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ / 4-05-43 / 097-525-17-50 

091 Біологія 

(лабораторна 

діагностика) 

Денна/заочна 2р. українська мова і 

література(сертифікат) 

біологія(сертифікат) 

193 Геодезія та 

землеустрій * 

Денна/заочна 2р. українська мова і 

література(сертифікат) 

географія(сертифікат) 

 *Планується відкриття спеціальності 

 

ЗА СТУПЕНЕМ «БАКАЛАВР» 
Спеціальність/освітня 

програма 

Форма 

навчання 

Термін 

навчання 

Вступні випробування 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ / 4-05-43 / 097-525-17-50 

014.05 Середня 

освіта. Біологія та 

здоров’я людини. 

Психологія  

Денна/ 

заочна 

4р. українська мова і 

література(сертифікат), 

біологія (сертифікат), 

математика або хімія 

(сертифікат) 

014.05 Середня 

освіта. Біологія та 

здоров’я людини. 

Хімія 

Денна/ 

заочна 

4р. українська мова і 

література(сертифікат), 

біологія (сертифікат), 

математика або хімія 

(сертифікат) 

014. 05 Середня 

освіта. Біологія та 

здоров’я людини. 

Психологія 

Денна/ 

заочна 

3р.** українська мова і 

література(сертифікат), 

біологія(фахове 

випробовування) 

 

014. 05 Середня 

освіта. Біологія та 

здоров’я людини. 

Хімія 

Денна/ 

заочна 

3р.** українська мова і 

література(сертифікат), 

біологія(фахове 

випробовування) 

 

014.06 Середня 

освіта. Хімія.  

Денна 4р. українська мова і 

література(сертифікат), 



хімія(сертифікат), 

біологія або математика 

(сертифікат) 

014.06 Середня 

освіта. Хімія.  

Денна 3р.** українська мова і 

література(сертифікат), 

хімія (фахове 

випробовування) 

014.07 Середня 

освіта. Географія. 

Біологія та здоров’я 

людини 

Денна/ 

заочна 

4р. українська мова і 

література(сертифікат), 

географія (сертифікат), 

іноземна мова або 

математика 

(сертифікат) 

014.07 Середня 

освіта. Географія. 

Фізична культура 

Денна/ 

заочна 

 4р.** українська мова і 

література(сертифікат), 

географія (сертифікат), 

іноземна мова або 

математика 

(сертифікат) 

014.07 Середня 

освіта. Географія. 

Біологія та здоров’я 

людини 

Денна/ 

заочна 

3р.** українська мова і 

література(сертифікат), 

географія (фахове 

випробовування) 

014.07 Середня 

освіта. Географія. 

Фізична культура 

Денна/ 

заочна 

3р.** українська мова і 

література(сертифікат), 

географія (фахове 

випробовування) 

091 Біологія  Денна/ 

заочна 

4р. українська мова і 

література(сертифікат), 

біологія(сертифікат), 

математика або хімія 

або іноземна мова 

(сертифікат) 

091 Біологія  Денна/ 

заочна 

3р.** українська мова і 

література(сертифікат), 

біологія (фахове 

випробовування) 

101 Екологія Денна 4р. українська мова і 

література(сертифікат), 

біологія(сертифікат), 

хімія або географія або 

математика 

(сертифікат) 

101 Екологія Денна 3р.** українська мова і 



література(сертифікат), 

екологія (фахове 

випробовування) 

101 Екологія Денна 2р. українська мова і 

література(сертифікат), 

основи екології (фахове 

випробовування) 
 

** Для осіб які подають диплом молодшого спеціаліста за іншою 

спеціальністю 

 

 

 

ЗА СТУПЕНЕМ «МАГІСТР» 
 

Спеціальність/освітня 

програма 

Форма 

навчання 

Термін 

навчання 

Вступні випробування 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ / 4-05-43 / 097-525-17-50 

014.05 Середня 

освіта. Біологія та 

здоров’я людини. 

Психологія  

Денна/заочна 1р.4м. біологія та методика її 

навчання 

іноземна мова 

  

014.05 Середня 

освіта. Біологія та 

здоров’я людини. 

Хімія 

Денна/заочна 1р.4м. біологія та методика її 

навчання 

іноземна мова 

 

014.05 Середня 

освіта. Біологія та 

здоров’я людини 

Денна/заочна 1р.9м*** біологія та методика її 

навчання,ботаніка, 

зоологія та генетика, 

іноземна мова 

014.06 Середня 

освіта. Хімія.  

Денна 1р.4м. хімія та методика її 

навчання, іноземна мова 

014.06 Середня 

освіта. Хімія 

 

Денна/заочна 1р.9м*** хімія та методика її 

навчання, 

загальна,неорганічна, 

органічна,та біологічна 

хімія, іноземна мова 

014.07 Середня 

освіта. Географія. 

