Інститут біології, хімії та біоресурсів
Спеціальність: 014.05 «Середня освіта (біологія)»
Сфери професійної діяльності випускників:
 викладання біології та споріднених дисциплін (природознавство, основи
здоров’я) у загальноосвітніх та спеціалізованих середніх навчальних закладах
(ліцеях, гімназіях), коледжах, технікумах;
 позакласна та позашкільна робота з учнями загальноосвітніх та спеціалізованих
середніх навчальних закладів (ліцеїв, гімназій), студентами коледжів,
технікумів.
Спеціальність: 014.06 «Середня освіта (хімія)»
Сфери професійної діяльності випускників:
 викладання хімії та споріднених дисциплін у загальноосвітніх та
спеціалізованих середніх навчальних закладах (ліцеях, гімназіях), коледжах,
технікумах;
 позакласна та позашкільна робота з учнями загальноосвітніх та спеціалізованих
середніх навчальних закладів (ліцеїв, гімназій), студентами коледжів,
технікумів.
Спеціальність: 091 «Біологія»
Освітні програми: «Біологія», «Біохімія та лабораторна діагностика»
Сфери професійної діяльності випускників:
 проведення біологічної експертизи і моніторингу, біохімічних, генетичних та
мікробіологічних досліджень;
 оцінка і використання біоресурсів на основі вивчення видової різноманітності
флори та фауни, оволодіння природоохоронними технологіями;
 робота в науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах;
 діяльність в галузі біологічних досліджень в діагностичних лабораторіях,
природоохоронних структурах, органах санітарно-епідеміологічного та
фітосанітарного контролю тощо;
 робота в клініко-діагностичних лабораторіях, біохімічних лабораторіях
підприємств фармацевтичної та харчової промисловості, судово-медичних
експертиз, митного контролю, епідеміологічного нагляду тощо.
Спеціальність: 101 «Екологія»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота в підрозділах Державного управління охорони навколишнього
природного середовища, Державній екологічній інспекції, Державній інспекції
з карантину рослин, Інспекції з благоустрою; Національних природних парках і
заповідниках;
 робота інженерами-екологами на підприємствах та в санітарно-епідеміологічній
службі;
 робота екологічними інспекторами на митниці;

 робота в центрах еколого-натуралістичної творчості молоді;
 робота керівниками екологічних гуртків та екологічних грантових проектів;
 робота в науково-дослідницьких інститутах.
Спеціальність: 102 «Хімія»












Сфери професійної діяльності випускників:
синтез нових матеріалів, біологічно активних речовин, фармацевтичних
препаратів та дослідження їх властивостей;
контроль якості ліків, води, ґрунтів, повітря, сільськогосподарських і харчових
продуктів;
створення безпечних технологій, альтернативних джерел енергії;
створення гальванічних покриттів, фотокаталізаторів та адсорбентів;
робота на підприємствах хімічної та фармацевтичної промисловості;
робота в контрольно-аналітичних службах;
робота в підрозділах санітарно-епідемiологічних станцій;
робота в центрах гідрометеорології;
робота в службах прикордонного екологічного контролю;
робота в науково-дослідних установах, заводських і контрольно-аналітичних
лабораторіях;
викладання хімічних та екологічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Спеціальність: 162 «Біотехнології та біоінженерія»









Сфери професійної діяльності випускників:
конструювання, використання та вдосконалення функціональної активності
різних біологічних агентів і продуктів їх життєдіяльності;
клітинна та генна інженерія, мікробний синтез, репродуктивні біотехнології;
робота на підприємствах фармацевтичної, харчової та переробної
промисловості і аграрного сектору;
виробництво біологічно активних добавок та кормів;
робота в лабораторіях контролю якості сировини та промислової продукції;
робота на підприємствах з високотехнологічної переробки продукції
рослинництва, тваринництва та рибництва;
біоконверсія відходів та біологічна очистка стічних вод;
дослідницька діяльність у науково-дослідних установах біологічного,
хімічного, медичного та сільськогосподарського профілів.

Спеціальність: 181 «Харчові технології»
Освітня програма: «Технологічна експертиза, безпека харчової продукції та
модернізація технологічних процесів»
Сфери професійної діяльності випускників:
 хімічний аналіз матеріалів, визначення показників якості та безпеки сировини,
об’єктів довкілля, продуктів харчування;
 виявлення фальсифікованої продукції (алкогольних напоїв, молочних і м’ясних
продуктів, борошна, соків, кави, шоколаду тощо);

 створення матеріалів для іммобілізації токсичних відходів, систем моніторингу
забруднення сировини і продуктів харчування важкими металами, нітратами,
пестицидами, канцерогенними речовинами, сучасних антибактеріальних
пакувальних матеріалів для продовження терміну зберігання харчових
продуктів;
 розроблення ефективних та економічно доцільних технологій виробництва
якісної, фізіологічно безпечної, конкурентоспроможної харчової продукції;
 робота інженерами-хіміками та технологами в регіональних органах з контролю
якості сировини та промислової продукції, на підприємствах харчової та
переробної промисловості;
 робота в лабораторіях контрольно-аналітичних служб (санепідемстанції,
екоінспекції, гідрометеорології);
 робота в науково-дослідних інститутах та навчальних закладах.
Спеціальність: 193 «Геодезія та землеустрій»
Освітня програма: «Землеустрій та кадастр»
Сфери професійної діяльності випускників:



















експертиза проектів землеустрою;
контроль використання земельних ресурсів;
земельний маркетинг;
геоінформаційні системи і технології в землеустрої;
ведення водного та лісового кадастру, кадастру родовищ корисних копалин,
містобудівного кадастру, природоохоронного та екологічного кадастру,
земельного кадастру;
корпоративна та біржова діяльність, іпотечна справа;
реєстрація об’єктів нерухомості, прав на об’єкти нерухомості та їх облік;
управління та державний контроль за раціональним використанням і охороною
земельних ресурсів;
нормативна та експертна грошова оцінка земельних ділянок та об’єктів
нерухомості;
робота в сільських, селищних, міських та районних радах, у відділах
архітектури та містобудування, в обласних та районних відділах юстиції;
робота в управліннях і відділах Держгеокадастру;
робота в регіональних центрах державного земельного кадастру та їх
підрозділах на місцях;
робота в обласних державних підприємствах «Науково-дослідного та
проектного інституту землеустрою»;
робота у водогосподарських організаціях;
робота в державних інспекторських службах з контролю за охороною та
використанням земель;
робота в структурах земельного банку, бюро технічної інвентаризації;
робота в агентствах з оцінки нерухомості;
робота у відділах фонду держмайна.

