
035 «Філологія» 

Про програму 

Освітня програма надає студентам можливість опанувати фундаментальні і спеціальні 

знання, підготувати висококваліфікованих професіоналів з філології, які володіють 

сучасним філологічним мисленням, теоретичними знаннями і навичками, здатних 

вирішувати дослідницькі завдання та проблеми функціонування лінгвістичних систем 

різного рівня. 

Наші переваги 

Диплом 

Державного зразка та можливість отримання подвійного диплома (філолог-викладач 

іноземних мов) 

Викладачі 

Майстер-класи та лекції від запрошених іноземних професорів. Викладання окремих 

дисциплін іноземною мовою. 

Унікальні освітні програми 

Відповідають сучасним вимогам лідерів ринку та акредитовані за всіма рівнями вищої 

освіти 

Вартість 

Вартість навчання від 21900 грн на рік та не змінюється протягом всього періоду навчання 

Інфраструктура 

Комфортний студентський кампус та сучасні аудиторії 

Працевлаштування 

Центр зв'язків з роботодавцями допомагає пройти міжнародне стажування та знайти 

роботу у провідних закладах України 

 

Ключові дисципліни 
 Практичний курс ОІМ 

 Практичний курс ДІМ 

 Практичний курс перекладу з ОІМ (письмовий) 

 Практичний курс перекладу з ОІМ (усний) 

 Практичний курс перекладу з ДІМ (усний) 

 Практичний курс перекладу з ДІМ (письмовий) 

 Основи перекладознавства  

 Педагогіка та психологія середньої освіти  

 Методика викладання ІМ та літератури  

 Порівняльна типологія ОІМ та української мов  

 Історія ОІМ 

Працевлаштування 
 Гід – перекладач 

 Лінгвіст 

 Перекладач  

 Перекладач – синхроніст  

 Редактор – перекладач 

 Філолог 

 Вчитель 

 Викладач середніх навчальних закладів 



053 «Психологія» 
Про програму 

 Освітня програма за спеціальністю 053 «Психологія» має за мету підготовку бакалавра 

психології, який може розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері психології або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

психологічної науки. Студенти отримують знання та практичні навички з соціально-

гуманітарних та професійно-орієнтованих дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення 

навчальних, методичних та організаційних завдань у різних галузях освіти, охорони 

здоров'я та соціального забезпечення, виробництва, органах державного управління та 

місцевого самоврядування; отримують досконалі знання ділової української мови та 

іноземної мови в межах освітньої програми. 

Наші переваги 

Диплом 

Державного зразка  

Викладачі 

Майстер-класи та лекції від запрошених професорів. 

Унікальні освітні програми 

Відповідають сучасним вимогам лідерів ринку та акредитовані за всіма рівнями вищої 

освіти 

Вартість 

Вартість навчання від 16000 грн на рік та не змінюється протягом всього періоду навчання 

Інфраструктура 

Комфортний студентський кампус та сучасні аудиторії 

Працевлаштування 

Центр зв'язків з роботодавцями допомагає пройти міжнародне стажування та знайти 

роботу у провідних закладах України 

Ключові дисципліни: 

 Загальна психологія 

 Анатомія та фізіологія ЦНС 

 Психофізіологія 

 Історія психології 

 Психологія розвитку 

 Психодіагностика 

 Психологія праці 

 Диференціальна психологія 

 Педагогічна психологія 

 Основи патопсихології 

 Психологія особистості 

 Соціальна психологія 

 Основи психологічного консультування 

 Психологія сім’ї та сімейне консультування 

 Експериментальна психологія 

 Основи психотерапії 

 Психологія конфлікту 

 Основи психореабілітації 

Працевлаштування 
 психолог (у закладах освіти (дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні і 

спеціалізовані школи); 

 спеціаліст із надання допомоги неблагополучним сім'ям; 

 спеціаліст із соціальної роботи; 

 голова секції (творчої). 