Біологія та здоров’я 

людини  

Денна/заочна 1р.4м. географія та методика її 

навчання, іноземна мова 

014.07 Середня 

освіта. Географія 

Денна/заочна 1р.9м*** географія та методика її 

навчання, фізична, 

соціальна і економічна 

географія, іноземна мова 



*** Для осіб які подають диплом бакалавра або спеціаліста за іншою 

спеціальністю 

 

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ПАВЛА ТИЧИНИ ОГОЛОШУЄ НАБІР  

ЗА СТУПЕНЕМ «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР» 

 
Спеціальність/освітня 

програма 

Форма 

навчання 

Термін 

навчання 

Вступні випробування 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ / 4-05-43 / 097-525-17-50 

091 Біологія 

(лабораторна 

діагностика) 

Денна/заочна 2р. українська мова і 

література(сертифікат), 

історія України 

(сертифікат) 

193 Геодезія та 

землеустрій* 

Денна/заочна 2р. українська мова і 

література(сертифікат), 

історія України 

(сертифікат) 

*Планується відкриття спеціальності 
 

ЗА СТУПЕНЕМ  «БАКАЛАВР» 

 
Спеціальність/освітня 

програма 

Форма 

навчання 

Термін 

навчання 

Вступні випробування 

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ / 4-05-43 / 097-525-17-50 

014.05 Середня освіта. 

Біологія та здоров’я 

людини. Психологія 

Денна/заочна 4р. українська мова і 

література(сертифікат), 

біологія(сертифікат), 

географія або історія 

України (сертифікат) 

 

014.05 Середня освіта. 

Біологія та здоров’я 

людини. Хімія 

Денна/заочна 4р. українська мова і 

література(сертифікат), 

біологія(сертифікат), 

географія або історія 

України (сертифікат) 

 

014.06 Середня освіта. 

Хімія.  

Денна 4р. українська мова і 

література(сертифікат), 

історія України 

(сертифікат) 

хімія або біологія 

(сертифікат) 

014.07 Середня освіта. Денна/заочна 4р. українська мова і 



Географія. Біологія та 

здоров’я людини  
 

література(сертифікат,) 

історія України 

(сертифікат), 

географія або біологія 

(сертифікат) 

014.07 Середня освіта. 

Географія. Фізична 

культура 

Денна/заочна 4р. українська мова і 

література(сертифікат,) 

історія України 

(сертифікат), 

географія або біологія 

(сертифікат) 

091 Біологія  Денна 4р. українська мова і 

література(сертифікат), 

біологія(сертифікат), 

географія або історія 

України (сертифікат) 

101 Екологія Денна 4р. українська мова і 

література(сертифікат), 

історія України 

(сертифікат),  

біологія або географія  

(сертифікат) 

193 Геодезія та 

землеустрій* 

Денна/заочна 4р. українська мова і 

література(сертифікат), 

історія України або 

біологія (сертифікат) 
 

*Планується відкриття спеціальності  

 

ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ: 

 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 

 вчителем біології, основ здоров’я, хімії, екології; 

 організатором валеологічної служби в закладах 

дошкільної,загальної середньої освіти, та реабілітаційних закладах; 

 практичним психологом в закладах освіти;  

 викладачем у закладах освіти І-ІV рівнів акредитації; 

 фахівцем еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

 фахівцем у галузі садово-паркового господарства; 

 фахівцем у галузі аграрного виробництва. 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ГЕОГРАФІЯ 

 

 викладачем географії, біології, фізичної культури; 



 викладачем у закладах освіти І-ІV рівнів акредитації; 

 керівником краєзнавчо-туристичного гуртка; 

 тренером спортивної секції; 

 керівником гуртка закладу позашкільної освіти; 

 керівником гуртка станції юних туристів; 

 працівником Держгеокадастру; 

 спеціалістом земельного відділу, землевпорядником; 

 екскурсоводом; 

 фахівцем у сфері туризму. 

 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ХІМІЯ 

 

 вчителем хімії, біології; 

 викладачем у закладах освіти І-ІV рівнів акредитації; 

 старшим лаборантом хімічних та біохімічних лабораторій; 

 працівником хімічної та харчової промисловості; 

 хіміком експертно-криміналістичної лабораторії; 

 фахівцем лабораторного центру МОЗ України. 

 

БІОЛОГІЯ 

 

 біологом у науково-дослідних лабораторіях та інститутах, медичних 

закладах, науково-дослідницьких криміналістичних центрах МВД; 

 біологом у клінічно-діагностичних, цитологічних,санітарно-

епідеміологічних, мікробіологічних лабораторіях; 

 фахівцем у галузі біології, агрономії, медицини та ветеринарії; 

 фахівцем у лабораторія харчових підприємств; 

 фахівцем на фармацевтичних заводах та фабриках; 

 фахівцем у лісовому, водному господарствах та в природного-

заповідній справі; 

 вчителем біології, основ здоров’я, екології; 

 лаборантом у науково-дослідних установах та закладах освіти І-ІV 

рівнів акредитації. 