Спеціальність: 201 «Агрономія»
Освітня програма: «Технології виробництва та агроменеджмент»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота на підприємствах агровиробничого профілю, у фермерських
господарствах та інших агропідприємствах;
 поширення та впровадження у виробництво інноваційних технологій стосовно
агровиробництва та пов’язаних з ним галузей;
 аналіз якісного стану ґрунтів, досягнення їх оптимального стану та
впровадження точного землеробства на основі картографічного моделювання;
 робота в лабораторіях, які забезпечують науково-виробничий супровід
підприємств аграрної сфери.
Спеціальність: 205 «Лісове господарство»






Сфери професійної діяльності випускників:
робота в державних підприємствах лісового господарства;
робота на підприємствах садово-паркового та лісопаркового господарства, у
дендрологічних парках;
робота в державній екологічній інспекції;
робота в природоохоронних установах (заповідниках, національних природних
парках);
робота в спеціалізованих науково-дослідних установах лісівничого профілю.

Спеціальність: 206 «Садово-паркове господарство»
Освітня програма: «Ландшафтна архітектура та фітодизайн»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота в спеціалізованих комунальних підприємствах із озеленення та захисту
зелених насаджень;
 робота на підприємствах садово-паркового та лісопаркового господарства;
 робота в ботанічних садах та дендрологічних парках, тепличних господарствах
та декоративних розсадниках;
 робота у фермерських господарствах та приватних підприємствах з
вирощування декоративного садивного матеріалу, ландшафтного дизайну,
фітодизайну та оздоблення інтер’єрів.

Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук
Спеціальність: 014.10 «Середня освіта (трудове навчання та технології)»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота на посадах вчителя трудового навчання та креслення, технологій,
керівника гуртка технічної творчості, вчителя інформатики у загальноосвітніх
навчальних закладах, спеціалізованих навчальних закладах, навчальновиховних комплексах, центрах технічної творчості, позашкільних навчальних
закладах, навчально-виробничих методичних комплексах;

 робота у вищих навчальних закладах на посадах викладача загальнотехнічних
дисциплін, асистента, а також фахівця в галузі технологій у наукових
установах.
Спеціальність: 015.11 «Професійна освіта (машинобудування)»
Освітня програма: «Комп’ютерні технології в машинобудуванні»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, наукових
установах, навчально-виробничих комбінатах, центрах технічної творчості,
позашкільних
навчальних
закладах,
навчально-методичних
центрах
професійно-технічної освіти на посадах майстра виробничого навчання,
викладача загально- та інженерно-технічних дисциплін, керівник гуртка
технічної творчості, асистента, методиста, викладача курсів підвищення
кваліфікації, перепрофілювання та перекваліфікації, фахівця або молодшого
наукового співробітника;
 робота на посадах інженера-технолога, інженера з підготовки виробництва,
впровадження нової техніки та технологій, охорони праці та техніки безпеки,
майстра, майстра ділянки або цеху, майстра з контролю (ділянки, цеху) на
виробництвах машинобудівного профілю.
Спеціальність: 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота на підприємствах, установах та медичних закладах для експлуатації та
обслуговування фізичного обладнання;
 робота в науково-дослідних і конструкторсько-технологічних установах
фізичного та медичного профілів;
 наукова та викладацька діяльність у вищих навчальних закладах.
Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Сфери професійної діяльності випускників:
 консультаційні послуги щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних
засобів, а також пов’язаного з ними програмного забезпечення, аналіз потреб та
проблем користувачів, пошук найоптимальніших рішень;
 аналіз проектів та програм готових систем, розроблення, виготовлення,
постачання та документування програмного забезпечення на замовлення
користувачів;
 розроблення, виготовлення та постачання стандартного програмного
забезпечення, коригування програм за бажанням користувачів;
 оброблення даних з використанням програмного забезпечення клієнта чи
власного програмного забезпечення розробника, повне оброблення даних,
сервісні програми з вводу;
 керування та постійна експлуатація комп’ютерної техніки;
 створення баз даних, збирання даних з одного чи декількох носіїв інформації,
зберігання баз даних, організація доступу до баз даних;
 наукова та викладацька діяльність у вищих навчальних закладах.

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»
Освітні програми: «Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних
систем», «Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних
системах»
Сфери професійної діяльності випускників:
 розробка математичного, інформаційного та програмного забезпечення
інформаційних систем;
 робота в галузі інформаційних технологій;
 адміністрування баз даних і систем;
 аналіз комп’ютерних систем, бізнес-процесів, комп’ютерного банку даних та
знань;
 захист інформації (security assesment engineer);
 служба гарантії якості програмного забезпечення (quality assurance engineer);
 робота на посадах системного програміста, архітектора, інтегратора;
 робота на посадах ІТ-директора компанії чи ІТ-керівника підрозділу / групи /
проекту (IT-director, team leader);
 наукова та викладацька діяльність у вищих навчальних закладах.
Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»
Освітні програми: «Комп’ютерні системи та мережі», «Захист інформації в
комп’ютерних і банківських системах та мережах»
Сфери професійної діяльності випускників:
 розробка програмно-технічних засобів (математичного, апаратного та
програмного забезпечення) комп’ютерних систем універсального і
спеціального призначення;
 створення математичних моделей обчислювальних процесів, технології
виконання обчислень, в тому числі високопродуктивних, паралельних, веббазованих та хмарних, зелених (енергоефективних), інтелектуальних тощо;
 створення системного і прикладного програмного забезпечення, програмних
додатків для стаціонарних, мобільних, вбудованих, розподілених комп’ютерних
систем;
 проектування, технічне обслуговування та адміністрування локальних, глобальних
комп'ютерних мереж та мережі Інтернет, комп’ютерних, телеметричних і
телекомунікаційних мереж спеціального призначення;
 розробка комп’ютерних програмно-технічних рішень і засобів у галузі
кіберфізичних систем, Інтернету речей, Розумних будинків, IT-інфраструктур,
інтерфейсів та протоколів взаємодії їх компонентів;
 робота в галузі аналізу методів та способів опрацювання інформації для
прикладних застосувань комп’ютерів у автономних автомобілях, робототехніці,
екології, біотехнології, медицині тощо;
 робота на посадах системних аналітиків, менеджерів проектів, маркетологів,
фахівців з захисту інтелектуальної власності та інформації в комп’ютерних
системах і мережах, керівників проектних груп і фірм.

Спеціальність: 125 «Кібербезпека»







Сфери професійної діяльності випускників:
встановлення та використання апаратно-програмних засобів мережевого
захисту, програм шифрування інформації, захисту конфіденційних даних;
здійснення
тестування
захищеності
інформаційних
систем
від
несанкціонованого втручання;
планування та впровадження в життя ефективних способів забезпечення
інформаційної безпеки компаній, організацій, підприємств та установ;
встановлення та використання сучасних технічних засобів інформаційної
безпеки;
робота в державних структурах (урядовий зв’язок, СБУ, МВС, МО, телебачення
тощо) та приватних компаніях;
наукова та викладацька діяльність у вищих навчальних закладах.

