
НПУ імені М.П.Драгоманова проводить набір 

абітурієнтів на заочно – дистанційну форму 

навчання на базі Центру дистанційної освіти НПУ 

імені М.П.Драгоманова. 

 

Центр дистанційної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова розташований в 

м.Лубни, Полтавської області, але це не заважає в ньому успішно навчатися 

студентам з 9 областей України, так як заочно – дистанційна форма навчання не 

передбачає відвідування лекцій та виїзди на весь період сесії, бо навчання 

наших студентів проходить за дистанційними технологіями. 

 

В такі тяжкі часи для нашої країни обирай з самого початку найзручнішу 

та найвигіднішу форму навчання – ДИСТАНЦІЙНУ!!! 

 

Наші переваги: 

- Заощадження коштів, так як дистанційна форма навчання в нас 

дешевша ніж заочна форма навчання; 

- Відсутність необхідності відвідувати лекції та семінари; 

- Демократичний зв'язок «викладач – студент»; 

- Комплексне програмне забезпечення; 

- Провідні освітні технології; 

- Індивідуальний процес навчання – ви самі обираєте час, місце та 

темп навчання; 

- Гнучкий графік консультацій – завжди обирається зручний час для 

вас; 

- Диплом державного зразка НПУ імені М.П.Драгоманова. 

 

Якщо Ви хочете здобути вищу освіту в найкращому педагогічному 

університеті України, отримати високий рівень знань, навчатися за своїм 

власним графіком у вільний для Вас час та по закінченню навчання 

отримати диплом НПУ імені М.П.Драгоманова, то Вам до нас !!! 



Спеціальності та освітні програми набору на  2022 - 

2023н.р. 

Освітній ступінь 

«Бакалавр» 

Освітній ступінь «Магістр» 

 
073 Менеджмент  (вибіркові блоки 

:Управління персоналом; Управління 

громадськими організаціями; 

Інформаційний менеджмент); 

 

012 Дошкільна освіта (Дошкільна 

освіта та психологія); 

 

013 Початкова освіта (Початкова 

освіта та практична психологія; 

Початкова та дошкільна освіта; 

Початкова освіта та іноземна мова); 

 

053 Психологія (Спеціальна, 

клінічна); 

 

053 Психологія (Консультативна 

психологія); 

 

028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності 
(Культурно – дозвіллєва діяльність; 

Туризм; Медіа – Менеджмент; Готельно 

– ресторанний бізнес); 

 

232 Соціальне забезпечення 
(Соціальне інспектування); 

 

231 Соціальна робота; 

 

231 Соціальна педагогіка; 

 

011 Соціально – виховна робота 

з дітьми та молоддю;  

 

051 Економіка. 

 

073 Менеджмент (вибіркові блоки: Управління 

персоналом; Управління громадськими організаціями; 

Інформаційний менеджмент; Управління освітніми 

закладами; Адміністративний менеджмент; Управління 

проектами; Управління інноваціями в освіті; Управління 

інноваціями в інклюзивному середовищі); 

124 Системний аналіз (Освітня аналітика); 

028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності (Культурно – дозвіллєва діяльність; Туризм; 

Медіа – Менеджмент; Готельно – ресторанний бізнес); 

012 Дошкільна освіта (Дошкільна та інклюзивна 

освіта; Дошкільна освіта та сімейне виховання); 

013 Початкова освіта (Початкова та дошкільна; 

Початкова освіта та іноземна мова; Початкова та 

інклюзивна освіта; Початкова освіта та інформатика); 

053 Психологія (Практична психологія); 

053 Психологія (Спеціальна клінічна); 

053 Психологія (Консультативна психологія); 

014 Середня освіта (Історія); 

232 Соціальне забезпечення (Соціальне 

інспектування); 

        231 Соціальна робота;  

231 Соціальна педагогіка;  

011 Соціально – виховна робота з дітьми та 

молоддю; 

054 Соціологія (Соціальні комунікації та PR-

технології);  

051 Економіка. 



Набір абітурієнтів проводиться на базі повної загальної середньої освіти 

(термін навчання 3 роки 10 міс.), на базі диплому «молодший бакалавр» 

(«молодший спеціаліст») (термін навчання по фаху 1 рік 10 міс., з іншого фаху 

– 2 роки 10 міс.), на базі диплому «бакалавр», «магістр» (термін навчання 1 

рік 10 міс). 

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами, що 

вказані в контактах 

КОНТАКТИ 

Наша група у Фейсбуці (тут ви зможете ознайомитися з оновленою 

інформацією першими): www.facebook.com/groups/229556884431545/ 

Наша сторінка на сайті університету НПУ ім.М.П.Драгоманова 

https://spf.npu.edu.ua/vykladachi-ta-kafedry/lubenskyi-tsentr-dystantsiinoho-

navchannia#pro-navchannia-u-tsentri  

Наша адреса: Полтавська обл., м.Лубни, вул. Генерала Ляскіна 2, ауд.228. 

(приміщення ЗОШ № 10). 

(099) 032-72-21 - Тетяна Вікторівна Тюменцева (директор Центру) 

(099) 481-06-07 -  Анастасія Ігорівна Щербакова (секретар Центру) 

(066) 630-44-41;  (098) 444-65-30 - Катрич Марина Миколаївна (старший 

лаборант Центру) 

 

 

http://www.facebook.com/groups/229556884431545/
https://spf.npu.edu.ua/vykladachi-ta-kafedry/lubenskyi-tsentr-dystantsiinoho-navchannia#pro-navchannia-u-tsentri
https://spf.npu.edu.ua/vykladachi-ta-kafedry/lubenskyi-tsentr-dystantsiinoho-navchannia#pro-navchannia-u-tsentri
tel:+380666304441
tel:+380984446530

