Перелік конкурсних пропозицій, спеціальностей для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання –
1 рік 10 місяців) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня
бакалавра

№ п\п

Назва конкурсної пропозиції

1 Учитель математики та
інформатики

1

Споріднені спеціальності освітньокваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста

інші спеціальності

Основна професійна кваліфікація
Спеціальність

Освітня програма
Додаткова професійна кваліфікація

Фізико-математичний факультет
014 Середня освіта Середня освіта
(Математика)
(Математика)

Факультет початкової, технологічної та професійної освіти
Учитель початкової
5.01010201 Початкова освіта 013 Початкова
Початкова освіта
школи зі спеціалізаціями:
освіта
англійська мова,
інформатика.

Учитель математики
Учитель інформатики

Учитель початкової школи.
Учитель англійської мови
початкової школи або Учитель
інформатики початкової школи
або Учитель музики початкової
школи або Керівник дитячого
хореографічного колективу

Ліцензійний
обсяг
д

25

з

−

60

60

2

Учитель технологій і
креслення зі
спеціалізаціями:
інформатика,
автосправа, художнє
проектування (дизайн)

5.01010301 Технологічна
освіта та інші спеціальності

014 Середня освіта Середня освіта (Трудове
(Трудове навчання навчання та технології)
та технології)

Учитель технологій і креслення. 30
Учитель інформатики або
Фахівець з автомобільного
транспорту або Дизайнер
(художник-конструктор)

25

3

Професійна освіта

інші спеціальності

015 Професійна
освіта

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

−

1

Професійна освіта
(Технологія виробів легкої
промисловості)

15

Педагогічний факультет
Дошкільна освіта зі
5.01010101 Дошкільна освіта 012 Дошкільна
Дошкільна освіта
спеціалізацією практична
освіта
психологія

2

Дошкільна та початкова
освіта

5.01010101 Дошкільна
освіта, 5.01010201
Початкова освіта

1

Учитель фізичної
культури зі
спеціалізаціями:
методика спортивномасової роботи, захист
Вітчизни

5.01020101 Фізичне
виховання

15
Вихователь дітей дошкільного
віку.
Практичний психолог у закладах
освіти
Дошкільна освіта. Початкова Вихователь дітей дошкільного
15
освіта.
віку. Учитель початкової школи.

012 Дошкільна
освіта, 013
Початкова освіта
Факультет фізичного виховання
014 Середня освіта Середня освіта (Фізична
(Фізична культура) культура)

Учитель фізичної культури.
Організатор спортивно-масової
роботи або Учитель предмету
«Захист Вітчизни» або
практичний психолог у закладах
освіти

20

25

25

20

Філологічний факультет

1

Середня освіта
(Українська мова і
література) зі
спеціалізацією
українознавство

2

Середня освіта
(Українська мова і
література) з поєднаною
спеціальністю Середня
освіта (Мова і література
(англійська))

5.01010201 Початкова освіта
014 Середня освіта
Середня освіта (Українська
(Українська мова і
мова і література)
література)

Учитель української мови і
літератури, зарубіжної
літератури.
Учитель українознавства

10

20

Середня освіта (Українська
Учитель української мови і
014 Середня освіта
мова і література). Середня
(Українська мова і
літератури. Учитель англійської 10
освіта (Мова і література
література).
мови та зарубіжної літератури.
(англійська))

20

5.01010201 Початкова освіта

Факультет психології, економіки та управління

1

2

Облік і оподаткування

5.03050901 Бухгалтерський
облік,
5.03050401 Економіка
підприємства,
5.03050801 Фінанси і кредит,
5.03051001 Товарознавство
071 Облік і
та комерційна діяльність,
оподаткування
5.01020501 Діловодство
5.03060101 Організація
виробництва,
5.03060102 Організація
обслуговування на
транспорті

Облік і оподаткування

Економіст-бухгалтер

30

30

Менеджмент

5.03060101 Організація
виробництва,
5.03060102 Організація
обслуговування на
транспорті
5.03050901 Бухгалтерський
облік,
073 Менеджмент
5.03050401 Економіка
підприємства,
5.03050801 Фінанси і кредит,
5.03051001 Товарознавство
та комерційна діяльність,
5.01020501 Діловодство

Менеджмент

Помічник
керівникапідприємства
(установи, організації)

10

10

