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Ступінь 
бакалавр

Психологія
(Конкурсні предмети: 

Українська мова та література, Математика 

На вибір:

Іноземна мова або Біологія

Професійна освіта. Дизайн

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Професійна освіта.  Економіка 

Професійна освіта.  Охорона праці
(Конкурсні предмети: 

Українська мова та література, Математика

На вибір:

Фізика або Хімія або Біологія або Іноземна мова)



Спеціальність Кваліфікація
Форма і термін 

навчання
Базова освіта

Психологія

Бакалавр психології.
Додаткова спеціалізація на вибір 

студента:
1.Практична психологія у
закладах освіти
2. Сімейна психологія
3.Робота з адикціями,
девіаціями та делінквенціями

Денна, 4 роки
Повна загальна 

середня
Заочна, 4 роки

Денна, 1 рік 10 

місяців

(скорочений 

термін)
ОКР 

«Молодший 

спеціаліст»)
Заочна, 2,5 роки

(скорочений 

термін)



Перелік навчальних дисциплін

Вікова психологія Психологія девіантної поведінки

Диференціальна психологія Психологія конфлікту 

Експериментальна психологія Психологія особистості

Загальна психологія Психологія праці

Зоопсихологія та порівняльна психологія Психологія реклами

Інженерна психологія Психологія сім’ї

Історія психології Психологія творчої діяльності

Математичні методи в психології Психологія управління

Методи діагностики психічного розвитку 

особистості

Соціальна психологія

Онови психологічної практики (практична 

психологія)

Соціологія

Основи демографії Сучасні проблеми етнопсихології

Основи екологічної психології Філософія психології

Основи підприємницької діяльності Юридична психологія

Основи психологічного консультування Політична психологія

Педагогічна психологія Практикум з загальної психології

Психодіагностика 



Можлива професійна діяльність випускника:

Сфера виробництва (психолог-практик): 

соціально-психологічне вивчення трудових колективів, дослідження 

причин плинності кадрів, травматизму, консультування тощо;

Заклади охорони здоров’я та соціального забезпечення:

(консультативна та діагностична робота у клініках, консультативних

центрах здоров’я, реабілітаційних центрах, соціально-психологічних 

службах (служба сім’ї, телефон довіри тощо);

Освітні, виховні та трудовиправні заклади: 

викладач з психології в різного типу середніх навчальних закладах, 

психолог-вихователь та психолог-консультант в середніх спеціальних 

школах та дошкільних закладах;

Сфера управління, обслуговування, підприємництва, органи місцевої 

влади: психолог-консультант, менеджер соціально-психологічної служби.



Спеціальність Кваліфікація
Форма і термін 

навчання
Базова освіта

Професійна

Освіта. 

Дизайн

Педагог  професійного 

навчання. Дизайнер-

виконавець
Додаткова спеціалізація на 

вибір студента:
1.Дизайн реклами та
комп'ютерної графіки
2. Дизайн одягу та

аксесуарів
3. Дизайн середовища

Денна, 4 роки

Повна загальна 

середня освіта

Заочна, 4 роки

Денна, 1 рік 10 місяців

(скорочений термін)

ОКР «Молодший 

спеціаліст»

Заочна, 2,5 роки

(скорочений термін)



Web-дизайн // Сучасні інформаційні системи і технології

Декоративне мистецтво

Дизайн та рекламні технології

Живопис та основи кольорознавства

Інженерна та комп'ютерна графіка

Історія мистецтва                  Історія української культури

Комп’ютерний дизайн

Малюнок та пластична анатомія

Основи композиції                     Основи формоутворення

Основи художнього проектування

Прикладна іміджелогія Прикладна графіка

Скульптура

Спеціальний живопис                      Спеціальний рисунок

Теорія орнаментики і семантики

Технології поліграфії та упакувань                 Фотосправа // Шрифти

Перелік навчальних дисциплін



Можлива професійна діяльність випускника:

➢ Викладач професійно-технічного навчального закладу, 
орієнтованого на сферу побутового обслуговування 
населення;

➢ Перукар, візажист, стильмейкер, іміджмейкер,
виконавець  художньо-оформлювальних робіт;

➢ Вчитель малюнку, живопису та композиції;

➢ Завідувач салоном краси, косметологічним кабінетом.



Спеціальність Кваліфікація
Форма і термін 

навчання
Базова освіта

Професійна 

освіта.

Економіка 

Педагог 

професійного 

навчання. Фахівець 

у галузі фінансів і 

торгівлі

Денна, 4 роки
Повна загальна 

середня

Денна, 1 рік 10 

місяців

(скорочений 

термін)

ОКР «Молодший 

спеціаліст»)



Мікроекономіка Стратегія підприємства

Менеджмент
Інформаційні системи та технології на 

підприємствах

Маркетинг Потенціал і розвиток підприємства

Статистика Проектний аналіз

Економетрія
Метрологія, стандартизація та 

управління якістю

Економіка підприємства Методика викладання економіки

Економічний аналіз
Планування та організація 

виробництва

Економіка та організація інноваційної 

діяльності
Фінансове право

Облік та аудит бюджетних установ Основи бізнесу

Психологія праці
Обгрунтування господарських рішень 

і оцінювання ризиків

Податкова система Соціальне страхування

Підприємницьке право Бюджетний менеджмент

Гроші та кредит Інвестування

Економічна психологія
Фінанси (в .т.ч.фінанси підприємства)

