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У роздумах, чому вирішив стати ректором, 
зрозумів, що питання некоректно сфор-

мульоване за своєю суттю. Насправді воно є 
таким: як вирішить чинити Пол тавський 
педагогічний, аби долати непрості виклики 
сьогодення? Університет стоїть на порозі 
сер йозних випробувань. І тут можуть вия-
витися зайвими міські легенди про злиття 
вишів та недоброзичливі погляди сусідів. Наш 
ЗВО потребує активного розвитку, якщо 
він хоче вижити в непередбачуваних умовах 
ХХІ сто ліття, а не апелювати за першої-ліп-
шої нагоди до «духу минулої слави». Універ-
ситет потребує нової стратегії подальшого 
розвитку. Він вимагає команди, готової 
брати відповідальність за майбутнє alma-
mater в умовах невпинних державних реформ.  

Укладаючи власну програму як кандидат або ж віддаючи прихильний 
голос як виборець, легко спокуситися обіцянками лояльності, щедрості, ком-
форту. Вибори ж має виграти не обіцянка чи ілюзія, а Університет, не 
думка про кілька років ситості та стабільності, а ідея інтелектуально і 
творчо неспокійного десятиліття поступу та успіху. 

У цьому, напевне, і полягає відповідь, чому я вирішив узяти участь у 
цих виборах: хочеться дихати повітрям нових перемог нашого вишу, хочеться 
його інтенсивнішого розвитку. Ректорство не є самоціллю: бачу перед собою 
Університет із потужним кадровим потенціалом, активними студентами, 
високим рівнем якості освіти, плідною науковою діяльністю, визнанням у сві-
товому освітньому просторі, справедливою соціальною політикою, гаранто-
ваним фінансовим забезпеченням, безпечним освітнім середовищем. 

На шляху до цих стандартів поставлено амбітні завдання, але ж 
вони синхронізовані з об’єктивними реаліями української вищої освіти. 
Настав час припинити жити в ілюзії, що в нас усе буде добре, маємо «ви-
ходити в плюси» заради майбутнього нашого Університету. 

Програма «Разом ми змогли багато, разом ми зможемо все» на 
2021–2026 рр. розкриває потенційні можливості нашого колективу й вод-
ночас відповідає на виклики, що постають перед Університетом. Маємо 5 
років, які стануть п’ятиріччям дій. Найкращий спосіб передбачити май-
бутнє – створити його. Визнаю, що завдання Програми є амбітними, а 
досягнути їх можна лише разом. Лише так, об’єднавшись, ми забезпечимо 
бажаний розвиток Університету. Разом ми здатні зробити значно більше, 
ніж собі уявляємо. Разом ми змогли багато, разом ми зможемо все! 

Із повагою до університетської 
спільноти –  
Сергій Шевчук, 
доктор географічних наук, 
професор, кандидат на посаду ректора
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провідний осередок педагогічної освіти в регіональному й ►

національному вимірі; 
визнаний центр культурного та мистецького життя; ►

широкий спектр освітніх програм для формування конкуренто -►

спроможних фахівців; 
якісний кадровий склад; ►

умотивовані здобувачі вищої освіти; ►

висока академічна свобода; ►

індивідуальний підхід до потреб усіх учасників освітнього процесу; ►

розгалужена система партнерських зв’язків; ►

усвідомлення важливості інтернаціоналізації; ►

можливості реалізації позаакадемічних активностей; ►

якісна локальна нормативна база; ►

потужна бібліотека й доступ до авторитетних науково-освітніх ►

ресурсів; 
належна присутність в інформаційному просторі.►

Модель сучасного стану ПНПУ ім

залучення додаткових джерел фінансування; ►

посилення фінансової стабільності університету; ►

модернізація ресурсного потенціалу з метою формування без-►

печного та комфортного освітньо-наукового простору відповідно 
до вимог сьогодення; 

співпраця з бізнесом і територіальними громадами міста та області; ►

популяризація Університету та його привабливість для абітурієнтів; ►

розвиток вишу як закладу освіти високих корпоративних цін-►

ностей; 
збереження кадрового потенціалу та покращення його якісного ►

складу; 
забезпечення якості та конкурентоспроможності освіти; ►

відкриття нових спеціальностей та освітніх програм; ►

створення оптимальних умов для фахового вдосконалення і твор-►

чого зростання здобувачів вищої освіти, педагогічних і науково-
педагогічних працівників; 

