
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2022
Факультет природничо-географічної освіти та екології



Інформаційні ресурси для абітурієнтів:

https://fpgoe.npu.edu.ua – сайт факультету природничо-
географічної освіти та екології

https://fpgoe.npu.edu.ua/abituriyentu/ - сторінка на сайті для 
абітурієнта

https://t.me/PK_NPU -телеграм-бот для запитань 
абітурієнтів (відповідають спеціалісти приймальної 
комісії).

https://fpgoe.npu.edu.ua/
https://fpgoe.npu.edu.ua/abituriyentu/
https://t.me/PK_NPU


Вступ на основі повної загальної середньої 
освіти (ПЗСО)

На бюджет/контракт: 

НМТ (українська мова, математика, історія України) + мотиваційний лист

На контракт (крім 242 «Туризм»):

Мотиваційний лист



Терміни вступної кампанії на основі ПЗСО

Етап Терміни

Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня

Початок прийому електронних заяв 29 липня

Закінчення прийому заяв для вступників із ЗНО 23 серпня (18.00)

Надання рекомендацій на зарахування (бюджет) 27 серпня

Прийом оригіналів документів (бюджет) до 02 вересня

Зарахування (бюджет) 05 вересня 

Надання рекомендацій на зарахування (контракт) 02 вересня

Зарахування (контракт) до 30 вересня

Додатковий набір 12 - 30 вересня



Вступ на основі ОКР молодшого спеціаліста 
(ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС 
молодшого бакалавра)

Мультипредметний тест або ЗНО 2019-2021 років

1. Українська мова (та література)

2. Другий предмет на вибір абітурієнта



Терміни вступної кампанії на основі 
ОКР молодшого спеціаліста 

Етап Терміни

Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня

Початок прийому електронних заяв 29 липня

Закінчення прийому заяв для вступників із ЗНО 23 серпня (18.00)

Надання рекомендацій на зарахування (контракт) 02 вересня

Зарахування (контракт) до 12 вересня

Додатковий набір 12 - 30 вересня



Вступ для здобуття ступеня магістра на 
основі диплому бакалавра

На бюджет/контракт:

Фахове випробування в НПУ + Мотиваційний лист

На контракт:

Мотиваційний лист



Терміни вступу для здобуття ступеня магістра на основі 
диплому бакалавра

Етап Терміни

Початок реєстрації електронних кабінетів 1 серпня

Початок прийому електронних заяв 16 серпня

Закінчення прийому заяв 23 серпня

Проведення фахових випробувань в НПУ імені М.П. Драгоманова 25-31 серпня

Надання рекомендацій для зарахування (бюджет/контракт) не пізніше 20/25 вересня

Прийом оригіналів документів (бюджет/контракт) до 25/28 вересня

Зарахування до 30 вересня 

Додатковий набір 12 вересня- 5 жовтня



Вступ для здобуття ступеня «бакалавра» 
на основі диплому бакалавра (або вище)

• Без вступних іспитів

• Рейтинг на основі середнього балу попереднього диплому про 
освіту

• Зарахування на ІІ курс (термін навчання 2 роки 10 місяців)



Терміни вступу для здобуття ступеня «бакалавра» на 
основі диплому бакалавра (або вище) та на паралельну 

навчання

Етап Терміни

Початок прийому заяв у паперовій формі 03 серпня

Закінчення прийому заяв 02  вересня

Надання рекомендацій для зарахування 05 вересня

Зарахування Не пізніше 09 вересня 

Додатковий набір 12-30 вересня



Вартість навчання (денна форма)
Спеціальність Бакалавр Магістр

1. Туризм. Міжнародний туризм * 29400 38100

2. Середня освіта (Хімія) 17400 20700

3. Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) * 18900 21600

4. Середня освіта (Географія) * 18900 21600

5. Екологія * 18900 21600

Спеціальність Бакалавр Магістр

1. Туризм. Міжнародний туризм * 16800 20700

2. Середня освіта (Хімія) - 13200

3. Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) * 12600 15000

4. Середня освіта (Біологія) 12600 -

5. Середня освіта (Географія) * 12600 15000

6. Екологія * 11400 15000

Вартість навчання (заочна форма)


