
НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ 

Факультет педагогіки,психології, 

соціальної роботи та мистецтв 
КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

запрошує на навчання абітурієнтів, 

які закінчили педагогічні коледжі за 

спеціальністю «Дошкільна освіта», за 

скороченим терміном навчання для 

здобуття освітнього ступеня «бакалавр».  

Термін навчання:  

2 РОКИ, здобуваючи освітній ступінь «бакалавр» на основі  диплому 

молодшого спеціаліста (для профільних спеціальностей); 

3 РОКИ, здобуваючи освітній ступінь «бакалавр» на основі  диплому 

молодшого спеціаліста (для непрофільних спеціальностей). 

Орієнтовні терміни реєстрації електронних кабінетів 

вступників: 

з 01 липня за електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/ 
 

Орієнтовні терміни прийому заяв та документів (денна та заочна):  

1 потік: з 19 по 31 липня 2023 року. 

2 потік – з 1 по 22 вересня 2023 року;  

3 потік – з 2 по 20 жовтня 2023 року;  

4 потік – з 1 по 24 листопада 2023 року. 
 
Для вступу необхідно: 
1) або дві предметні оцінки ЗНО 2022-2023 років; 
2) або національний мультипредметний тест. 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ: 

1. Створення електронного кабінету. 

2. Подають заяви в електронній формі: 

3. Завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається 

вступ. 

4. Довідки про реєстрацію місця проживання. 

За умови вступу вступник подає оригінали документів: 
1. Копію документа, що посвідчує особу (паспорт, військовий квиток або 

приписне свідоцтво (свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не 

мають паспорта), копія ідентифікаційного номера. 

2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі 

якого здійснюється вступ, і додаток до нього;  

3. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти). 

4.  Шість  кольорових фотокарток розміром 3х4см.; 

5. Два конверти: один з маркою по Україні, один – без марки. 

Приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про 

раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка 

до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості 

освіти та інших документів. 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

комісією закладу вищої освіти, до якого вони подаються, або в установленому 

законодавством порядку (нотаріально).  

УВАГА! Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати 

Українського центру оцінювання якості освіти, видані тільки у  2019, 2020, 

2021 роках. 
Навчання здійснюється за держзамовленням та на умовах 

контракту. Орієнтовна вартість навчання за контрактом у 2022 / 2023 рр. 
становила – 8600 за семестр (денна форма), 5000 (заочна форма). 

 
ЗДБУВШИ ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» 

ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УСІХ ФОРМ І 

ТИПІВ ВЛАСНОСТІ.  

Ви зможете обіймати такі посади: 

- вихователь дітей дошкільного віку; 

- вихователь-методист закладу дошкільної; 

- методист з дошкільного виховання; 

- завідувач закладу дошкільної освіти (дитячих ясел, ясел-садка); 

- інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку; 

- педагог-організатор гурткової роботи художньо-естетичного 

спрямування; 

- консультант з раннього розвитку дитини дошкільного віку; 

- працівник Центру розвитку дитини; 
- бебі-сітер (гувернер, сімейний вихователь). 

З правилами прийому до Ніжинського 

державного університету імені Миколи 

Гоголя в 2021 році можна ознайомитись на 

сайті університету www.ndu.edu.ua у 

розділі «Вступникам» 

(04631) 7-80-74 (деканат факультету) 

Адреса деканату факультету 

педагогіки,психології, соціальної 

роботи та мистецтв:     ауд.124, вул. 

Графська, 2, 

        м. Ніжин, Чернігівська обл. 16602 

https://vstup.edbo.gov.ua/
http://www.ndu.edu.ua/

