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Освітній процес реалізується шляхом використання технологій 

дистанційного навчання.  У дистанційному режимі студенти:

- працюють з науковою та навчально – методичною літературою, 

електронними посібниками;

- виконують практичні завдання та поточне тестування;

- створюють авторські (творчі) проекти;

- беруть участь у тематичних форумах.

Освітній процес здійснюється у таких формах:

- теоретична підготовка (навчальні заняття, консультації);

- практична підготовка;

- самостійна робота;

- контрольні заходи.

Зазначені вище форми реалізуються з використанням засобів інформаційно 

– комунікаційних технологій (Internet, електронна пошта, чат, форум, 

відео-конференція тощо).



Переваги заочно – дистанційної форми навчання в НПУ 

імені М.П.Драгоманова:

- студент сам визначає місце, час та темп роботи;

- вигідна вартість за навчання;

- комплексне програмне забезпечення;

- провідні освітні технології;

- гнучкий графік консультацій;

- навчання без відриву від основного виду діяльності;

- Мобільність;

- Ми завжди на зв‘язку!!!



Набір на заочно – дистанційну форму навчання 2022 р

Освітній ступінь «Бакалавр»

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.



Набір на заочно – дистанційну форму навчання 2022 р

Освітній ступінь «Магістр»

073 Менеджмент (Управління персоналом; Управління громадськими

організаціями; Інформаційний менеджмент; Управління освітніми закладами;

Адміністративний менеджмент; Управління проектами; Управління інноваціями в

освіті; Управління інноваціями в інклюзивному середовищі);Системаліз (

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; Спеціальна, клінічна психологія;

Консультативна психологія);

014 Середня освіта (Історія);

232 Соціальне забезпечення (Соціальне інспектування);

231 Соціальна робота; Соціальна педагогіка;

011 Соціально – виховна робота з дітьми та молоддю;

054 Соціологія (Соціальні комунікації та PR-технології); 051 Економіка.



Студенти мають можливість 

постійно підвищувати свій 

професійний та 

загальнокультурний рівень 

завдяки різним видам 

професійної практики



Студентам Центру дистанційної освіти, які успішно 

виконали навчальний план, досягли запланованих 

освітньою програмо результатів навчання і пройшли 

підсумкову атестацію, видається документ про вищу 

освіту (диплом) відповідного освітнього рівня НПУ 

імені М.П.Драгоманова





НАШІ КОНТАКТИ:

Адреса: Україна, Полтавська обл., м.Лубни, вул. Г.Ляскіна, 2

(приміщення ЗОШ №10), ауд.228

Електронна пошта: npu.centr_lubny@ukr.net

Ми на сайті університету: https://spf.npu.edu.ua/vykladachi-ta-kafedry/lubenskyi-tsentr-

dystantsiinoho-navchannia

Наша група у фейсбуці: www.facebook.com/groups/229556884431545/

Телефони для консультацій: +380(5361) 719-42; (099) 032-72-21; (099) 481-06-07;

(066)630-44-41.

http://www.facebook.com/groups/229556884431545/



