Денна форма навчання

Галузь знань: 0303 Журналістика та інформація
Напрям підготовки: 6.030301 Журналістика
Кваліфікація : бакалавр журналістики, журналіст
Галузь знань: 06 Журналістика
Спеціальність : 061 Журналістика
Додаткова спеціалізація: реклама та зв’язки з громадськістю

Кваліфікація : спеціаліст журналістики. Журналіст.
Фахівець з реклами, зв’язків з громадськістю та пресою

1. Факультет іноземних мов
Денна форма навчання

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Напрям підготовки: 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська)
Кваліфікація : бакалавр філології, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури
Денна форма навчання
Напрям підготовки: 6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька)
Кваліфікація : бакалавр філології, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури
Напрям підготовки: 6.020303 Філологія*. Мова і література (російська)
Кваліфікація : бакалавр філології, вчитель російської мови та зарубіжної літератури

2. Факультет історії, етнології і права
Денна форма навчання

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Напрям підготовки: 6.020302 Історія*
Кваліфікація : бакалавр історії, вчитель історії

Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність : 014.03 Середня освіта (Історія)
Додаткова спеціалізація: Правознавство

Кваліфікація : вчитель історії та правознавства
Додаткова спеціалізація: Українознавство та краєзнавчо-туристична робота
Кваліфікація: Вчитель історії. Вчитель українознавства, організатор краєзнавчо-туристичної

роботи

Заочна форма навчання

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Напрям підготовки: 6.020302 Історія*
Кваліфікація : бакалавр історії, вчитель історії

Галузь знань: 01Освіта
Спеціальність : 014.03 Середня освіта (Історія)
Додаткова спеціалізація: Правознавство

Кваліфікація : вчитель історії та правознавства

3. Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв
Денна форма навчання

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта
Кваліфікація : бакалавр початкової освіти, вчитель початкової школи

Галузь знань: 01Освіта
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Додаткова спеціалізація: мистецтво

Кваліфікація : організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи.
Вчитель мистецтва початкової школи
Додаткова спеціалізація: практична психологія

Кваліфікація : організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи.
Практичний психолог у навчальних закладах
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Додаткова спеціалізація: інклюзивна освіта

Кваліфікація: організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи.
Асистент вчителя загальноосвітнього закладу з інклюзивним та інтегрованим
навчанням
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Додаткова спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Кваліфікація: організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи.
Вихователь дітей раннього та дошкільного віку
Заочна форма навчання

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта
Кваліфікація : бакалавр початкової освіти, вчитель початкової школи

Галузь знань: 01Освіта
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Додаткова спеціалізація: практична психологія

Кваліфікація : організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи
Практичний психолог у навчальних закладах
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Додаткова спеціалізація: інклюзивна освіта

Кваліфікація: організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи.
Асистент вчителя загальноосвітнього закладу з інклюзивним та інтегрованим
навчанням
Спеціальність: 013 Початкова освіта
Додаткова спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Кваліфікація: організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи.
Вихователь дітей раннього та дошкільного віку
Денна форма навчання

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта
Кваліфікація : бакалавр дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку

Галузь знань: 01Освіта
Спеціальність : 012 Дошкільна освіта
Додаткова спеціальність: 013 Початкова освіта

Кваліфікація: організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей раннього та дошкільного віку.
Вчитель початкової школи
Спеціальність : 012 Дошкільна освіта
Додаткова спеціалізація: інклюзивна освіта

Кваліфікація: організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей раннього та дошкільного віку.
Асистент вихователя
Заочна форма навчання

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта
Кваліфікація : бакалавр дошкільної освіти, вихователь дітей раннього та дошкільного віку
Денна форма навчання

Галузь знань: 0202 Мистецтво
Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво*
Кваліфікація : бакалавр музичного мистецтва, вчитель музичного мистецтва

Заочна форма навчання

Галузь знань: 0202 Мистецтво
Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво*
Кваліфікація : бакалавр музичного мистецтва, вчитель музичного мистецтва

5. Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки
фахівців вищої кваліфікації
Денна форма навчання

Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
Напрям підготовки: 6.030102 Психологія
Кваліфікація : бакалавр психології, психолог
Для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (перепідготовка спеціалістів)

Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність : 7.03010201 Психологія*
Кваліфікація : психолог

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність : 053 Психологія
Додаткова спеціалізація: практична психологія

Кваліфікація: психолог. Практичний психолог у навчальних закладах
Для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти, здобутого за іншим напрямом підготовки

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Кваліфікація: психолог

Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки
Напрям підготовки: 6.030103 Практична психологія
Кваліфікація: бакалавр практичної психології, практичний психолог

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки: 6.010104 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
Кваліфікація: педагог професійного навчання в галузі комп’ютерних технологій

6. Факультет математики, фізики і технологій
Денна форма навчання

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки: 6.010103 Технологічна освіта
Кваліфікація : бакалавр технологічної освіти, вчитель технологій і креслення

Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність : 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Додаткова спеціалізація: Основи дизайну

Кваліфікація : вчитель трудового навчання та технологій і креслення, профільного навчання
з основ дизайну
Заочна форма навчання

