Факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки
Спеціальність
053 Психологія

Спеціалізація

Кваліфікація
Бакалавр
за
спеціальністю
психологія,
магістр
за
спеціальністю
психології

Сфера професійної діяльності випускників: освіта, бізнес, медицина,
банківська сфера, приватна практика, структури МВС, соціальні служби,
реабілітаційні центри, рекреаційні центри; державні, приватні та промислові
підприємства; органи державного та місцевого самоврядування; науководослідні організації, аналітичні центри, суспільно-політичні організації,
профспілки; підрозділи зв'язків з громадськістю.
Спеціальність
Психологія

Соціальна робота
Соціальне
забезпечення
Менеджмент

Спеціалізація
Практична психологія

Кваліфікація
Бакалавр з практичної
психології, магістр з
психології (спеціалізація
практична психологія),
Бакалавр з соціальної
роботи, магістр з
соціальної роботи
Управління соціальним Магістр з соціального
закладом
забезпечення
(спеціалізація управління
соціальним закладом),
Управління соціальним Магістр з менеджменту
закладом
(спеціалізація управління
соціальним закладом)

Сфера професійної діяльності випускників: фахівець у галузі соціального
захисту
населення,
фахівець-організатор
соціально-побутового
обслуговування; фахівець із соціальної роботи державної служби зайнятості,
підрозділів органів виконавчої влади у справах сім’ї та молоді, соціального
захисту населення, Пенсійного фонду України; фахівець із роботи у
будинках-інтернатах для одиноких престарілих людей, соціальних будинкахінтернатах; фахівець центру професійної орієнтації молоді; консультант
психолого-медико-педагогічної консультації; фахівець у підрозділах галузі
освіти; інспектор з виплати пенсій; інспектор з призначення пенсій;
інспектор із соціальної допомоги; інспектор-ревізор; страховий агент;

державний інспектор; конторський (офісний) службовець (страхування);
страхувальник; агент з зайнятості і трудових контрактів; фахівець державної
служби зайнятості з найму робочої сили; практичний психолог обласного,
районного (міського) центру практичної психології; консультант психологомедико-педагогічної консультації, профконсультант, психолог “Телефону
довіри”, консультант з проблем сімейних відносин; психолог-консультант у
державних органах, на підприємствах та в сфері бізнесу, в громадських та
політичних організаціях; шкільний психолог, психолог дошкільного закладу,
школи-інтернату, позашкільного закладу.
Спеціальність
Журналістика

Спеціалізація
Журналістика

Середня освіта

Українська
література

мова

Кваліфікація
Бакалавр журналістики
та Бакалавр середньої
освіти, вчитель
української мови та
літератури ЗСО,
магістр середньої освіти,
викладач української
мови та літератури ЗВО

• Сфера діяльності випускників: засоби масової інформації, інтернетвидання, інформаційні агенції, прес-служба; навчальні заклади різних типів
і рівнів акредитації, консультації з лінгвістичних питань в організаціях і
установах різних форм власності, фахівець зі зв’язків з громадськістю та
пресою,
перекладач-референт,
перекладач-консультант,
копірайтер,
фрірайтер.
Спеціальність
Фізична
ерготерапія

Спеціалізація
терапія;

Кваліфікація
Бакалавр
з
фізичної
терапії; ерготерапії

Сфера професійної діяльності випускників:
• асистент фізичного терапевта або асистент ерготерапевта,
• масажист,
• масажист спортивний,
• організатор, консультант з питань здорового способу життя,
• методист з фізичної культури,
• методист і тренер з традиційних та нетрадиційних видів спорту,

• консультант зі здоров’я людини,
• фахівець щодо збереження та покращення індивідуального здоров’я,
• приватний підприємець в галузі оздоровчих центрів.
Спеціальність
Професійна освіта