активізація ініціатив студентського самоврядування; ►

капіталізація науки та практичної діяльності.►

Strengths (сильні сторони)

Opportunities (можливості)

застаріла матеріально-технічна база й недостатня диджи-►

талізація; 
відсутність корпоративного усвідомлення стратегії розвитку; ►

повільне реагування на виклики сьогодення; ►

недиференційована система стимулювань і заохочень; ►

контрастне співвідношення кількості здобувачів освіти на різних ОП; ►

відсутність співпраці з успішними випускниками; ►

нерозвинена система надання додаткових платних послуг; ►

енергомісткість навчальних приміщень і гуртожитків.►
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зниження рівня якості освіти; ►

«відтік» кадрів; ►

скорочення контингенту здобувачів вищої освіти; ►

зникнення окремих освітніх програм; ►

скорочення фінансових ресурсів; ►

утрата іміджу Університету; ►

утрата автономності чи статусу національного ЗВО.►

Weaknesses (слабкі сторони)

Threats (загрози)
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Основні засади програми  
Визначення 

Програма «Разом ми змогли багато, разом ми зможемо все» є унаочненням 
системи заходів із розвитку Університету на 2021–2026 рр. 

Мета 

Модернізація і динамічний розвиток Університету як інноваційного закладу, 
що інтегрує найсучасніші освітні технології, мультидисциплінарні наукові 
дослідження для підготовки високоінтелектуальної, творчої еліти шляхом 
употужнення освітньо-наукового простору, забезпечення сприятливого со-
ціально-психологічного клімату в колективі та розвинутої сучасної інфра -
структури. 

Завдання  

Програма спрямована на формування механізмів модернізації Університету 
відповідно до актуальних трендів розвитку національної системи вищої освіти. 

ПрІоритети 

Запропонувати особистісно зорієнтовану модель ефективного розвитку 
Університету, найвищою цінністю в якій є Людина, а основною рушій-
ною силою поступу – реалізація креативного потенціалу академічної 
спільноти. 

 
Принципи програми ґрунтуються на засадах удосконалення системи вищої 
освіти та вмотивовані її євроінтеграційними прагненнями: 

автономія і академічна свобода; 

сучасний освітній простір; 

розумне та збалансоване зростання; 

концентрація талантів; 

узгодженість політики розвитку; 

ефективний моніторинг і менеджмент. 

ПРОГРАМА 
розвитку Полтавського національного  

педагогічного університету імені В. Г. Короленка  
на 2021-2026 рр. 

 

«Разом ми змогли багато, разом ми зможемо все» 
Програма «Разом ми змогли багато, разом ми зможемо все» перед-

бачає сталий розвиток Університету, орієнтований на поліпшення якості ос-
вітнього процесу й задоволення потреб його учасників. Такий розвиток 
Університету вможливлять три взаємопов’язані складники: Освіта, Наука, 
Простір. Незбалансоване зростання цих компонент на рівні держави спри-
чинило кризи й виклики, яких зазнала вся система вищої освіти України 
впродовж останніх десятиліть. Усвідомлення можливостей та загроз для Уні-
верситету вимагає пошуку нових підходів до його подальшого поступу, ствер-
дження як провідного осередку вищої освіти та науки в Україні.  

Завдання розвитку вишу цілком суголосні його провідним напрямам 
діяльності: 
ü якісна освіта та молодіжна політика; 
ü    наука, інновації та інтеграція у світовий освітній простір; 
ü  система управління й кадрова політика; 
ü  інфраструктура, партнерство й корпоративна культура;  
ü  соціальна безпека та фінансово-господарська діяльність. 

Зазначені вище напрями є взаємопов’язаними та взаємозумовленими. До-
сягнення ж конкретних результатів у межах кожного напряму можливе лише 
в партнерстві Університету, роботодавців і територіальної громади міста та 
області. Зростання вишу, безсумнівно, є важливим, але не меншу вагу має 
якість такого зростання. 
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ЯКІСНА ОСВІТА ТА молодіжна політика 

 
ü підтримка й розвиток цілісної парадигми становлення фахівців з ура-

хуванням потреб та особливостей сучасного ринку праці; 
üстворення умов для фахового становлення здобувачів вищої освіти 

