Спеціальність
Соціальна робота
(спеціалізація
«Соціальна педагогіка»)

Сертифікати ЗНО
(вступні випробування)
1.Українська мова і література
2.Історія України (профільний)
3.Біологія або Географія або Іноземна мова
або Математика

Психологія
(спеціалізації:
«Реабілітаційна психологія»,
«Психологічне консультування»,
«Соціальна психологія»,
«Психологія особистості та розвитку»)

Дошкільна освіта
(спеціалізація:

«Практична психологія»)

Початкова освіта
(спеціалізації:
«Образотворче мистецтво»,
«Група продовженого дня»,
«Практична психологія»)

Середня освіта
(музика)
Музичне мистецтво

1.Українська мова і література
2.Історія України (профільний)
3.Біологія або Географія або Іноземна мова
або Математика
1.Українська мова і література
2.Історія України (профільний)
3.Біологія або Географія або Іноземна мова
або Математика
1.Українська мова і література (профільний)
2.Історія України
3.Біологія або Географія або Іноземна мова
або Математика
1.Українська мова і література (профільний)
2.Творчий конкурс з музики
3. Математика або Історія України або
Іноземна мова або Біологія
1.Українська мова і література
2.Творчий конкурс з музики (профільний)
3. Математика або Історія України або
Іноземна мова або Біологія

Спеціальність

Вступні випробування

Дошкільна освіта

Фаховий іспит
(«Дошкільна педагогіка
та психологія»)

(спеціалізація:
«Дефектологія. Логопедія»)

Початкова освіта
(спеціалізація:
«Практична психологія»)

Музичне мистецтво

Фаховий іспит
(«Педагогіка та психологія»)

Творчий конкурс з музики

Випускники спеціальності «Соціальна робота» отримують
кваліфікації: бакалавр – «бакалавра соціальної роботи», спеціаліст –
«соціального працівника», «соціального педагога», магістр – «магістра
соціальної роботи, викладача соціально-педагогічних дисциплін».
Читання
професійно-орієнтованих
дисциплін
забезпечує
професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки та соціальної
роботи.
Фахівець із соціальної роботи – це особа, яка має необхідні
інтелектуальні, моральні, особистісні якості для виконання особливого,
інтегрованого, універсального виду діяльності у соціальній сфері.

Випускники кафедри можуть працювати в загальноосвітній школі,
школах-інтернатах різного профілю, позашкільних установах; соціальних
службах для молоді, центрах працевлаштування, спеціальних соціальних
службах різного відомчого підпорядкування (відділення соціальної
допомоги на дому, центр реабілітації, соціальний притулок, медикопсихологічна консультація); центрах соціальної допомоги людям похилого
віку; у лікувальних установах, що спеціалізуються на медикореабілітаційній роботі; консультативних службах, службах у справах
неповнолітніх, дитячих приймальниках.

Випускники
спеціальності
«Психологія»
отримують
кваліфікації: бакалавр – «бакалавра психології»; спеціаліст –
«психолога», «практичного психолога», магістр – «магістра психології,
викладача психологічних дисциплін». Також студенти можуть обрати
спеціалізацію на вибір: «Реабілітаційна психологія», «Психологічне
консультування», «Соціальна психологія», «Психологія особистості та
розвитку».
Читання
професійно-орієнтованих
дисциплін
забезпечує
професорсько-викладацький склад кафедри психології та кафедри
практичної психології.
Випускники спеціальності
можуть працювати психологами в
закладах освіти, здійснювати психодіагностичну та психокорекційну
роботу з різними категоріями громадян, надавати консультативні послуги
фізичним особам, установам та організаціям, здійснювати психологічний
супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, працювати в
наукових інститутах, а також займатися приватною практикою.

Магістр-психолог може обіймати посади наукового співробітника
науково-методичних центрів практичної психології та соціальної роботи,
психолога методиста, викладача психології у вищих навчальних закладах.

Випускники спеціальностей «Музичне мистецтво» та
«Середня освіта (музика)» отримують кваліфікації: бакалавр спеціальності
«Музичне мистецтво» - «бакалавра музики», бакалавр спеціальності «Середня
освіта (музика)» - «вчителя музики» (відповідно до обраного фаху), спеціаліст –
«вчителя музичного мистецтва, викладача естрадного співу, керівника
вокально-інструментального ансамблю», магістр – «магістра мистецтва,
викладача музичних дисциплін».
Читання професійно-орієнтованих дисциплін забезпечує професорськовикладацький склад кафедри музики.
Випускники можуть працювати: вчителями музики, концертмейстерами,
керівниками хорів та ансамблів пісні і танцю, сольними музикантамивиконавцями (вокалістами та інструменталістами), організаторами культурномистецьких заходів, художніми керівниками культурно-просвітницької діяльності, викладачами музичних дисциплін у вищих навчальних закладах, а також
здійснювати наукову роботу в галузях мистецтвознавства та музичної
педагогіки.

Випускники спеціальності «Дошкільна освіта» отримують
кваліфікації: бакалавр – «вихователя дітей дошкільного віку»; спеціаліст –
«вихователя дітей дошкільного віку, практичного психолога в закладах
освіти», магістр – «магістра дошкільної освіти, викладача дошкільної
педагогіки та психології , вихователя дітей дошкільного віку».
Читання професійно-орієнтованих дисциплін забезпечує професорськовикладацький склад кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти.
Випускники спеціальності можуть працювати в дошкільних закладах
різних типів на таких посадах: вихователь дітей дошкільного віку, методист,
завідувач ДНЗ та у закладах освіти на посаді практичного психолога чи
логопеда.

Випускники спеціальності, які отримують кваліфікацію «Магістр
дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки і психології» можуть
працювати на таких посадах: викладач психології та педагогіки
(дошкільної) у вищих навчальних закладах, а також займати посади,
визначені для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», продовжувати
навчання в аспірантурі.

Випускники спеціальності «Початкова освіта» отримують
кваліфікації: бакалавр – «вчителя початкової школи»; спеціаліст – «вчителя
початкової школи та образотворчого мистецтва», «вчителя початкової
школи та вихователя групи продовженого дня», «вчителя початкової школи
та практичного психолога» (відповідно до обраної спеціалізації); магістр –
«магістра початкової освіти, викладача педагогіки, вчителя початкової
школи, вчителя образотворчого мистецтва/ вихователя групи продовженого
дня/ практичного психолога (залежно від обраної спеціалізації) ».
Читання
професійно-орієнтованих дисциплін забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри
педагогіки
та
методики
початкової освіти.
Студенти спеціальності мають
змогу обрати одна із спеціалізацій:
«Група
продовженого
дня,
«Образотворче
мистецтво»
та
«Практична психологія».
Відповідно можуть працевлаштовуватись
у
загальноосвітніх
закладах і працювати вчителем початкових класів, вихователем групи
продовженого дня, вчителем образотворчого мистецтва в початкових класах
чи практичним психологом.
Випускники
магістратури
спеціальності «Початкова освіта»,
отримуючи кваліфікацію магістра
початкової освіти, викладача
педагогіки, вчителя початкової
школи, мають право працювати
викладачем у педагогічних вищих
навчальних
закладах,
у
загальноосвітніх
закладах
на
посаді вчителя початкових класів.