 психолог-консультант; 

 профконсультант 



011 «Освітні науки» 
Про програму 

Освітня програма «Освітні, педагогічні науки» містить у своїй основі  підготовку 

педагогічних та науково-педагогічних працівників нової генерації, здатних  розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових інтегрованих знань та 

професійної практики; інтеграційні міждисциплінарні задачі в невизначених 

синергетично-динамічних умовах відкритого інформаційного простору. 

Переваги: 
Диплом 

Державного зразка 

Викладачі 

Майстер-класи та лекції від запрошених іноземних професорів, фахівців з інклюзивної 

освіти 

Унікальні освітні програми 

Відповідають сучасним вимогам лідерів ринку та акредитовані за всіма рівнями вищої 

освіти 

Вартість 

Вартість навчання від 18900 грн на рік та не змінюється протягом всього періоду навчання 

Інфраструктура 

Комфортний студентський кампус та сучасні аудиторії 

Працевлаштування 

Центр зв'язків з роботодавцями допомагає пройти міжнародне стажування та знайти 

роботу у провідних закладах України 
Ключові дисципліни 

 Теорія і практика професійної освіти 

 Методологія та організація наукових досліджень 

 Педагогічні системи та технології в інклюзивній освіті 

 Педагогіка вищої школи  

 Корекційна педагогіка  

 Інклюзивна освіта  

 Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами 

 Методика викладання фахових дисциплін  

 Державна освітня політика в Україні 

 Психологія вищої школи 

 Соціально-середовищна орієнтація 

 Організація управління освітнім процесом у ЗВО 

Працевлаштування 
 вища посадова особа громадської організації в соціально-культурній сфері; 

 керівник основного підрозділу; 

 викладач закладу вищої освіти; 

 вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами; 

 педагог соціальний; 

 педагог-організатор; 

 асистент вчителя з корекційної освіти; 

 асистент вчителя-логопеда; 

 викладачем університету та закладів вищої освіти; 

 викладачем середнього навчального закладу І-ІІ рівнів освіти; 

 педагогом-організатором; 

 професіоналом у галузі навчання і методів навчання; 

 методистом-вихователем; 

 практичним психологом 



061 «Журналістика» 
 

Про програму 
Освітньо-професійна програма «061 Журналістика» готує професійно компетентних 

випускників, які здатні ефективно здійснювати інформаційно-комунікаційну діяльність у 

медіапросторі України і світу, продуктивно виконувати професійно-прикладні завдання у 

сфері соціальних комунікацій, дотримуючись професійних стандартів, етичного кодексу 

журналіста, адаптуючись до запитів громадянського, інформаційного суспільства.   

Переваги: 
Диплом 

Державного зразка 

Викладачі 

Майстер-класи та лекції від запрошених видатних професіоналів.  

Унікальні освітні програми 

Відповідають сучасним вимогам лідерів ринку та акредитовані за всіма рівнями вищої 

освіти 

Вартість 

Вартість навчання від 14000 грн на рік та не змінюється протягом всього періоду навчання 

Інфраструктура 

Комфортний студентський кампус та сучасні аудиторії 

Працевлаштування 

Центр зв'язків з роботодавцями допомагає пройти міжнародне стажування та знайти 

роботу у провідних закладах України 

Ключові дисципліни 
• Історія культури  

• Сучасні інформаційні технології 

• Жанрологія 

• Журналістський фах 

• Медіатехнології 

• Українська мова в засобах масової комунікації 

• Теорія масової комунікації та інформації 

• Риторика і дикторська майстерність 

• Історія журналістики 

• Англійська мова в засобах масової комунікації 

• Зв'язки з громадськістю 

• Тематична спеціалізація 

• Медіаправо 

• Журналістська етика 

• Медіабізнес 

• Медіапроєкти 

• Теорія і практика літературного редагування 

Працевлаштування: 
• Видавник газет, журналів, періодичних видань 

• Діяч у сфері радіомовлення, телевізійного мовлення 

• Журналіст 

• Прес-секретар 

• Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою 

• Редактор (літературний, технічний, художній) 

• Рекламіст 

• Літературний співробітник 

• Коректор 


