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Шановні панове!
Ми звертаємося до Вас із проханням про допомогу в поширенні 

інформації про наш університет і можливості для молоді з Вашої країни 
отримати педагогічну освіту і стати в найближчому майбутньому справжніми 
професіоналами в навчанні молодих поколінь Вашої країни.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 
Довженка заснований в 1874 році, його діяльність ґрунтується на 
національних та міжнародних традиціях підготовки фахівців для дошкільної, 
початкової, середньої та вищої освіти, позашкільних установ.

Освітній процес в університеті забезпечується українською 
(російською, англійською та іншими мовами для іноземних громадян, які ними 
володіють). За потреби, вступникам пропонуються підготовчі курси з 
вивчення мови (української, російської, англійської та інших) протягом одного 
навчального року.

Університет здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за такими 
спеціальностями:

Дошкільна освіта 
Початкова освіта
Середня освіта (Українська мова і література)
Середня освіта (Мова і література (Англійська))
Середня освіта (Історія)
Середня освіта (Математика)
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Середня освіта (Фізика)
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Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Середня освіта (Фізична культура)
Професійна освіта, спеціалізація: Професійна освіта (Будівництво) 
Професійна освіта, спеціалізація: Професійна освіта (Технологія 

виробів легкої промисловості)
Професійна освіта, спеціалізація: Професійна освіта (Технологія 

виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
Психологія
Менеджмент (лише магістерська програма)
Соціальна робота

Інформацію про університет можна знайти на сайті Українського 
центру міжнародної освіти, http://studyinukraine.gov.ua/

Ви можете подати заявку на будь-яку освітню програму на цьому 
сайті, вибравши наш університет зі списку.

Завжди відкриті до співпраці! Раді спілкуватися з Вами!

Уважаемые господа!
Мы обращаемся к Вам с просьбой о помощи в распространении 

информации о нашем университете и возможности для молодежи из Вашей 
страны получить педагогическое образование и стать в ближайшем будущем 
настоящими профессионалами в обучении молодых поколений Вашей 
страны. Глуховский национальный педагогический университет имени 
Александра Довженко был открыт в 1874 году, его деятельность 
основывается на национальных и международных традициях подготовки 
специалистов для дошкольного, начального, среднего и высшего 
образования, внешкольных учреждений.

Образовательный процесс в университете обеспечивается на 
украинском языке (русском, английском и других языках для иностранных 
граждан, которые ими обладают). При необходимости поступающим 
предлагаются подготовительные курсы по изучению языка (украинского, 
русского, английского и других) в течение одного учебного года.

Университет готовит бакалавров и магистров по следующим 
специальностям:

Дошкольное образование 
Начальное образование
Среднее образование (Украинский язык и литература)
Среднее образование (Язык и литература (Английский))
Среднее образование (История) .
Среднее образование (Математика)
Среднее образование (Биология и здоровье человека)
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Среднее образование (Физика)
Среднее образование (Трудовое обучение и технологии)
Среднее образование (Физическая культура)
Профессиональное образование, специализация: Профессиональное 

образование (Строительство)
Профессиональное образование, специализация: Профессиональное 

образование (Технология изделий легкой промышленности)
Профессиональное образование, специализация: Профессиональное 

образование (Технология производства и переработки продуктов сельского 
хозяйства)

Психология
Менеджмент (только магистерская программа)
Социальная работа

Информацию об университете можно найти на сайте Украинского 
центра международного образования, http://studyinukraine.gov.ua/

Вы можете подать заявку на любую образовательную программу на 
этом сайте, выбрав наш университет из списка.

Мы открыты к сотрудничеству! Мы рады общению с Вами!

Dear gentlemen!
We are addressing you and asking for help in spreading the information 

about our university and the possibility for young people from your country to 
obtain pedagogical education and become in the nearest future real professionals in 
educating the younger generations of your country. Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv 
national pedagogical university was founded in 1874 and its activity is based on 
the national and international traditions of training specialists for preschool, 
primary, secondary and higher education, out-of-school educational 
establishments.

The educational process at the university is provided in Ukrainian (in 
Russian, English and other languages for foreign citizens who own them). If 
necessary, applicants are offered preparatory courses on learning language 
(Ukrainian, Russian, English and others) within one academic year.

The University trains bachelors and masters in the following specialties: 
Pre-school education 
Primary education
Secondary education (Ukrainian language and literature)
Secondary education (Language and literature (English))
Secondary education (History)
Secondary education (Mathematics)
Secondary education (Biology and human health)
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Secondary education (Physics)
Secondary education (Labor training and technology)
Secondary education (Physical culture)
Professional education, specialization: Professional education

(Construction)
Professional education, specialization: Professional education (Technology 

of light industry products)
Professional education, specialization: Vocational education (Technology 

of producing and processing agricultural products)
Psychology
Management (Master Programme only)
Social work
The information about the university can be found on the site of the 

Ukrainian centre of the international education, http://studyinukraine.gov.ua/
You can apply for any education programme on that site having found our 

university in the list.
We are open for cooperation! We are glad to communicate with you!

0.1. Курок
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