та самореалізації як свідомих громадян, патріотів, непересічних особистос-
тей, конкурентоспроможних професіоналів і лідерів; 
üорієнтація освітнього процесу на студента, досягнення адаптивності 

й гнучкості освітнього контенту; 
üдотримання стандартів освітньої діяльності та якості вищої освіти, 

реалізація індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів відповідно до єв-
ропейських рекомендацій; 
üупотужнення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

шляхом запровадження багаторівневої системи управління, створення умов 
для усвідомлення якості як основної цінності діяльності Університету; 
üудосконалення освітнього кластеру Університету через проведення 

наскрізного SWOT-аналізу чинних освітніх програм та розроблення сис-
теми заходів їхнього вдосконалення, відкриття нових освітніх програм, 
здійснення підвищення кваліфікації тощо; 
üстворення Центру дистанційної освіти для реалізації технологій елек-

тронного навчання, проведення семінарів на базі системи електронного на-
вчання, моніторингу та оцінки якості викладання й освітніх програм, онлайн 
комунікації тощо; 
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üподальше впровад-
ження інформаційно-комуні-
каційних технологій і методів 
навчання, створення на їхній 
базі циклів відкритих онлайн-
курсів для реалізації освітніх 
програм; 
üорганізація консор-

ціумів із вітчизняними та 
іноземними ЗВО для роз-
витку академічної мобіль-
ності учасників освітнього 
процесу; 
üзапочаткування сис-

теми дуальної освіти, розши-
рення спектра неформальної та інформальної освіти; 
üутворення Центру лідерства «Leadership Center» із метою підготовки 

кадрів для органів студентської ради, проведення тренінгів, круглих столів, 
що зміцнять позиції студентства ПНПУ; 
üсприяння розширенню студентської автономії, повноважень ор-

ганів студентського самоврядування, активізації роботи органів само-
врядування, Студентського наукового товариства й Ради молодих 
учених; 
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üпідтримка творчих колективів здобувачів освіти, залучення їх до про-
ведення змістовного активного дозвілля (конкурси, фестивалі, благодійні 
акції тощо); 
üсприяння працевлаштуванню випускників та підтримка з ними пос -

тійного зв’язку через Асоціацію випускників університету; створення Центру 
кар’єри та працевлаштування; 
üстворення Telegram-каналу для обговорення проблем і потреб 

студентів, постійної комунікації ректорату зі студентами. 
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НАУКА, Інновації ТА ІНТЕГРАЦІЯ У СВІТОВИЙ 
ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

 

ü розвиток Університету як науково-інноваційного осередку реаліза-
ції можливостей усіх учасників освітнього процесу; 
üпідтримка вже сформованих та сприяння утворенню нових наукових 

шкіл як центрів наукової роботи й підготовки висококваліфікованих кадрів; 
üвиконання критеріїв наукової атестації для отримання базового фі-

нансування наукових досліджень; 
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üпоглиблення співпраці з установами НАН України та НАПН Ук-
раїни, державними інституціями, закордонними установами для проведення 
спільних наукових досліджень та використання сучасного наукового облад-
нання; 
üактивізація роботи науково-дослідних лабораторій та центрів, участь 

у конкурсах наукових проєктів, грантах тощо; 
üвиконання фундаментальних досліджень, спрямованих на інновацій-

ний  розвиток освіти, суспільства, соціальної сфери, економіки країни;  
üзалучення академічної спільноти до виконання прикладних дослід-

жень щодо розв’язання проблем Полтавської області, участі у реалізації ре-
гіональних програм; 
üкомерціалізація наукових продуктів та зміцнення бренду вишу як 

національного лідера освіти й науки; 

üстворення на базі бібліотеки сучасного інтелектуально-
інформаційного центру, залучення грантового фінансування для її 
оснащення, створення комфортних зон для навчальної та наукової роботи, 
інклюзивного простору; 
üматеріальне й моральне стимулювання науково-педагогічних 

працівників, які публікують результати досліджень у виданнях, що входять 
до наукометричних баз Scopus та Web of  Science, ведуть ефективну наукову 
діяльність; 
üудосконалення механізму стимулювання викладачів до підготовки та 

захисту дисертацій відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності та потреби реалізації освітніх програм; 
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üзаснування університетського фонду науки для фінансової підтримки 
стартапів та інноваційних проєктів здобувачів освіти й молодих учених; 
üупровадження інноваційних підходів для досягнення належного рівня 