Освітні, педагогічні
науки

Спеціалізація
Цифрові технології

Кваліфікація
Бакалавр з професійної
освіти (цифрові
технології)
Магістр з професійної
освіти (цифрові
технології)
Технологія виробів Бакалавр з професійної
легкої
освіти (Технологія
промисловості
виробів легкої
промисловості)
Машинобудування
Бакалавр з професійної
освіти
(Машинобудування)
Магістр з освітніх,
педагогічних наук

Сфера професійної діяльності випускників:
Сферою працевлаштування бакалаврів з професійної освіти є установи та
заклади, підпорядковані Міністерству освіти й науки: вищі навчальні заклади
різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи,
заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, виробничі
підприємства, конструкторські, проєктні організації, комп'ютерні центри, а
також структури, в яких випускники є підприємцями, створюють і
розвивають власну справу.
Бакалавр спеціальності 015.34 «Професійна освіта. Машинобудування» може
займати первинні посади: викладач професійно-технічного навчального
закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор
виробничого навчання; майстер виробничого навчання; майстер навчального
центру; викладач-стажист; технолог-наставник; завідувач навчальною
лабораторією; інші технічні спеціалісти в галузі фізичних та технічних наук:
технолог; технік; технік з підготовки виробництва; технік-конструктор;
начальники та майстри виробничих дільниць: завідувач майстерні; майстер;
майстер (цеху, дільниці); майстер виробництва; начальник (завідувач)
виробничої лабораторії.

Бакалавр спеціальності 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої
промисловості» може займати первинні посади: викладач професійнотехнічного навчального закладу; вихователь професійно-технічного
навчального закладу; інструктор виробничого навчання; майстер
виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист;
технолог-наставник; завідувач навчальною лабораторією; інші технічні
спеціалісти в галузі фізичних та технічних наук: технолог; технік; технік з
підготовки виробництва; технік-конструктор; модельєр-конструктор;
начальники та майстри виробничих дільниць: завідувач майстерні; майстер;
майстер (цеху, дільниці); майстер виробництва; начальник (завідувач)
виробничої лабораторії.
Бакалавр спеціальності 015.39 «Професійна освіта. Цифрові технології» може
займати первинні посади: викладач професійно-технічного навчального
закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор
виробничого навчання; майстер виробничого навчання; майстер навчального
центру; викладач-стажист; технолог-наставник; завідувач навчальною
лабораторією;
вчитель
інформатики;
технік-програміст;
оператор
електронно-обчислювальної техніки; технічний фахівець в галузі
обчислювальної техніки; технічний фахівець в галузі управління; керівник
підрозділів комп’ютерних послуг.
Сферою працевлаштування магістрів спеціальності (015.39) «Професійна
освіта. Цифрові технології» є установи та заклади, підпорядковані
Міністерству освіти й науки, молоді та спорту України: заклади системи
вищої та додаткової професійної освіти різних рівнів акредитації та форм
власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та
післядипломної освіти в галузі освіти, комп'ютерні центри, наукові,
конструкторські, проєктні організації, а також структури, в яких випускники
є підприємцями, створюють і розвивають власну справу. Магістр
зазначеної спеціальності може обіймати посади: викладач вищого
навчального закладу, викладач професійно-технічного навчальноговиховного закладу, асистент, інженер-дослідник з комп'ютерних систем,
адміністратор комп’ютерної системи або мережі; інженер з програмного
забезпечення комп’ютерів, аналітик комп'ютерних систем.
Сферою працевлаштування магістрів спеціальності (011) «Освітні,
педагогічні науки» є установи та заклади, підпорядковані Міністерству
освіти та науки, молоді та спорту України: вищі навчальні заклади різних

рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади
підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в галузі освіти. Магістр
зазначеної спеціальності може обіймати посади: асистент; викладач вищого
навчального закладу; методист заочних шкіл і відділів; викладач
професійного навчально-виховного закладу, завідувач лабораторії, методист,
молодший науковий співробітник.