Перелік навчальних дисциплін:



Можлива професійна діяльність випускника:

➢ сфери економічної та педагогічної діяльності: у напрямах, що пов’язані з 

соціально-виховною діяльністю, навчанням персоналу, підвищенням його

кваліфікації, тренінговою роботою;

➢ професійно-технічних навчальних закладах, де надається економічна

освіта чи здійснюється викладання економічних дисциплін, у закладах 

післядипломної професійної освіти; у популярній на сьогодні бізнес-освіті, 

освітніх проектах, консультативній роботі (коучінгу) тощо;

➢ сфери малого та середнього бізнесу, страхуванні, банківських та 

фінансових послуг, управління та державного регулювання економічними

процесами; 

➢ виконувати функції керівників та менеджерів різних рівнів та сфер 

діяльності організацій. 



Спеціальність Кваліфікація
Форма і термін 

навчання
Базова освіта

Професійна

освіта

(Комп’ютерні 

технології)

Педагог  

професійного 

навчання. 

Фахівець з 

інформаційних 

технологій

Денна, 4 роки
Повна загальна 

середня освіта

Заочна, 4 роки

Денна, 1 рік 10 

місяців

(скорочений 

термін) ОКР «Молодший 

спеціаліст»
Заочна, 2,5 роки

(скорочений 

термін)



Перелік навчальних дисциплін

Інженерна та комп’ютерна графіка

Теорія інформації і кодування

Прикладне та Web програмування

Ремонт та модернізація персональних комп’ютерів

Електронні таблиці та графічні редактори

Ергономіка інформаційних технологій

Комп’ютерне документознавство

Комп’ютерний дизайн та мультимедіа

Програмний захист інформації

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Проектування та експлуатація інформаційних систем)

Комп’ютерно-аналітична діяльність

Операційні системи (Архітектура комп’ютерних систем)

Комп’ютерні мережі та захист інформації

Комп’ютерні технології в навчальному процесі

Автоматизовані системи організаційного управління

Безпека банківської діяльності (Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки

Статистичне моделювання і прогнозування інформаційних процесів

Економіко-математичні моделі в обробці та захисту інформації

Електронна комерція (Інтернет-технології та ресурси)

Технології створення програмних та інтелектуальних систем (Технології

програмування

Комп’ютерні мережі та захист інформації

Автоматизовані системи організаційного управління

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг (Інформаційний бізнес)



Можлива професійна діяльність випускника:

➢ управлінська діяльність на рівні розробників спеціальних

програмних продуктів;

➢ педагогічна діяльність на рівні викладачів комп'ютерних

дисциплін;

➢ інформаційні технології та комп'ютерні середовища на рівні

системних програмістів, налаштуванням і захист мережі на 

рівні системного адміністратора, розробка web-додатків

навчального та спеціалізованого призначення.



Спеціальність Кваліфікація
Форма і термін 

навчання
Базова освіта

Вартість, 
грн.

Професійна

Освіта. 

Охорона праці

Педагог  

професійного 

навчання. 

Інспектор з 

охорони праці

Денна, 4 роки Повна 

загальна 

середня

7500

Заочна, 4 роки 6500

Денна, 1 рік 10

місяців

(скорочений 

термін)
ОКР 

«Молодший 

спеціаліст»)

6500

Заочна, 2,5 роки

(скорочений 

термін)

6000



Технічна механіка рідин і газу

Теорія горіння та вибуху

Матеріалознавство та технологія матеріалів

Інженерна та комп’ютерна графіка

Пожежна безпека виробництва

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Управління охороною праці

Правила будови та безпечної експлуатації

Безпека експлуатації виробничого устаткування, приладів і пристроїв

Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Виробнича санітарія

Електробезпека

Організація наглядової діяльності в галузі ОП

Безпека експлуатації будівель та споруд

Захист у надзвичайних ситуаціях

Експертиза з охорони праці

Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій

Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на 

виробництві

Методи невідкладної допомоги при нещасних випадках

Радіаційна безпека

Методи розрахунку захисних засобів // Безпека виробничих процесів

Методи прогнозування та оцінювання небезпек // Ергономіка та безпечне виконання робіт

Основи інженерно-педагогічної творчості

Перелік  навчальних дисциплін:



Можлива професійна діяльність випускника:

➢ Педагог професійного навчання в освітніх установах різного 

рівня;

➢ Завідувач кабінету з техніки без пеки;

➢ Страховий експерт з охорони праці;

➢ Фахівець з охорони праці;

➢ Оператор технічних засобів контролю небезпеки;

➢ Фахівець з протипожежної безпеки;

➢ Експерт технічний з промислової безпеки;

➢ Фахівець з техногенно-екологічної безпеки;

➢ Експерт з умов праці;

➢ Інспектор з охорони праці.

➢ Інженер з охорони праці. 



КОНТАКТИ:

09117, Київська обл.,

м. Біла Церква,

вул. Леваневського, 52/4

E-mail: dekanat_student@ukr.net

Тел./факс: (04563) 7-20-84

+38 095-325-29-39

+38 098-914-24-13

Випускники отримають диплом бакалавра 

державного зразка закладу вищої освіти IV рівня 

акредитації