 

ГЕОДЕЗІЯ І ЗЕМЛЕУСТРІЙ 

 

 техніком-землевпорядником; 

 техніком-геодезистом; 

 техніком-картографом; 

 техніком-проектувальником; 

 працівником відділу державної реєстрації об’єктів державного 

земельного кадастру управління державного земельного кадастру; 



 працівником відділу організації, планування та аналізу інспекторської 

діяльності управління з контролю за використанням та охороною 

земель. 

ЕКОЛОГІЯ 

 

 фахівцем регіональних та місцевих органів охорони природи й 

управління природокористування; 

 інженером з охорони навколишнього природного середовища 

промислових та сільськогосподарських підприємств; 

 інженером з охорони навколишнього природного середовища закладів 

освіти; 

 спеціалістом оперативних міських екологічних служб; 

 фахівцем екологічних організацій та служб, які здійснюють 

екологічний менеджмент, аудит, страхування; 

 лаборантом хіміко-аналітичних лабораторій; 

 працівником ремонтно-будівельних організацій, що здійснюють 

експертну діяльність на початку будівництва житлових 

будинків,заводів, транспортних об’єктів у приватних компаніях; 

 спеціалістом державних структур, органів контролю та нагляду за 

станом навколишнього середовища, служби системи моніторингу 

довкілля; 

 працівником заповідників природоохоронних організацій; 

 фахівцем екологічної поліції, митної служби та карантинної інспекції; 

 спеціалістом фонду охорони навколишнього середовища. 

 

 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини та партнерські навчальні заклади реалізують програми 

ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМА: 

 Університет в м. Порту(Португалія); 

 Тракійський університет в м.Стара Загора (Болгарія); 

 Державна вища школа професійної освіти ім. Іполіта 

Цегельського в м. Лешно (Польща); 

 Поморська академія в м. Слупську (Польща); 

 Державно вища професійна школа імені Я.А.Коменського в м. 

Лєшно (Польща); 

 Інститут європейської культури Познанського університету імені 

Адама Міцкевича в м. Гнезно (Польща). 

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ: 

 



 безкоштовне паралельне навчання у партнерських навчальних 

закладах; 

 вивчення іноземних мов; 

 грантові та спеціальні програми ; 

 фінансування навчання, стажувань та досліджень здійснюється за 

рахунок програм Європейського Союзу. 

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР», 

«БАКАЛАВР» 

 

Вступ на основі повної загальної середньої освіти  з 13.07 до 22.07. 2020 

року. 

Для осіб, які складають вступні випробовування на 

місця державного та регіонального замовлення  
з 24.06.до 12.07.2020 

року. 

Для осіб, які складають вступні випробовування на 

місця виключно за кошти фізичних та / або 

юридичних осіб  

з 13.07. до 21.07.2020 

року. 

Вступні випробовування   з 13.07. до 21.07.2020 

року. 

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ  «БАКАЛАВР» 

 

 

Для осіб, які вступають до університету на базі ОКР 

«Молодший спеціаліст»  
 з 13.07. до 22.07. 

2020 року. 

Вступні випробовування   з 23.07. до 30.07. 

2020 року. 

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА 

СТУПЕНЕМ  «МАГІСТР» 

 

За спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні 

науки,014Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)  

з 10.07. до 24.07.2020 

року. 

Вступні випробовування   З 25.07. до 01.08. 

2020 року. 

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА 

СТУПЕНЕМ  «МАГІСТР» 

 

За спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні 

науки,014Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)  

з 10.07. до 28.07.2020 

року. 



Вступні випробовування  З 29.07. до 04.08. 

2020 року. 

 

 

 

 

ДОДАТКОВИЙ НАБІР  

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА 

СТУПЕНЕМ  «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР», «БАКАЛАВР» 

 

Вступ на основі повної загальної середньої освіти  з 02.09. до 11.09. 

2020 року. 

Для осіб, які складають вступні випробовування   з 02.09. до 05.09. 

2020 року. 

Вступні випробовування   з 05.09. до 11.09. 

2020 року. 

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ НА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА 

СТУПЕНЕМ  «БАКАЛАВР» 

 

Для осіб, які вступають до університету на базі ОКР 

«Молодший спеціаліст»  
з 02.09. до 05.09. 

2020 року. 

Вступні випробовування    з 05.09. до 11.09. 

2020 року. 

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ НА ДЕННУ ТА 

ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ  

«МАГІСТР»   

з 02.09. до 05.09. 

2020 року. 

Вступні випробовування   з 05.09. до 11.09. 

2020 року. 

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ**: 

 

денна форма навчання: 

молодший бакалавр-6800 грн. 

бакалавр-10800 грн. 

магістр-11700 грн. 

 

заочна форма навчання: 

молодший бакалавр-2500 грн. 

бакалавр-8521 грн. 

магістр-11500 грн. 

 



** вартість навчання у 2020 році може бути змінена на офіційний 

рівень інфляції 

 

вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300 

 

(04744)4-05-20 

(04744)4-05-43 

0960339633 

0975251750 

0631497988 

0635042712 

 

pgf@udpu.edu.ua 

pgf.udpu.org.ua. 
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