Перелік конкурсних пропозицій, освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання на освітній ступінь бакалавра (1
курс з нормативним терміном навчання 3 роки 10 місяців).
Ліцензійний
обсяг
№
п\п

Назва конкурсної пропозиції

Спеціальність

1

Учитель математики та
інформатики

014 Середня освіта
(Математика)

2

Учитель фізики та
інформатики

014 Середня освіта
(Фізика)

3

Учитель інформатики

014 Середня освіта
(Інформатика)

Спеціалізація

Освітня програма

д

з

Бакалавр середньої освіти. Учитель
математики. Учитель інформатики.

75

−

Середня освіта (Фізика) та
інформатика

Бакалавр середньої освіти. Учитель
фізики та астрономії. Учитель
інформатики.

40

−

Середня освіта (Інформатика)

Бакалавр середньої освіти. Учитель
інформатики.

25

25

Фізико-математичний факультет
інформатика
Середня освіта (Математика) та
інформатика

інформатика

Професійна кваліфікація

Факультет початкової, технологічної та професійної освіти
013 Початкова
Англійська мова,
1. Початкова освіта з англійською
Учитель початкової школи. Учитель
освіта
Інформатика,
мовою.
2. Початкова освіта англійської мови в початковій школі
Музика,
з інформатикою.
3.
або Учитель інформатики в
Хореографія
Початкова освіта з музикою.
початковій школі або Учитель
4. Початкова освіта з хореографією.
музики в початковій школі або
Керівник дитячого хореографічного
колективу

1

Учитель початкової школи зі
спеціалізаціями: англійська
мова, інформатика, музика,
хореографія

2

Учитель технологій і
014 Середня освіта
креслення зі спеціалізаціями: (Трудове навчання
інформатика, автосправа,
та технології)
художнє проектування
(дизайн)

3

Технологія виробів легкої
промисловості

015 Професійна
освіта

Інформатика,
Автосправа,
Художнє
проектування
(дизайн)

Технологія виробів
легкої
промисловості

1. Середня освіта (трудове навчання
Учитель технологій і креслення.
та технології) з інформатикою
Учитель інформатики або Фахівець
2. Середня освіта (трудове навчання з автомобільного транспорту або
та технології) з автосправою.
Дизайнер (художник-конструктор)
3. Середня освіта (трудове навчання
та технології) з художнім
проектуванням (дизайн)

Професійна освіта (технологія
виробів легкої промисловості)

Педагог професійного навчального
закладу. Технік-технолог (текстильна
та легка промисловість).

60

60

30

25

15

−

1

Спеціальна освіта: логопед,
спеціальний психолог,
учитель-дефектолог та
вихователь.

016 Спеціальна
освіта

1

Дошкільна освіта зі
спеціалізацією практична
психологія

012 Дошкільна
освіта

2

Дошкільна та початкова
освіта

012 Дошкільна
освіта, 013
Початкова освіта

3

Соціальна робота зі
спеціалізацією соціальна
педагогіка

231 Соціальна
робота

4

Соціальне забезпечення зі
спеціалізацією соціальна
педагогіка

232 Соціальне
забезпечення

5

Освітні, педагогічні науки зі
спеціалізацією соціальновиховна робота з дітьми та
молоддю

011 Освітні,
педагогічні науки

Факультет спеціальної освіти
Спеціальна освіта

Бакалавр спеціальної освіти. Учитель- 100
дефектолог. Вихователь дітей з
вадами психофізичного розвитку.
Асистент учителя загальноосвітнього
навчального закладу з інклюзивним та
інтегрованим навчанням.

100

Бакалавр дошкільної освіти.
Вихователь дітей дошкільного віку.
Практичний психолог в закладах освіти

25

15

Дошкільна освіта. Початкова освіта.

Бакалавр дошкільної освіти.
Вихователь дітей дошкільного віку.
Учитель початкової школи.

25

15

Соціальна
педагогіка

Соціальна робота та соціальна
педагогіка

Бакалавр соціальної роботи.
Соціальний працівник. Соціальний
педагог.