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Освітні програми: «Нетрадиційні
«Світлотехніка і джерела світла»

та

відновлювані

джерела

енергії»,

Сфери професійної діяльності випускників:
 проектування, комп’ютерне моделювання, розробка, виготовлення та
обслуговування нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (сонячні
батареї, вітрові електростанції, геотермальна енергетика);
 проектування, розробка, комп’ютерне моделювання, розрахунок та створення
систем освітлення, світловипромінюючих пристроїв, напівпровідникових світло
діодів, а також їх практичне використання;
 вирощування напівпровідникових кристалів і плівок різними методами,
дослідження їх фізичних властивостей та створення на їх основі
напівпровідникових сонячних елементів, джерел світла та фотоприймачів;
 наукова та викладацька діяльність у науково-дослідних установах та вищих
навчальних закладах.
Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
Освітні програми: «Фотоніка: комп’ютерні оптичні системи», «Оптичні
інформаційні та комп’ютерні технології»
Сфери професійної діяльності випускників:
 об'єктивний контроль – вимірювання, діагностика, тестування та лабораторні
дослідження сировини, матеріалів, середовищ із використанням методів
фотонної інженерії, згідно існуючих стандартів та методик;
 автоматизація виробничих процесів – побудова та експлуатація оптичних
оптоелектронних та лазерних систем;
 метрологія – робота із спеціалізованими юстувальними вимірювальними
пристроями;
 стандартизація – знання загальнодержавних стандартів, які стосуються роботи
оптоелектронних приладів та лазерних систем, вміння проводити,

контролювати та адаптувати технологічні процеси з використанням фотонних
джерел енергії;
 розв’язування задач із програмування – використання мікропроцесорів та іншої
електроніки сучасних виробників (Atmel, Microchip, Analog Devices тощо),
робота
зі спеціальними середовищами: PCAD, AutoCAD, MATHCAD,
MATHLAB тощо, програмування, використання алгоритмічних мов Pascal,
Flash тощо;
 наукова та викладацька діяльність у науково-дослідних установах та вищих
навчальних закладах.
Спеціальність: 153 «Мікро- та наносистемна техніка»





Сфери професійної діяльності випускників:
проектування, моделювання та конструювання мікро- та наноелектронних
пристроїв, приладів і систем;
розробки, конструювання, комп’ютерного моделювання, програмування,
ремонту і обслуговування електронних приладів та пристроїв;
розробка новітніх та експлуатація існуючих технологій, матеріалів та приладів
мікро- та наносистемної техніки;
наукова та викладацька діяльність у науково-дослідних установах та вищих
навчальних закладах.

Спеціальність: 171 «Електроніка»
Сфери професійної діяльності випускників:
 розробка, конструювання, комп’ютерне моделювання, програмування, ремонт і
обслуговування електронних приладів та пристроїв;
 вирощування напівпровідникових кристалів і плівок різними методами,
дослідження їх фізичних властивостей та створення на їх основі приладів
електроніки, спінтроніки, детекторів різного типу випромінювання;
 наукова та викладацька діяльність у науково-дослідних установах та вищих
навчальних закладах.
Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Освітня програма: «Радіотехніка»







Сфери професійної діяльності випускників:
використання радіотехнічних методів, способів і засобів отримання, зберігання,
обробки інформації;
програмування;
проведення радіотехнічних вимірювань;
монтаж, налаштування, регулювання телекомунікаційних та радіотехнічних
систем;
комп’ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням
універсальних або самостійно написаних пакетів прикладних комп’ютерних
систем;
робота в державних структурах (урядовий зв’язок, СБУ, МВС, МО,
телебачення, держчастотнагляд тощо) та приватних компаніях.

Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Освітня програма: «Телекомунікації»










Сфери професійної діяльності випускників:
робота з аналоговими та цифровими системами передавання, як в системах
традиційного електрозв’язку, так і в NGN мережах;
програмування в області Інтернет-технологій: веб-серверне програмування
(серверні і клієнтські застосування, розробка сайтів), системи електронної
торгівлі;
проектування та адміністрування локальних комп’ютерних мереж;
проектування і обслуговування систем безпровідного зв'язку, автоматизованого
збору інформації;
проектування і технічне обслуговування систем передачі, систем комутації,
інформаційних та телекомунікаційних мереж;
проектування ліній оптоволоконного зв'язку, систем радіозв’язку;
забезпечення захисту інформації;
обслуговування систем супутникового зв'язку і супутникового телебачення;
проектування цифрових АТС.

Спеціальність: 186 «Видавництво та поліграфія»
Освітня програма: «Комп’ютерні та електронні технології мультимедійних
видань»










Сфери професійної діяльності випускників:
проектування та обслуговування автоматизованих систем обробки текстової та
графічної інформації;
комплектування та експлуатація комп’ютерних видавничих систем;
функціонування мультимедійних комплексів видавничо-поліграфічних систем;
оперативна відеообробка інформації та створення ексклюзивної комп’ютерної
реклами;
проектування та створення електронних мультимедійних видань різного типу;
ремонт та обслуговування обладнання оперативної поліграфії (копіри,
різографи, принтери тощо);
комп’ютерне складання, макетування та редагування книжково-журнальної
продукції;
інсталяція та підтримка системного та прикладного забезпечення комп’ютерних
видавничих систем;
забезпечення оперативної поліграфії з використанням локальних та глобальних
мереж.

Географічний факультет
Спеціальність: 014.07 «Середня освіта (географія)»
Сфери професійної діяльності випускників:
 викладання географії та споріднених дисциплін (природознавство, основи
економічних знань) у загальноосвітніх та спеціалізованих середніх навчальних
закладах (ліцеях, гімназіях), коледжах, технікумах;
 позакласна та позашкільна робота з учнями загальноосвітніх та спеціалізованих
середніх навчальних закладів (ліцеях, гімназіях), студентами коледжів,
технікумів.
Спеціальність: 073 «Менеджмент»
Освітня програма: «Менеджмент туристичної індустрії»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота на посадах управителя (керівника) на підприємствах туристичної
індустрії, готельного, курортного та туристичного сервісу;
 робота менеджерами в управлінських, планових, природоохоронних структурах
з організації сталого (збалансованого) розвитку туризму областей, районів, міст
та об’єднаних територіальних громад;
 робота керівниками та науковими співробітниками у науково-дослідних,
вищих навчальних закладах та середніх спеціалізованих навчальних закладах
по забезпеченню ефективного розвитку туризму;
 робота на посадах інженера, стажиста, методиста, вихователя, старшого
лаборанта в навчальних закладах, що забезпечують туристично-екскурсійну
діяльність молоді та оздоровлення населення.
Спеціальність: 103 «Науки про Землю»
Освітня програма: «Гідрометеорологія»
Сфери професійної діяльності випускників:
 Робота у підрозділах
Української гідрометеорологічної служби,
Держводагенції України, Державних управлінь охорони навколишнього
природного середовища, Державної екологічної інспекції, Національних
природних парках і заповідниках;
 Гідролог, інженер з використання водних ресурсів, інженер-проектувальник,
фахівець з використання водних ресурсів, інспектор з використання водних
ресурсів, інженер з розрахунків та режимів у водному господарстві;
 Технік-проектувальник, технік-гідрометрист,технік-метеоролог;
 Викладання географічних дисциплін у середній школі та ВНЗ.
Спеціальність: 106 «Географія»
Сфери професійної діяльності випускників:
 проведення географічної експертизи і моніторингу фізико- та економікогеографічних, екологічних, геоморфологічних, палеогеографічних та
біогеографічних досліджень;