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки: 6.010103 Технологічна освіта
Кваліфікація : бакалавр технологічної освіти, вчитель технологій і креслення

Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність : 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Додаткова предметна спеціалізація: 09 Інформатика

Кваліфікація : вчитель трудового навчання та технологій і креслення, профільного навчання
технічної і комп'ютерної графіки. Вчитель інформатики
Денна форма навчання

Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки
Напрям підготовки 6.040201 Математика*
Кваліфікація : бакалавр математики, вчитель математики

Галузь знань: 01Освіта
Спеціальність : 014.04 Середня освіта(Математика)
Додаткова предметна спеціалізація: 09 Інформатика

Кваліфікація : Вчитель математики. Вчитель інформатики
Додаткова предметна спеціалізація: 08 Фізика

Кваліфікація : Вчитель математики. Вчитель фізики і астрономії

Заочна форма навчання

Галузь знань: 01Освіта
Спеціальність : 014.04 Середня освіта(Математика)
Додаткова предметна спеціалізація: 09 Інформатика

Кваліфікація : Вчитель математики.Вчитель інформатики
Додаткова предметна спеціалізація: 08 Фізика

Кваліфікація : Вчитель математики. Вчитель фізики і астрономії
Денна форма навчання

Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки
Напрям підготовки: 6.040203 Фізика*
Кваліфікація : бакалавр фізики, вчитель фізики

Галузь знань: 01Освіта
Спеціальність : 014.08 Середня освіта(Фізика)
Додаткова предметна спеціалізація: 09 Інформатика

Кваліфікація : Вчитель фізики та астрономії. Вчитель інформатики

7. Факультет фізичного виховання і спорту
Денна форма навчання

Галузь знань:0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Напрям підготовки: 6.010201 Фізичне виховання*
Кваліфікація : бакалавр з фізичного виховання, вчитель фізичної культури

Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність : 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Кваліфікація : спеціаліст середньої освіти (фізична культура). Вчитель фізичної культури
Заочна форма навчання

Галузь знань:0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Напрям підготовки: 6.010201 Фізичне виховання*
Кваліфікація : бакалавр з фізичного виховання, вчитель фізичної культури

Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність : 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Кваліфікація : спеціаліст середньої освіти (фізична культура). Вчитель фізичної культури

Денна форма навчання

Галузь знань:0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Напрям підготовки: 6.010202 Спорт
Кваліфікація : бакалавр спорту, тренер з обраного виду спорту

Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність : 017 Фізична культура і спорт
Додаткова спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Кваліфікація : спеціаліст фізичної культури і спорту. Тренер-викладач з обраного виду
спорту. Вчитель фізичної культури

Галузь знань:0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
Напрям підготовки: 6.010203 Здоров'я людини*
Кваліфікація : бакалавр здоров'я людини, вчитель фізичної культури та основ здоров’я

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність : 227 Фізична реабілітація
Додаткова спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Кваліфікація : фахівець з фізичної реабілітації. Вчитель фізичної культури

8. Природничо-географічний факультет
Денна форма навчання

Галузь знань: 0401 Природничі науки
Напрям підготовки: 6.040104 Географія*
Кваліфікація : бакалавр географії, вчитель географії

Галузь знань: 01Освіта
Спеціальність : 014.07 Середня освіта (Географія)
Додаткова спеціалізація: Екологія

Кваліфікація : Вчитель географії. Вчитель екології
Додаткова предметна спеціалізація: 05 Біологія

Кваліфікація : Вчитель географії, біології та економіки
Заочна форма навчання

Галузь знань: 0401 Природничі науки
Напрям підготовки: 6.040104 Географія*
Кваліфікація : бакалавр географії, вчитель географії

Перелік галузей знань, напрямів підготовки, спеціальностей (додаткових спеціальностей,
предметних спеціалізацій, спеціалізацій) та кваліфікацій, за якими буде здійснюватися випуск
ОКР бакалавра та спеціаліста у 2017 році підготували та перевірили:
Директор навчально-наукового інституту
педагогіки, психології, підготовки фахівців
вищої кваліфікації
ГУРЕВИЧ Р.С. ________________________________
Декан факультету математики,
фізики та технологій
ПОДОЛЯНЧУК С.В ____________________________
Декан факультету
іноземних мов
ЯМЧИНСЬКА Т.І. _____________________________
Декан факультету
філології й журналістики імені Михайла Стельмаха
ЗАВАЛЬНЮК І.Я._______________________________
Декан факультету
дошкільної, початкової освіти та мистецтв
КІТ Г.Г. ____________________________________
Декан факультету
історії, етнології і права
ЗІНЬКО Ю.А. ___________________________________
Декан факультету
фізичного виховання і спорту
ЯКОВЛІВ В.Л. __________________________________
Декан природничо-географічного
факультету
СТЕФАНКОВ Л.І. ______________________________
Начальник навчально-методичного відділу
ГОНТАР Т.Ф. ___________________________________
Методист навчально-методичного відділу
ВОЙЧЕНКО В.А. ________________________________
Начальник юридичного відділу
ЛАВРЕНТЬЄВА Ю.В._____________________________