володіння іноземною мовою, що сприятиме академічній мобільності та 
впровадженню англомовного викладання окремих дисциплін у межах 
українськомовних програм; 
üпідтримка чинних та пошук нових програм співпраці із закордонними 

закладами освіти, академічними спільнотами, міжнародними фондами та 
центрами, участь у міжнародних проєктах та грантових програмах; 
üрозширення мережі закордонних вишів-партнерів та участь у 

міжнародних університетських асоціаціях, застосування підготовки, що дає 
можливість отримання подвійних дипломів; 
üвиконання міжнародних короткотермінових освітніх програм (літні 

/ зимові школи, навчальні візити тощо) із залученням іноземних та 
українських студентів.
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система УПРАВЛІННЯ й КАДРОВА 
ПОЛІТИКА 

 

дотримання принципів прозорості, відкритості, колегіальності, 
компетентності, довіри та доброчесності;  
 
збереження комфортного психологічного клімату в колективі, 
примноження кращих традицій Університету; 
 
удосконалення моделі управління вишем на основі партнер-
ства та взаємної відповідальності між усіма учасниками ос-
вітнього процесу й зовнішніми стейкголдерами; 
 
упровадження єдиної електронної системи управління Універ-
ситетом;  
 
зміна загальної культури менеджменту й управлінської струк-
тури відповідно до електронної системи управління; 
 
застосування краудсорсингових технологій для планування та 
реалізації процесів управління; 
 
активізація співпраці з Наглядовою радою, державними ор-
ганами влади й органами місцевого самоврядування щодо 
стратегічного планування, залучення додаткових фінансових 
ресурсів, підвищення якості освітньої і наукової діяльності, 
популяризації роботи й досягнень Університету; 
 
зміна філософії співпраці з профспілковою організацією, 
трансформація її ролі у формуванні та реалізації корпоратив-
ної місії Університету; 
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е-

створення карти потреб кафедр у науково-педагогічних кад-
рах, продовження практики підготовки їх в аспірантурах і до-
кторантурах провідних наукових установ та ЗВО України; 
 
вирізнення статусу гарантів освітніх програм та впровадження 
системи заходів щодо їхнього заохочення; 
 
підвищення престижності статусу науково-педагогічного пра-
цівника та навчально-допоміжного персоналу через системи 
рейтингового оцінювання, стимулювання мотивації співробіт-
ників шляхом упровадження нових форм морального та мате-
ріального заохочення; 
 
укладання контрактів із науково-педагогічними працівниками 
згідно з чинними нормативними вимогами та врахуванням ре-
зультатів їхньої професійної діяльності; 
 
употужнення системи професійного зростання, збереження 

гідних умов праці колективу Університету.
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ІНФРАСТРУКТУРА, ПАРТНЕРСТВО та 
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

 
формування в колективі коман-→

дного духу, готовності до змін, ви-
кликаних невпинним прогресом і 
конкурентною боротьбою, сприят-
ливого морального клімату, задово-
лення роботою та гордістю за її 
результати; 

розвиток інфраструктури уні-→
верситету з метою формування 
іміджу та отримання додаткового 
прибутку (їдальня, актові зали, біб-
ліотека, «ботанічний сад», виробничі 

майстерні); 
популяризація Університету через комерціалізацію інтелектуального →

потенціалу кафедр; 
створення профорієнтаційних центрів на базі провідних закладів освіти →

(педагогічні коледжі, наукові, спортивні, мистецькі ліцеї і т. ін.); 
залучення абітурієнтів та здобувачів освіти  до науково-дослідної →

роботи, перетворення Університету в центр молодіжної наукової активності; 
урізноманітнення форматів проведення культурно-мистецьких, наукових, →

спортивних та інших заходів з метою розвитку лідерських та професійних 
якостей здобувачів освіти; 

підтримка здорового способу →
життя (робота спортивних гуртків, 
секцій, організація та проведення 
спортивних змагань, ігор, конкурсів, 
туристичних походів тощо); 

оновлення корпоративного  →
стилю Університету (ребрендинг); 

створення прес-центру й →
просування бренду університету в 
регіональному, національному та 
міжнародному медіапросторі; 

16

активна маркетингова і професійно-орієнтаційна робота на різних рівнях →
(абітурієнти, їхні батьки, заклади освіти, освітні веб-ресурси тощо); 