100

30

Соціальна
педагогіка

Соціальне забезпечення та
соціальна педагогіка

Бакалавр соціального забезпечення.
Фахівець із соціального забезпечення.
Соціальний педагог

50

50

Бакалавр освітніх, педагогічних наук,
педагог-організатор соціальновиховної роботи з дітьми та молоддю.
Соціальний педагог

30

20

-

Педагогічний факультет
Практична
Дошкільна освіта. Практична
психологія
психологія

СоціальноОсвітні, педагогічні науки та
виховна робота з соціально-виховна робота з дітьми
дітьми та молоддю
та молоддю

1

2

1

2

Факультет фізичного виховання
Учитель фізичної культури зі 014 Середня освіта
Методика
1. Середня освіта (Фізична культура)
спеціалізаціями: методика
(Фізична культура) спортивно-масової
та методика спортивно-масової
спортивно-масової роботи,
роботи, Захист
роботи. 2.Середня освіта (Фізична
захист Вітчизни
Вітчизни
культура) та захист Вітчизни

Фізична реабілітація, фітнестренер.

227 Фізична
терапія,
ерготерапія

-

Фізична терапія, ерготерапія

Бакалавр середньої освіти. Учитель
фізичної культури. Організатор
спортивно-масової роботи. Бакалавр
середньої освіти. Учитель фізичної
культури. Учитель предмету «Захист
Вітчизни»

60

20

Бакалавр з фізичної терапії,
ерготерапії. Фахівець з фізичної
реабілітації. Фітнес-тренер.

30

−

40

5

40

5

Філологічний факультет
Учитель української мови і 014 Середня освіта українознавство, Середня освіта (Українська мова і Бакалавр середньої освіти. Учитель
літератури, зарубіжної
(Українська мова і медіакомунікації в література) та українознавство,
української мови і літератури,
літератури зі спеціалізаціями:
література)
закладах освіти,
медіакомунікації в закладах освіти,
зарубіжної літератури. Учитель
українознавство,
шкільне
шкільне бібліотекознавство,
українознавства. Фахівець
медіакомунікації в закладах
бібліотекознавств
позашкільна освіта, художня
інфокомунікацій. Бібліотекар, Методист
освіти, шкільне
о, позашкільна
культура.
позашкільного закладу, Учитель
бібліотекознавство,
освіта, художня
художньої культури
позашкільна освіта, художня
культура
культура

Учитель української мови і
літератури. Учитель
англійської мови та
зарубіжної літератури.

014 Середня освіта
(Українська мова і
література).

014 Середня
освіта (Мова і
література
(англійська))

Середня освіта (Українська мова і
література). Середня освіта (Мова і
література (англійська))

Бакалавр середньої освіти. Учитель
української мови і літератури. Учитель
англійської мови та зарубіжної
літератури.

3

Учитель російської мови та
зарубіжної літератури.
Учитель української мови і
літератури

4

Учитель англійської мови та 014 Середня освіта
зарубіжної літератури.
(Мова і література
Учитель російської мови
(англійська)

5

Учитель мови (англійської,
німецької) та зарубіжної
літератури

014 Середня освіта
014 Середня
(Мова і література освіта (Українська
(російська))
мова і література)

014 Середня освіта
(Мова і література
(англійська,
німецька))

Середня освіта (Мова і література
(російська)). Середня освіта
(Українська мова і література)

бакалавр середньої освіти. Учитель
російської мови та зарубіжної
літератури. Учитель української мови і
літератури

50

50

014 Середня
освіта (Мова і
література
(російська))

Середня освіта (Мова і література
(англійська). Середня освіта (Мова і
література (російська))

бакалавр середньої освіти. Учитель
англійської мови та зарубіжної
літератури. Учитель російської мови

50

25

-

Середня освіта (Мова і література
(англійська, німецька)

бакалавр середньої освіти. Учитель
мови (англійської, німецької) та
зарубіжної літератури

100

25

психолог

90

80

Факультет психології, економіки та управління
практична
Психологія (практична психологія)
психологія

1

Психологія

053 Психологія

2

Облік і оподаткування

071 Облік і
оподаткування

Облік і оподаткування

економіст-бухгалтер

30

30

3

Менеджмент

073 Менеджмент

Менеджмент

менеджер

15

15