 оцінка і використання ландшафтних ресурсів на основі вивчення
різноманітності ПРП, оволодіння природоохоронними технологіями;
 робота в науково-дослідних установах та вищих навчальних закладах;
 діяльність у галузі географічних досліджень у відділах містобудування,
екологічних та природоохоронних структурах, державних органах виконавчої
влади, органах місцевого самоврядування, консалтингових фірмах,
торговельних та оптово-посередницьких організаціях, господарствах АПК,
державних органах соціального захисту населення.
Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Освітня програма: «Раціональне використання і охорона водних ресурсів»
Сфери професійної діяльності випускників:
 Робота гідротехніком-дослідником,
інженером-гідротехніком,
інженеромпроектувальником (водне господарство), інженером з відтворення природних
екосистем, інженером з використання водних ресурсів, інженером з меліорації,
інженером з проектно-кошторисної роботи, інженером з розрахунків і режимів,
в проектних, будівельних, експлуатаційних, управлінських, науково-дослідних
організаціях та установах, басейнових та обласних управліннях водних
ресурсів, управліннях каналів, організаціях будівництва водогосподарських
об’єктів, навчальних закладах водогосподарського профілю.
 Робота
інженером-будівельником,
інженером-технологом,
інженеромконструктором, майстром виробництва, інженером з підготовки кадрів,
асистентом, викладачем навчальних закладів в будівельних та проектних
організаціях, промислових підприємствах, навчальних, науково-дослідних та
експертних організаціях.
Спеціальність: 242 «Туризм»
Освітня програма: «Міжнародний туризм»
Сфери професійної діяльності випускників:






робота в оздоровчих, спортивних та туристичних комплексах;
робота керівником туристичного та готельного підприємства;
робота завідувачем бюро подорожей та екскурсій;
начальник туристичної бази і туристичного табору;
робота керівником туристичної групи, організатором подорожей та екскурсій;
 консультант та інспектор з туризму в апараті органів державної влади;
 головний фахівець із туризму, інструктор-методист з туризму тощо.

Економічний факультет
Спеціальність: 051 «Економіка»
Освітня програма: «Аналітична економіка»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота економістами-практиками у виробничих, фінансових, біржових, митних,
страхових і підприємницьких структурах;

 робота державними службовцями у галузі прогнозування, управління,
експертизи та моніторингу;
 робота економістами-аналітиками у місцевих органах державної влади і
управління;
 робота викладачами економічних дисциплін у загальноосвітніх школах та
вищих навчальних закладах;
 робота координаторами міжнародних транскордонних проектів;
 робота фахівцями з економіки у правоохоронних та судових органах;
 робота експертами-аналітиками корпорацій, банків, підприємницьких
асоціацій;
 робота спеціалістами зі стратегії розвитку та оцінки ринку землі;
 робота радниками народних депутатів.
Спеціальність: 051 «Економіка»
Освітня програма: «Економічна кібернетика»
Сфери професійної діяльності випускників:
 впровадження інформаційних технологій в економіці;
 адміністрування баз даних та розробка інформаційних і експертних систем в
економіці, фінансово-кредитній сфері, менеджменті й маркетингу;
 робота системним адміністратором та аналітиком;
 робота web-дизайнером чи
інженером з програмного забезпечення
комп’ютерів;
 робота керівником аналітичного центру з обробки економічної, фінансової й
облікової інформації;
 робота керівником підрозділу комп’ютерних послуг підприємства;
 робота економістом (з планування, з фінансової роботи, з бухгалтерського
обліку й аналізу господарської діяльності).
Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»
Професійна кваліфікація (кого ми готуємо):
 бухгалтер, бухгалтер-експерт, начальник централізованої бухгалтерії, завідувач
цехової бухгалтерії, головний бухгалтер;
 фінансовий директор;
 аудитор;
 аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 аналітик з дослідження ринку;
 аналітик з інвестицій;
 аналітик з кредитування;
 директор департаменту чи начальник управління органів центральної влади та
місцевого самоврядування.
Місця можливого працевлаштування:
 підприємства різних форм власності;
 фінансово-кредитні установи;
 страхові компанії;






фіскальні служби;
бюджетні та державні органи;
аудиторські та консалтингові фірми;
навчальні заклади.

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота у фінансових підрозділах (департаментах, управліннях або відділах
фінансів) обласних, районних державних адміністрацій та місцевих рад;
 робота у Державній фіскальній службі України, Державній казначейській
службі України, Державній аудиторській службі України;
 робота у Національних комісіях (з державного фінансового моніторингу, з
цінних паперів та фондового ринку, з державного регулювання у сфері ринків
фінансових послуг);
 робота у державних агентствах і в державних цільових фондах (Пенсійному,
соціального страхування);
 робота в Національному банку України та комерційних банках;
 робота у страхових, фінансових, інвестиційних компаніях, кредитних спілках, у
фінансових службах підприємств різних форм власності.
Спеціальність: 073 «Менеджмент»
Освітня програма: «Менеджмент організацій і адміністрування»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота керівниками виробничих, сільськогосподарських, торговельних,
фінансових, страхових, туристичних підприємств, установ та організацій;
 робота начальниками, завідувачами виробничих підрозділів, банківських філій,
PR-компаній, готелів, підприємств оптової та роздрібної торгівлі;
 робота менеджерами міжнародних проектів,
 робота керівниками науково-дослідних, інноваційних, транспортних агенцій,
 робота директорами малих та середніх підприємств, дочірніх міжнародних
компаній;
 робота інспекторами митної, податкової, кадрової служби, оцінювачами,
аукціоністами, ліквідаторами, розпорядниками майна;
 робота фахівцями з планування, консультування, посередництва та економічної
безпеки.
Спеціальність: 075 «Маркетинг»
Сфери професійної діяльності випускників:
 розробка,

організація та проведення маркетингових досліджень різної
складності, спрямованості та зони охоплення;
 аналіз та визначення тенденції розвитку специфічних ринків;
 підготовка маркетингових бюджетів підприємств та організацій;
 дослідження поведінки споживачів;

 управління маркетинговими програмами та проектами;
 створення
та
реалізація
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конкурентоспроможністю продукцією та послугами;
управління асортиментною політикою підприємства;
бренд-менеджмент підприємства;
формування та управління іміджевою політикою підприємства;
проведення рекламних кампаній та оцінка їх ефективності;
планування та проведення PR-акцій;
організація виставкової діяльності підприємства;
управління системою формування попиту та стимулювання продажу товарів і
послуг;
розробка систем ціноутворення, адекватних ринковій кон’юнктурі;
профілювання споживачів на основі CRM-систем;
розробка та управління програмами клієнтської лояльності.
Місця можливого працевлаштування:

 на промислових і торговельних підприємствах;
 у сфері послуг: спорті, туризмі, страхуванні;
 у фінансових структурах: банках, страхових