удосконалення технологій та методів профорієнтаційної роботи, гнучка →
реакція на потреби сучасної молоді, сприяння абітурієнтам у свідомому виборі 
освітніх програм через створення Центру профорієнтації, який інтегруватиме 
ідеї співробітників і студентів, реалізуватиме профорієнтаційні заходи; 

реалізація проєкту «Уславлені імена» з метою популяризації здобутків →
університету та формуванню його позитивного іміджу; 

створення проєктів, що передбачають активізацію міжфакультетської  →
комунікації; 

відкриття на кожному факультеті регіональних навчально-наукових →
(консультаційних) центрів, сучасних коворкінг-центрів як просторів 
неформальної освіти, креативу й критичного мислення; 

укладання угод  із місцевими органами влади  щодо реалізації їхніх →
заходів на базі Університету з метою оприсутнення діяльності вишу та 
сприяння постійним зв’язкам із життям міста й області; 

облаштування рекреаційних зон університетського простору; →
використання Короленківського центру як просвітницького та →

іміджевого простору;  
розроблення онлайн-платформи для вивчення думки всіх учасників →

освітнього процесу щодо основних питань функціювання Університету. 
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СОЦІАЛЬНА безпека ТА ФІНАНСОВО-
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

побудова стосунків в Університеті на засадах довіри, доброзичливості, ►

підтримки та співпраці, чесності, справедливості, поваги прав кожного члена 
колективу; 

створення доступного освітнього простору для студентів та викладачів ►

з особливими освітніми потребами; 
забезпечення умов для розвитку спорту в Університеті та популяризації ►

здорового способу життя; 
відкриття дитячої кімнати для соціально-педагогічного супроводу дітей ►

у період перебування батьків на робочому місці або навчанні; облаштування 
осередку соціально-психологічного супроводу й підтримки родин; 

удосконалення соціального захисту працівників Університету, зокрема ►

через надання матеріальної підтримки для поліпшення соціально-побутових 
умов, на лікування, виділення коштів на оздоровлення працівників вишу та 
їхніх дітей; 

заснування ректорської стипендії для здобувачів освіти, що мають ►

особливі здобутки в освітній, науковій, творчій чи спортивній діяльності; 
підтримка стабільного фінансово-економічного стану Університету, ►

забезпечення раціонального використання фінансових ресурсів;  
упровадження активної бізнес-моделі функціювання Університету з ►

урахуванням основних показників формули фінансування закладів вищої 
освіти та можливостей і ризиків сучасності; 
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пошук та активне залучення коштів інвесторів, меценатів, благодійних ►

організацій для забезпечення матеріально-технічного розвитку 
Університету; 

збільшення обсягу спеціального фонду Університету через розширення ►

спектра надання платних послуг (освітніх, наукових, екскурсійних, 
дизайнерських, мистецьких, екологічних, виробничих, соціально-побутових); 

подальше проведення ремонтних робіт та поліпшення матеріально-►

технічної бази аудиторій, модернізація навчальних лабораторій; 
реконструкція їдальні;  ►

оновлення спортивно-оздоровлювальної інфраструктури; ►

упорядкування територій перед фасадами навчальних корпусів та ►

спорткомплексу; 
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розширення рекреаційного простору для студентів, облаштування ►

локацій зі швидкісною мережею бездротового підключення Wi-Fi та місць 
відпочинку, створення зон комфорту у внутрішніх дворах Університету; 

підвищення стандартів проживання студентів у гуртожитках, ►

перетворення студентського містечка на територію комфорту; 
посилення ролі «ботанічного саду» в житті Університету, повноцінне ►

його використання як науково-дослідницької бази, господарської одиниці 
та туристично-рекреаційного об’єкта; 

запровадження гнучкої системи фінансової мотивації, аргументованої ►

системи надбавок і преміювань працівників і здобувачів освіти; 
створення комфортних умов для роботи технічного персоналу. ►

20

Шевчук Сергій Миколайович 

 
Народився 2 липня 1983 р. в 

м. Полтава. Навчався у СШ № 27. У 
2005 р. закінчив ПДПУ імені В. Г. Ко-
роленка, здобувши кваліфікацію вчителя 
географії, історії та основ економіки, орга-
нізатора краєзнавчо-туристичної роботи. 
Упродовж 2005–2008 рр. навчався в ас-
пірантурі КНУ імені Тараса Шевченка. У 
2008 р. захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата географічних 
наук. У 2017 р. здобув науковий ступінь 
доктора географічних наук за спеціаль-
ністю 11.00.02 – економічна та соціальна 
географія. 

