Основна професійна кваліфікація
№
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)

Освітня програма

Додаткова професійна
кваліфікація

Середня освіта (Інформатика)

Перелік конкурсних
предметів

Вартість навчання
денна

д

з

55

−

українська мова та 0,25
література
математика
0,4
фізика або
0,25
іноземна мова

15100

Учитель фізики та
астрономії.
Учитель інформатики .

30

−

українська мова та 0,25
література

15100

Учитель інформатики.
Фахівець з інформаційних
технологій або фахівець з
інформаційних технологій (вебтехнології)

15

Фізико-математичний факультет
Середня освіта (Математика)
Учитель математики.
Учитель інформатики.

Середня освіта (Фізика)

Ліцензійний
обсяг

Вага предметів
сертифікатів
ЗНО

Перелік конкурсних пропозицій (закритих), освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання на освітній ступінь
бакалавра (1 курс з нормативним терміном навчання 3 роки 10 місяців).

15

фізика
математика або
іноземна мова
українська мова та
література
математика
фізика або
іноземна мова

заочна

0,4
0,25
0,25
0,4
0,25

15100

10100

1

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

2

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

3

1

Технологія виробів
легкої промисловості

Спеціальна освіта:
логопед, спеціальний
психолог, учительдефектолог та
вихователь.

013 Початкова
освіта

Факультет початкової, технологічної та професійної освіти
Початкова освіта
60
Учитель початкової школи.
Учитель англійської мови
початкової школи або
Учитель інформатики
початкової школи або
Учитель музики початкової
школи або Керівник дитячого
хореографічного колективу
Середня освіта (Трудове
навчання та технології)

015 Професійна Професійна освіта (Технологія
освіта
виробів легкої промисловості)

016 Спеціальна
освіта

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

20

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

10

60

українська мова та 0,35
література
математика
0,35
історія України або 0,2
біологія

15300

10100

15

українська мова та 0,3
література

15100

10100

математика

0,4

фізика або біологія 0,2

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

−

українська мова та 0,3
література
математика

0,4

біологія або хімія

0,2

100 українська мова та 0,3
література
біологія
0,4
історія України або 0,2
іноземна мова

15100

15300

10100

1

Дошкільна освіта зі
спеціалізацією
практична психологія

012 Дошкільна
освіта

2 Дошкільна та початкова 012 Дошкільна
освіта
освіта, 013
Початкова
освіта
3

4

Соціальна робота зі
спеціалізацією
соціальна педагогіка

231 Соціальна
робота

Соціальне
забезпечення зі
спеціалізацією
соціальна педагогіка

232 Соціальне
забезпечення

Дошкільна освіта.

Педагогічний факультет
Вихователь дітей
дошкільного віку.
Практичний психолог у
закладах освіти

Дошкільна освіта. Початкова
освіта.

Соціальна робота

Соціальне забезпечення

25

Вихователь дітей
дошкільного віку. Учитель
початкової школи.

25

Соціальний працівник.
Соціальний педагог або
фахівець із соціального
забезпечення

80

Фахівець із соціального
забезпечення.
Практичний психолог у
закладах освіти або
Соціальний педагог

50

15

15

20

50

українська мова та
література
історія України
біологія або
математика
українська мова та
література
історія України
біологія або
математика
українська мова та
література

0,3

10100

15300

10100

15300

10100

15300

10100

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

історія України
0,3
іноземна мова або 0,3
математика
українська мова та 0,3
література
історія України
географія або
математика

15300

0,3
0,3

1

2

1

2

3

4

Учитель фізичної
014 Середня
культури зі
освіта (Фізична
спеціалізаціями:
культура)
методика спортивномасової роботи, захист
Вітчизни

Фізична реабілітація,
фітнес-тренер.

227 Фізична
терапія,
ерготерапія

Факультет фізичного виховання
Середня освіта (Фізична
Учитель фізичної культури.
культура)
Організатор спортивномасової роботи або Учитель
предмету «Захист Вітчизни»
або практичний психолог у
закладах освіти

Фізична терапія, ерготерапія

Фахівець з фізичної
реабілітації. Фітнес-тренер.

60

20

20

−

творчий залік
українська мова та
література
біологія
історія України або
географія

Філологічний факультет
Середня освіта (Українська
Учитель української мови і
мова і література)
літератури, зарубіжної
літератури.
Учитель українознавства або
Фахівець інфокомунікацій або
Бібліотекар або Методист
позашкільного закладу або
Учитель художньої культури

014 Середня
освіта
(Українська
мова і
література)

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

014 Середня
освіта
(Українська
мова і
література).

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

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

30

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

014 Середня
освіта (Мова і
література
(російська))

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

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

50

014 Середня
освіта (Мова і
література
(англійська)

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

Учитель англійської мови та
зарубіжної літератури.
Учитель російської мови

50

40

5

11500

15800

0,4
0,2

українська мова та 0,4
література
історія України

15800

0,4
0,2

українська мова та 0,3
література
біологія
фізика або
іноземна мова

Учитель української
мови і літератури,
зарубіжної літератури зі
спеціалізаціями:
українознавство,
медіакомунікації в
закладах освіти,
шкільне
бібліотекознавство,
позашкільна освіта,
художня культура

0
0,3

16300

11500

16600

11700

16300

11500

16600

11500

0,25

іноземна мова або 0,25
географія

5

50

25

українська мова та
література
історія України
іноземна мова або
географія
українська мова та
література
іноземна мова
історія України або
георгафія
українська мова та
література

0,4
0,25
0,25
0,4
0,25
0,25
0,25

іноземна мова
0,4
історія України або 0,25
георгафія

5

1

2

3

Учитель мови
(англійської, німецької)
та зарубіжної
літератури

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

Психологія

053 Психологія

Облік і оподаткування

Менеджмент

071 Облік і
оподаткування

073
Менеджмент

Середня освіта (Мова і
література (англійська,
німецька)

Учитель мови (англійської,
німецької) та зарубіжної
літератури

Факультет психології, економіки та управління
Психологія
Психолог
Практичний психолог

Облік і оподаткування

Менеджмент

Економіст-бухгалтер

Помічник
керівникапідприємства
(установи, організації)

80

25

українська мова та 0,25
література

17300

11700

15300

10100

13100

9500

13100

9500

іноземна мова
0,4
історія України або 0,25
георгафія
70

20

10

80

30

15

українська мова та
література
біологія
математика або
іноземна мова
українська мова та
література
математика
іноземна мова або
географія
українська мова та
література
математика
іноземна мова або
географія

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