компаніях,

податкових

організаціях тощо;
 в середніх та вищих навчальних закладах, закладах професійно-технічної
освіти;
 в органах місцевого самоврядування і державного управління.
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини»
Професійна кваліфікація (кого ми готуємо):
 економічний радник і консультант у галузі міжнародного співробітництва;
 фахівець в галузі зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародної економічної
діяльності;
 дипломатичний агент;
 менеджер міжнародних проектів та бізнес програм;
 аналітик з дослідження міжнародних товарних ринків;
 фахівець в галузі міжнародного маркетингу та торгівлі;
 фахівець в галузі міжнародних фінансів;
 фахівець в галузі міжнародного туризму;
 аналітик із міжнародної економічної діяльності в контролюючих органах;
 економіст з договірних та претензійних робіт;
 перекладач;
 експерт із міжнародної економічної діяльності в ЗМІ;
 науковий співробітник, викладач дисциплін із спеціальності «Міжнародні
економічні відносини».
Місця можливого працевлаштування:
 міжнародні міжурядові та неурядові організації;
 дипломатичні відомства, посольства, консульства;
 представництва держави при міжнародних органах та організаціях;

 центральні (міністерства та відомства, комітети Верховної Ради, Адміністрація
Президента) та місцеві органи державної влади та самоврядування
(департаменти міжнародного співробітництва та інвестицій);
 митна служба;
 торговельні представництва за кордоном;
 відділи зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу і збуту, планові та
фінансові відділи підприємств всіх форм власності;
 міжнародні та вітчизняні банки, інвестиційні та хедж-фонди, страхові компанії;
 міжнародні товарні та фондові біржі;
 консультаційні центри;
 торгово-промислові палати;
 представництва транснаціональних корпорацій, спільних підприємств з
іноземним капіталом;
 туристичні агенції та готельні комплекси;
 транспортно-логістичні компанії;
 вищі навчальні заклади, академічні установи України та зарубіжних країн.

Факультет іноземних мов
Спеціальність: 014.02 «Середня освіта (мова і література)»
Освітні програми: «Англійська мова та література», «Німецька мова та
література», «Французька мова та література»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота в освітній галузі: на викладацьких посадах у загальноосвітніх
навчальних закладах, ВНЗ 1-4 рівнів акредитації; на організаційно-методичних
посадах (методиста з дошкільного виховання, методиста культурно-освітнього
закладу, методиста у ЗНЗ, вихователя-методиста, організатора позакласної та
позашкільної виховної роботи, педагога-організатора, лаборанта наукового
підрозділу);
 організація громадських заходів, культурно-дозвільної діяльності;
 робота в галузі дошкільної освіти на посадах вихователя дошкільного
навчального закладу;
 діяльність в науковій та науково-дослідній галузях на посадах молодшого
наукового співробітника, наукового співробітника, наукового співробітникаконсультанта;
 робота на адміністративних посадах у навчальних закладах 1-4 рівнів
(директора кабінету, директора професійного навчально-виховного закладу,
директора навчальних закладів, директора дошкільних навчальних закладів,
директора малого підприємства (у сфері освіти, культури і т. ін.), органах
управління освітою (на посадах інспектора-методиста, інспектора з навчальної,
виховної, методичної роботи, інспектора середніх спеціальних та професійнотехнічних навчальних закладів, інспектора шкіл).

Спеціальність:

035 «Філологія»

Освітні програми: «Англійська мова та література», «Німецька мова та
література», «Французька мова та література»
Сфери професійної діяльності випускників:
 діяльність в освітній галузі на викладацьких, науково-дослідних та
адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації;
 діяльність в науковій галузі на посадах фахівця, лаборанта наукового
підрозділу, молодшого наукового співробітника (філологія, лінгвістика),
наукового співробітника (філологія, лінгвістика), наукового співробітникаконсультанта (філологія, лінгвістика), філолога-дослідника, лінгвіста,
літературознавця;
 діяльність у літературно-видавничій та бібліографічній сферах на посадах
літературного співробітника, наукового редактора, члена редколегії, лектора,
архівіста, бібліографа, бібліотекаря;
 робота у друкованих та електронних засобах масової інформації, РRтехнологіях на посадах ведучого програм, кореспондента тощо;
 робота у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування,
музеях, мистецьких і культурних центрах на посадах організатора громадських
заходів, концертів і лекцій, екскурсовода, секретаря тощо.
Спеціальність 035 «Філологія»
Освітні програми: «Англійсько-український переклад»,
український переклад», «Французько-український переклад»

«Німецько-

Сфери професійної діяльності випускників:
 діяльність в освітній галузі на викладацьких, науково-дослідних та
адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації;
 робота у галузі писемного та усного різностильового перекладу;
 діяльність в науковій галузі на посадах фахівця, лаборанта наукового
підрозділу, молодшого наукового співробітника (філологія, лінгвістика та
переклад), наукового співробітника (філологія, лінгвістика та переклад),
наукового співробітника-консультанта (філологія, лінгвістика та переклад),
філолога-дослідника, лінгвіста, літературознавця;
 діяльність у літературно-видавничій та бібліографічній сферах на посадах
літературного співробітника, наукового редактора, редактора-перекладача,
члена редколегії, лектора, архівіста, бібліографа, бібліотекаря;
 робота у друкованих та електронних засобах масової інформації, РRтехнологіях;
 робота у різноманітних фондах, спілках, фундаціях, музеях, мистецьких і
культурних центрах на посадах гіда-перекладача, перекладача, організатора
громадських заходів, концертів і лекцій, екскурсовода, секретаря тощо.

Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Спеціальність: 014.03 «Середня освіта (історія)»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота в загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях на посадах вчителя історії,
педагога-організатора;
 робота в засобах масової інформації на посадах редактора, завідувача відділів
радіомовлення й телебачення;
 робота в бібліотеках, музеях, архівах, державних установах, туристичних
агенціях;
 робота в науково-дослідних та науково-інформаційних установах на посадах
співробітника, секретаря-референта, консультанта зі звʼязків з громадськістю.
Спеціальність: 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота в закладах музейного типу на посадах екскурсовода, наукового
співробітника, вченого секретаря;
 робота в управліннях культури й охорони культурної спадщини державних
адміністрацій;
 робота в підрозділах контрольно-ревізійних і правоохоронних органів
(Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної митної
служби України) з питань національної культурної спадщини на посадах
експерта й інспектора.
Спеціальність: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Сфери професійної діяльності випускників:
 застосовування інформаційних технологій для вирішення практичних завдань в
інформаційно-документній, бібліотечній та архівній галузі;
 пошук та аналіз інформації;
 розробка оглядово-аналітичної документації.
 робота в органах державної влади та місцевого самоврядування, в
інформаційних установах різних рівнів та форм власності.
Спеціальність: 032 «Історія та археологія»
Сфери професійної діяльності випускників:
 володіння на фаховому рівні методами викладання історії та суміжних
дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах різних типів;
 здійснення відбору та прийняття на збереження артефактів і документів у
відповідності до нормативів;
 знання правил археографічної, архівної та музейної роботи, принципів
експонування артефактів і підготовки тематико-експозиційного плану.
 робота консультантом з питань історії;
 архівістом, експертом з комплектування музейного та виставочного фонду,
зберігачем експонатів, зберігачем фондів.