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 15 років. У 2005–
2007 рр. працював учителем географії та економіки Полтавської гімназії 
№ 28. У ПНПУ імені В. Г. Короленка з 2007 р.: асистент, ст. викладач, 
доцент кафедри географії та краєзнавства, заступник декана факультету 
історії та географії (2008–2013 рр.). Учене звання доцента отримав 2013 р. 
У 2014–2015 рр. – директор департаменту освіти і науки Полтавської 
обласної державної адміністрації. Із 2015 р. знову працює в Університеті: 
доцент, завідувач кафедри географії та краєзнавства (2015–2016 рр.), про-
ректор із наукової роботи (із 2016 р. до сьогодні), професор кафедри гео -
графії та методики її навчання (із 2019 р. до сьогодні). У 2020 р. отримав 
учене звання професора. 

Сфера наукових інтересів пов’язана із теоретико-методологічними 
засадами суспільної географії, історією української географії, трансформа-
цією регіональної геосистеми Полтавської області. Автор понад 150 публі-
кацій, з-поміж яких колективні та одноосібні монографії, статті у виданнях, 
індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science.  

Пройшов стажування та підвищення кваліфікації у ЗВО Чехії 
та Польщі (Masarykova Univerzita, 2018 р.; Wyższa Szkoła Humanis-
tyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, 2018 р.; Pomeranian Academy in 
Slupsk, 2019–2020 рр.). Експерт Національного агентства із забезпе-
чення якості вищої освіти. 
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Депутат, голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури 
Полтавської обласної ради VІІ скликання (2015–2020 рр.). Дійсний член 
Українського географічного товариства та Національної спілки краєзнавців. 

Нагороджений грамотами та подяками Університету, Полтавської 
міської ради, Полтавської обласної ради, Полтавської обласної державної 
адміністрації, Національного центру «Мала академія наук», Міністерства 
освіти і науки України. У 2019 р. нагороджений  медаллю «За особливо ва-
гомий внесок у розбудову Університету», а в 2020 р. – нагрудним знаком 
«Відмінник освіти». 

Одружений, із дружиною виховує сина та доньку. 

Програма розвитку Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка «Разом ми змогли багато, разом ми 
зможемо все» на 2021–2026 рр. не є вичерпною, адже час невпинно 
ставитиме перед нами нові виклики, до яких маємо бути готовими. 
Запевняю, що я ніким не заангажований, тому в разі перемоги буду 
зобов’язаний лише колективові Університету. Упевнений, що реалізація цієї 
програми можлива лише за умови об’єднання зусиль нас усіх. Разом ми 
змогли багато, разом ми зможемо все! 

Чекаю на ваші питання й пропозиції щодо уточнення та доповнення 
програми на електронну скриньку  pnpu@i.ua
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Факультет історії та географії 

Всесвітньої історії та методики викладання 
історії 01.09 — 75 р. 

Історії України 14.11 — 30 р. 

Природничий факультет 

Біології і основи здоров’я людини 22.10 — 90 р. 

Хімії та методики викладання хімії 25.10 — 90 р. 

Педагогічної майстерності та менеджменту 
імені І. А. Зязюна 01.06 — 40 р. 

Психолого-педагогічний факультет 

Початкової освіти, природничих і математичних 
дисциплін та методик їх викладання 01.09 — 5 р. 

Факультет технологій та дизайну 

Теорії і методики технологічної освіти 22.06 — 40 р. 

Фізико-математичний факультет 

Загальної фізики і математики 14.01 — 90 р. 

Загальної педагогіки та андрагогіки 14.01 — 90 р. 

Факультет фізичного виховання 

Медико-біологічних дисциплін і фізичного 
виховання 01.09 — 25 р. 

Теорії й методики фізичного виховання, адаптив-
ної та масової фізичної культури 01.09 — 25 р. 

Факультет філології та журналістики 

Української літератури 01.10 — 90 р. 

Романо-германської філології 01.03 — 20 р.

1 липня — 107 років з дня заснування ПНПУ імені в. Г. Короленка

Ювілейні дати ПНПУ імені в. Г. Короленка на 2021 рік
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