
Можливості працевлаштування

Шиф
р

Спеціальність Посади, які можуть займати випускники

012 Дошкільна 
освіта

Вихователь дитячого садка (ясел-садків)
Вчитель з дошкільного виховання
Вчитель англійської мови в дошкільному 
навчальному закладі
Вихователь логопедичної групи
Асистент вчителя-логопеда 
Асистент викладача із соціальної педагогіки 
Асистент вихователя дошкільного навчального 
закладу
Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми
з інвалідністю
Асистент вчителя 
Асистент вчителя-дефектолога 
Вихователь 
Помічник вчителя 
Працівники, що забезпечують піклування та догляд 
за дітьми
Гувернер 
Нянька 
Помічник вихователя 

013 Початкова 
освіта

Вчитель з початкової освіти
Асистент вчителя з корекційної освіти 
Вчитель англійської мови в початковій школі
Вчитель інформатики в початковій школі
Організатор дитячих хореографічних гуртків
Працівники, що забезпечують піклування та догляд 
за дітьми
Асистент викладача із соціальної педагогіки 
Помічник вчителя 

022 Дизайн Дизайнер
Художник-конструктор
Дизайнер середовища
Технічний дизайнер
Дизайнер рекламний і виставковий бізнес
Декоратор
Дизайнер інтер'єрів
Дизайнер екстер’єрів
Ландшафтний дизайнер 
Веб-дизайнер
Архітектор-дизайнер
Поліграфічна діяльність



Реставратор
Художній редактор
Художник

081 Право Юрист
Секретар судового засідання
Державний виконавець
Юрисконсульт
Спеціаліст державної служби
Архіваріус
Керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету
Судовий розпорядник
Помічник юриста
Помічник адвоката
Помічник нотаріуса
Помічник нотаріуса державного
Інспектор з кадрів
Фахівець з питань зайнятості
Секретар правління
Державний податковий інспектор
Інспектор з виплати пенсій
Інспектор з призначення пенсій
Інспектор з соціальної допомоги
Спеціаліст державної служби
Помічник судді

113 Прикладна 
математика

Технік-програміст
Фахівець з інформаційних технологій
Фахівець  з  розробки  та  тестування  програмного
забезпечення
Фахівець з розроблення комп’ютерних програм
Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
Програміст (С++, С#, Java, GPSS, системи 
комп'ютерної математики та ін.)
Системний адміністратор
Веб-розробник / дизайнер (HTML5, CSS, PHP, 
JavaScript, MySQL, Bootstrap)

241 Готельно-
ресторанна 
справа

Фахівець з готельного обслуговування
Фахівець з ресторанного обслуговування
Фахівець із спеціалізованого обслуговування
Фахівець з організації дозвілля
Організатор туристичної і готельної діяльності
Фахівець із санаторно-курортної справи
Менеджер готельного підприємства
Менеджер ресторанного підприємства



Працівник туристичного супроводу: гід, 
екскурсовод, аніматор

242 Туризм Керівник туристичної компанії
Менеджер з туризму
Організатор туристичної діяльності
Організатор подорожей та екскурсій
Консультант з подорожей
Фахівець з туристичного обслуговування
Фахівець з готельного обслуговування
Фахівець з ресторанної справи
Фахівець з організації дозвілля
Фахівець зі спеціалізованого обслуговування
Фахівець із санаторно-курортної справи
Працівник туристичного супроводу: гід, 
екскурсовод, аніматор
Екскурсознавець, туризмознавець