Спеціальність: 052 «Політологія»
Сфери професійної діяльності випускників:
 аналіз ефективності діяльності державних інститутів за їх реалізацією;
 прогнозування,
діагностування
та
попередження
геополітичних
і
етнополітичних конфліктів;
 аналіз політико-комунікаційних процесів та управління ними в інтересах
конкретного суб’єкта політичного процесу;
 підготовка інформаційно-аналітичних та розпорядчих матеріалів, що
створюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування
(аналітичних оглядів подій, аналітичних записок, моніторингів мас-медіа,
відповідей на інформаційні запити та звернення громадян, наказів,
розпоряджень тощо);
 виявлення маніпулятивної складової інформування в ЗМІ та захист від
маніпулятивного впливу медіа в ЗМІ;
 здійснення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та
реалізація громадського моніторингу діяльності органів влади.
Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування»
Освітня програма: «Державна служба»
Сфери професійної діяльності випускників:
 застосування нових підходів та методів управління публічними системами та
процесами;
 прийняття рішень з публічного адміністрування з використанням
інструментарію сучасного менеджменту;
 робота в органах державного управління та місцевого самоврядування;
 робота в громадських організаціях, політичних партіях, міжнародних фондах,
недержавних організаціях різних форм власності.
Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини»
Освітні програми: «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація»
Сфери професійної діяльності випускників:
 аналіз сучасних міжнародних відносин, прогнозування політичного й
соціально-економічного розвитку суспільно-територіальних систем, країн,
регіонів;
 складання різноманітних інформаційних довідок щодо країн і регіонів світу,
пошук та узагальнення інформації зовнішньополітичного характеру;
 усний та письмовий переклад з іноземної мови (англійської, німецької,
французької, іспанської, польської, румунської) на українську мову і навпаки;
 робота консультантом з політичних, соціальних та гуманітарних питань в
інститутах державної влади (посольства, консульства та інші установи МЗС
України);
 робота консультантом з питань програмного забезпечення у сферах державного
управління, а також статистичного аналізу, планування та проведення
рекламних кампаній, у засобах масової інформації.

Факультет математики та інформатики
Спеціальність: 014.04 «Середня освіта (математика)»
Освітня програма: «Математика та інформатика»
Випускники спеціальності «Середня освіта (математика)» отримують
фундаментальні математичні знання та вміння професійно працювати з
комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням та використовувати сучасні
інформаційні технології. Підготовка фахівців даної спеціальності включає базові
знання педагогіки, психології, педагогічної майстерності, методики соціальновиховної роботи, в тому числі методики роботи класного керівника, а також
методики викладання математики та інформатики. Вона містить методичні
концепції розвитку професійної діяльності, а проходження педагогічної практики
у ЗНЗ формує вміння вирішувати актуальні проблеми навчання математики й
інформатики у школі та планувати, організовувати і вести навчально-виховну
роботу. Випускники цієї спеціальності зможуть працювати викладачами
математики та інформатики у середніх та середніх спеціальних навчальних
закладах.
Спеціальність: 014.09 «Середня освіта (інформатика)»
Студенти, що навчаються за спеціальністю «Середня освіта (інформатика)»,
отримують сучасні знання, уміння й навички в галузі комп’ютерних наук та
інформаційних технологій для дослідження об’єктів та процесів інформатизації,
проведення теоретичних і практичних наукових досліджень, а також опановують
методи і практичні прийоми викладання інформатики, застосування сучасних
методик і освітніх технологій, особливо інформаційних, для забезпечення якості
навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.
Випускники можуть працювати вчителями інформатики у середніх та
середніх спеціальних навчальних закладах та викладачами вищих навчальних
закладів; операторами ЕОМ, системними адміністраторами, адміністраторами баз
даних, програмістами в ІТ-компаніях.
Спеціальність: 111 «Математика»
Випускники спеціальності «Математика» отримують фундаментальні
знання з класичної та сучасної математики, що дозволяє їм аналізувати різні
методи розв’язування задач у галузі математики та застосовувати їх для
вирішення нових прикладних задач.
Підготовка фахівців цієї спеціальності ведеться за спеціалізаціями: алгебра
і геометрія, диференціальні рівняння, математичний аналіз. Вона включає в себе
вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу. Випускники цієї
спеціальності здатні виконувати професійні завдання науково-дослідницького та
інноваційного характеру в галузі сучасної математичної науки, педагогіки та
методики середньої і вищої освіти, а також займатися науково-педагогічною
діяльністю у середніх та вищих навчальних закладах різного рівня акредитації.

Спеціальність: 113 «Прикладна математика»
Підготовка фахівців спеціальності «Прикладна математика» формує
здатність до проведення математичного і комп’ютерного моделювання, аналізу та
обробки даних, обчислювального експерименту. Випускники вмітимуть
розробляти алгоритми та структури даних, програмні засоби, розв’язувати
формалізовані задачі за допомогою спеціалізованих програмних засобів, а також
володітимуть сучасними технологіями програмування та тестування програмного
забезпечення, Інтернет-технологіями.
Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»
Освітня програма: «Інформаційні технології та управління проектами»
Отримання знань з сучасних мов (C / C++ / C# / Java) та технологій
програмування (.Net, ASP.Net, Java EE, JavaScript, PHP), теоретичних та
практичних навичок роботи з сучасними системами управління базами даних
(MySQL, Microsoft SQL Server та інші) та інструментальними засобами
проектування, розробки, тестування та впровадження програмного забезпечення
(Microsoft Visual Studio, Eclipse та інші). Отримані знання можуть бути
застосовані як у сфері розробки програмного забезпечення, так і при управлінні
сучасними бізнес-системами. Випускники можуть працювати у компаніях, які
займаються проектуванням інформаційних систем та розробкою програмного
забезпечення в якості системних або бізнес-аналітиків, проектувальників баз
даних, програмістів, спеціалістів з тестування програмного забезпечення.
Спеціальність: 124 «Системний аналіз»
Спеціалісти у сфері системного аналізу здатні проектувати, створювати,
аналізувати та експлуатувати математичні моделі складних економічних,
фінансових, технологічних, екологічних, соціальних мереж. Сферою діяльності
випускників є обчислювальні центри, банки, фондові біржі, аналітичні відділи
міністерств, центри збору даних, відділи статистики, комп'ютерні фірми тощо.

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи
Спеціальність: 012 «Дошкільна освіта»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота в дошкільних закладах різних типів на таких посадах: вихователь дітей
дошкільного віку, методист, завідувач ДНЗ;
 робота в закладах освіти на посаді практичного психолога чи логопеда;
 викладання дошкільної психології та педагогіки у вищих навчальних
закладах.
Спеціальність: 013 «Початкова освіта»
Сфери професійної діяльності випускників:





робота вчителем початкових класів;
робота вихователем групи продовженого дня у загальноосвітніх закладах;
робота практичним психологом у загальноосвітніх закладах;
викладацька діяльність у педагогічних вищих навчальних закладах.

