
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
Центр перепідготовки та післядипломної освіти 

 з а п р о ш у є 
фахівців, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)  

на перепідготовку (здобуття другої вищої освіти за ОКР спеціаліст) за спеціальностями ліцензованими у  

Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка 

з о к р е м а: 

№ Спеціальність 
Нормативні 

терміни 
навчання 

Додаткова спеціальність 
(спеціалізація) 

Кваліфікація 
ОКР “Спеціаліст 

1.  Дошкільна освіта 1р 10м 
 Організатор дошкільної  освіти. 

Вихователь дітей дошкільного віку. 

2.  Початкова освіта  2р 5м  Організатор початкової освіти. 
Вчитель початкової школи. 

3.  
Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 
1р 10м 

 Вчитель технологій, профільного 
навчання (технічна та комп’ютерна 
графіка, або швейна справа) і креслення  

4.  
Соціальна робота  

(Соціальна педагогіка) 
1р 10м 

Соціально-реабілітаційна 

діяльність 

Соціальний педагог.  
Соціально-реабілітаціна діяльність 

5.  
Середня освіта 

 (Фізичне виховання) 
1р 10м 

Методика туристичної 

роботи 

Вчитель фізичної культури.  
Організатор туристичної роботи. 

6.  Фізична реабілітація 1р 10м  Фахівець з фізичної реабілітації. 
Вчитель основ здоров’я. 

7.  Середня освіта (Історія) 2р 5м Правознавство Вчитель історії та правознавства 

8.  
Середня освіта  

(Українська мова і література) 
1р 10м 

 Вчитель української мови і літера-
тури та зарубіжної  літератури. 

9.  
Середня освіта  

(Польська мова і література) 
1р 10м 

 Вчитель польської мови і літера-
тури та зарубіжної  літератури. 

10.  
Середня освіта  

(Англійська мова і література) 
2р 5м 

 Вчитель англійської мови і літера-
тури та зарубіжної літератури. 

11.  
Психологія  

(Практична психологія) 
1р 10м 

 Практичний психолог в навчальних 
закладах. 

12.  Менеджмент 1р 10м 

Менеджмент  готельного, 

курортного  та  

туристичного сервісу 

Спеціаліст з менеджменту 
організацій і адміністрування, 
менеджер організацій. 
Менеджер готельного, курортного та 
туристичного сервісу  

13.  Середня освіта (Біологія) 2р 5м Хімія Вчитель біології, екології та хімії. 

14.  Середня освіта (Математика) 2р 10м Інформатика 
Вчитель математики та 
інформатики. 

15.  Середня освіта (Інформатика) 2р 5м  Вчитель інформатики. 

Форми навчання – денна та заочна. Навчання – платне. 
Прийом заяв та документів з 10 травня 2016 року по 20 червня  2016 року  

 

 
Зарахування на навчання проводиться після вступних випробувань (вступне випробування проводиться 
в усній формі і оцінюється за шкалою від 1 до 12 балів). 

 

Вступні випробування відбудуться – 23 червня 2016 року. 
До заяви вступник додає: 

‒ диплом державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого 
здійснюється вступ, і додаток до нього;   

‒ копію документа, що посвідчує особу та громадянство, копію ідентифікаційного коду; 
‒ чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 
‒ інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними 

спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 
‒ два конверти з марками, папка на зав’язки. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто: 

‒ документ, що посвідчує особу та громадянство;  
‒ військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;  
‒ диплом державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі 

якого здійснюється вступ, і додаток до нього, якщо цей освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) здобуто на основі 
повної загальної середньої освіти;   

Адреса: м. Дрогобич, вул. І.Франка 24, каб. 36, ІІІ поверх,  тел./факс: (8-0324) 41-00-50 

- Ліцензія Міністерства освіти і науки України Серія АЕ № 636406 від 18.05.2015 р. 
Сайт приймальної комісії –  http://pk.drohobych.net/  e-mail: perepidgotovka@ukr.net   

           Іногородні забезпечуються гуртожитком. 
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

http://pk.drohobych.net/
mailto:perepidgotovka@ukr.net