Спеціальність: 014.13 «Середня освіта (музичне мистецтво)»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота вчителями музики, концертмейстерами, керівниками хорів
ансамблів пісні і танцю;
 робота сольними
музикантами-виконавцями
(вокалістами
інструменталістами);
 організація культурно-мистецьких заходів;
 робота художніми керівниками культурно-просвітницької діяльності;
 наукова робота в галузях мистецтвознавства та музичної педагогіки.
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Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота вчителями музики, концертмейстерами, керівниками хорів
ансамблів пісні і танцю;
 робота сольними
музикантами-виконавцями
(вокалістами
інструменталістами);
 організація культурно-мистецьких заходів;
 робота художніми керівниками культурно-просвітницької діяльності;
 викладання музичних дисциплін у вищих навчальних закладах;
 наукова робота в галузях мистецтвознавства та музичної педагогіки.
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Спеціальність: 053 «Психологія»








Сфери професійної діяльності випускників:
робота психологами в закладах освіти;
здійснення психодіагностичної та психокорекційної роботи з різними
категоріями громадян;
надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;
здійснення психологічного супроводу діяльності різних організацій усіх форм
власності;
робота психологом-методистом, науковим
співробітником науковометодичних центрів практичної психології та соціальної роботи;
викладання психології у вищих навчальних закладах;
робота в наукових інститутах.

Спеціальність: 231 «Соціальна робота»






Сфери професійної діяльності випускників:
робота в загальноосвітніх школах, школах-інтернатах різного профілю,
позашкільних установах;
робота в соціальних службах для молоді, центрах працевлаштування,
спеціальних соціальних службах різного відомчого підпорядкування
(відділення соціальної допомоги на дому, центр реабілітації, соціальний
притулок, медико-психологічна консультація);
робота в центрах соціальної допомоги людям похилого віку;
робота в лікувальних установах, що спеціалізуються на медикореабілітаційній роботі;

 робота в консультативних службах, службах у справах неповнолітніх,
дитячих приймальниках;
 викладання соціально-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Факультет фізичної культури та здоров’я людини
Спеціальність: 014.11 «Середня освіта (фізична культура)»
Місця можливого працевлаштування:





вчитель фізичної культури у загальноосвітніх закладах;
викладач фізичного виховання у вищих навчальних закладах;
інструктор фізичної культури у дошкільних закладах;
працівник державних та громадських органів сфери освіти та фізичної
культури.

Спеціальність: 017 «Фізична культура і спорт»
Місця можливого працевлаштування:
 тренер-викладач дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
 менеджер у спортивних клубах та фізкультурно-оздоровчих комплексах;
 інструктор-тренер спортивних клубів (тренажерних залів, фітнес-центрів
тощо);
 організатор спортивно-масових заходів;
 організатор (інструктор) зі спортивного та оздоровчого туризму;
 інструктор (організатор) фізичної культури і спорту на виробництві чи за
місцем проживання;
 працівник державних або громадських органів управління фізичної культури та
спорту;
 керівник фізичної підготовки у збройних та силових формуваннях;
 інструктор-методист з фізичної культури і спорту;
 працівник спортивно-оздоровчих таборів;
 викладач фізичного виховання у вищих навчальних закладах.
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Місця можливого працевлаштування:











фахівець з фізичної терапії в лікувально-профілактичних закладах;
фахівець з фізичної терапії в навчально-реабілітаційних закладах;
ерготерапевт;
інструктор з лікувальної фізичної культури та адаптивної фізичної культури;
масажист та спортивний масажист;
фахівець в центрах реабілітації дітей з ураженнями опорно-рухового апарату та
нервової системи;
фахівець у спеціальних школах-інтернатах;
фахівець у закладах для людей похилого віку та інвалідів;
фахівець у школах соціальної реабілітації;
фахівець у громадських організаціях «Інваспорту»;

 консультант рекреаційно-курортних, спортивних, соціально-реабілітаційних
центрів та закладів.

Філологічний факультет
Спеціальність: 014.01 «Середня освіта (українська мова і література)»
Спеціальність: 014.02 «Середня освіта (мова і література)»
Освітні програми: «Російська мова та література», «Румунська мова та
література», «Зарубіжна література та англійська мова»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у
загальноосвітніх та спеціалізованих середніх навчальних закладах (ліцеях,
гімназіях), коледжах, технікумах;
 робота в освітній, культурно-освітній і науковій галузях.
Спеціальність: 035.01 «Філологія (українська мова та література)»
Спеціальність: 035.03 «Філологія (слов’янські мови та літератури)»
Освітня програма: «Російська мова та література»
Спеціальність: 035.05 «Філологія (романські мови та літератури)»
Освітня програма: «Румунська мова та література»
Спеціальність: 035 «Філологія»
Освітня програма: «Зарубіжна література та теорія літератури»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях;
 робота на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у
середніх та вищих навчальних закладах;
 робота в друкованих та електронних засобах масової інформації;
 РR-технології;
 робота в різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування,
музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.
Спеціальність: 035.03 «Філологія (слов’янські мови та літератури)»
Освітня програма: «Російсько-український переклад»
Сфери професійної діяльності випускників:
 перекладацька, а також науково-дослідницька, освітня, літературно-редакційна
та видавнича діяльність;
 робота в наукових та дослідницьких установах, підприємствах, організаціях.

Спеціальність: 061 «Журналістика»
Освітні програми: «Журналістика та кросмедійність», «Видавнича справа та
медіаредагування»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота у засобах масової інформації, наукових установах, експертних та
аналітичних інституціях;
 робота на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у
вищих навчальних закладах.

Філософсько-теологічний факультет
Спеціальність: 031 «Релігієзнавство»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота у державних структурах і відомствах на посадах радників, начальників
департаментів і управлінь, завідувачів відділів (секторів), директорів
експертних і консультативних центрів;
 робота на посадах наукових співробітників, викладачів, на адміністративних і
керівних посадах у середніх та вищих навчальних закладах, наукових
установах;
 робота в приватних офісних центрах, громадсько-культурних і політичних
організаціях, партіях, фондах, ЗМІ тощо.
Спеціальність: 033 «Філософія»
Сфери професійної діяльності випускників:
 викладання філософських дисциплін (основи філософії, логіки, етики,
естетики), курсу “Людина і суспільство”, “Людина і світ” в загальноосвітніх
школах, ліцеях, гімназіях, коледжах, вищих навчальних закладах I-IV
акредитації;
 дослідження соціально-культурних явищ та процесів як в Україні, так і за її
межами;
 дослідження та розробки в галузі гуманітарних наук;
 дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
 осмислення процесів трансформації суспільств;
 аналітична робота в органах державної влади і місцевого самоврядування,
політичних партіях, засобах масової інформації, громадських організаціях.
Спеціальність: 034 «Культурологія»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота у державних структурах і відомствах на посадах радників, начальників
департаментів і управлінь, завідувачів відділів (секторів), директорів
експертних і консультативних центрів;
 робота на посадах наукових співробітників, викладачів, на адміністративних і
керівних посадах у середніх та вищих навчальних закладах, наукових
установах;

 робота у закладах культури (театрах, музеях, галереях, філармоніях, студіях,
бібліотеках тощо) на посадах завідуючих, директорів, керівників, начальників;
 робота у ЗМІ, суспільних і громадських організаціях, партіях, фондах.
Спеціальність: 041 «Богослов’я»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота на парафіях – церковнослужителями або, після висвячення,
священнослужителями;
 робота на посадах наукових співробітників, викладачів, на адміністративних і
керівних посадах у середніх та вищих навчальних закладах, наукових
установах;
 робота у громадських та релігійних організаціях (центрах, місіях, управліннях)
на посадах радників, експертів, керівників у сферах духовно-просвітницької,
місіонерської, громадсько-культурної діяльності, капелланського служіння.
Спеціальність: 054 «Соціологія»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота на викладацьких й адміністративних посадах у середніх та вищих
навчальних закладах;
 робота в органах державної влади та місцевого самоврядування, силових
структурах;
 робота в установах та фірмах, що займаються питаннями зайнятості та кадрової
політики, а також бізнес-центрах;
 проектно-аналітична й експертно-консультативна діяльність у фірмах і
консалтингових компаніях;
 робота в науково-дослідних інститутах, соціологічних службах і лабораторіях;
 участь у виборчих кампаніях і центрах виборчих технологій;
 проведення маркетингових досліджень у системі ринку, реклами та мас-медіа;
 діяльність у сфері Public Relations (зв'язків із громадськістю), соціального
прогнозування, ЗМІ й видавничому бізнесі;
 робота
від
координатора/супервайзера,
експерта
і
аналітика
до
менеджера/керівника;
 організація та участь в недержавних освітніх, громадських, політичних
проектах.
Спеціальність: 074 «Публічне управління та адміністрування»
Освітня програма: «Місцеве самоврядування»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота в центральних органах виконавчої влади та їх територіальних
представництвах;
 робота в місцевих органах виконавчої влади;
 робота в органах місцевого самоврядування;
 робота в державних і муніципальних установах;
 робота в політичних партіях і громадських об’єднаннях;






робота в міжнародних неурядових організаціях;
робота в науково-освітніх установах, аналітичних центрах;
робота в службах з персоналу, мас-медіа, зв’язках з громадськістю;
робота в органах самоорганізації населення.

Спеціальність: 123 «Соціальне забезпечення»
Сфери професійної діяльності випускників:
 робота в державних установах та організаціях, які підпорядковані Міністерству
соціальної політики України (Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування
від нещасних випадів на виробництві, Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, Фонд захисту інвалідів, Центри з
оформлення субсидій, Фонд зайнятості, тощо) та надають соціальні виплати та
соціальну допомогу;
 робота в державних організаціях, які займаються наданням соціальних послуг
(соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді; центр «Турбота», який надає
допомогу людям похилого віку та інвалідам, тощо);
 робота в мережі неурядових організацій, які працюють в галузі надання
соціального забезпечення і послуг населенню (волонтерство з надання
допомоги українським військовим та біженцям, боротьба зі СНІДом, допомога
важкохворим);
 робота в сфері страхової діяльності (страхова медицина, приватні пенсійні
фонди).

Факультет фінансів, підприємництва та обліку
Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»
Професійна кваліфікація:
 керівник підприємства або підрозділу;
 бухгалтер, бухгалтер-касир, бухгалтер-ревізор, бухгалтер-експерт, головний
бухгалтер;
 фінансовий директор;
 контролер-ревізор, аудитор, керівник служби внутрішнього аудиту;
 економіст-аналітик, консультант з економічних питань;
 фахівець з оподаткування, з бухгалтерського супроводу, спрямованого на
податкову оптимізацію;
 фахівець з обліку в банку, керівник групи обліку;
 службовець податкових органів, податковий інспектор, митний інспектор;
 науковий співробітник, викладач вищих навчальних закладів.
Місця можливого працевлаштування:






органи державної влади та управління;
органи місцевого самоврядування;
підприємства різних форм власності;
бюджетні установи;
фінансово-кредитні установи;

 аудиторські та консалтингові фірми;
 навчальні заклади.
Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітня програма: «Публічні, корпоративні фінанси
посередництво»
Місця можливого працевлаштування:











та

фінансове

Рахункова палата, Міністерство фінансів;
територіальні фінансові органи;
контрольні фінансові органи;
страхові організації;
аудиторські фірми;
митні та податкові органи;
державні та муніципальні бюджетні установи;
фінансові відділи і бухгалтерські служби підприємств всіх форм власності;
комерційні банки та Національний банк України;
вищі навчальні заклади, наукові установи.

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Сфери професійної діяльності випускників:






забезпечення конкурентоспроможності продукції та організації;
комплексний аналіз діяльності підприємства;
планування витрат та управління ними;
розробка стратегічних та поточних планів;
організація раціонального використання трудових ресурсів, визначення потреби
в фінансових ресурсах;
 управління інноваційно-інвестиційною діяльністю;
 експертиза та розробка бізнес-планів;
 аналіз фінансового стану та діагностика банкрутства.
Професійна кваліфікація:













директор малого підприємства за видами економічної діяльності;
керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
керівник підприємства сфери послуг;
директор підприємства з надання послуг (консалтингових, страхових,
рекламних тощо);
директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури;
директор малої торговельної фірми;
керівник магазину;
комерсант;
завідувач торговельного залу, менеджер роздрібної та оптової торгівлі,
менеджер у сфері послуг;
фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
фахівець із біржових операцій;
аукціоніст (ліцитатор);

 торговельний брокер (маклер).
Юридичний факультет
Спеціальність: 081 «Право»
Сфери професійної діяльності випускників:














наукова та викладацька діяльність;
суддівська діяльність;
адвокатська діяльність;
робота в органах прокуратури;
нотаріальна діяльність;
слідча діяльність;
робота в органах юстиції;
діяльність в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
робота з надання юридичних консультативних послуг;
робота в Службі безпеки України;
поліційна діяльність;
робота в міграційній та митній службах;
робота у приватному секторі – банках, страхових та інвестиційних компаніях,
ІТ-фірмах, громадських організаціях;
 політична діяльність.
Спеціальність: 293 «Міжнародне право»
Сфери професійної діяльності випускників:















наукова та викладацька діяльність;
дипломатична та консульська служби;
суддівська діяльність;
адвокатська діяльність;
робота в органах прокуратури;
нотаріальна діяльність;
слідча діяльність;
робота в органах юстиції;
діяльність в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
робота з надання юридичних консультативних послуг;
робота в Службі безпеки України;
поліційна діяльність;
робота в міграційній та митній службах;
робота у приватному секторі – банках, страхових та інвестиційних компаніях,
ІТ-фірмах, громадських організаціях, компаніях з іноземним капіталом, сфері
міжнародного права, міжнародних організаціях;
 політична діяльність;
 перекладацька робота у сфері права.

