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• 014 «Середня освіта (Історія та правознавство)»

• 023 «Історія та археологія»

• 033 «Філософія»

• 034 «Культурологія»

• 052 «Політологія»

• 053 «Психологія»

• 081 «Право»

• 231 «Соціальна робота»
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Навчально-науковий гуманітарний інститут (ННГІ) здійснює 
підготовку фахівців за спеціальностями: 
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Підготовка фахівців здійснюється на таких рівнях вищої освіти:

- Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

- Другий (магістерський) рівень вищої освіти

- Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

- Науковий рівень вищої освіти
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014 «Середня освіта (Історія та правознавство)»

«Шкільні вчителі мають владу, про яку прем'єр-міністри можуть тільки мріяти»

У. Черчіль

Мета освітньої програми: підготовка вчителя історії та вчителя правознавства з глибокими

фундаментальними знаннями, навичками міждисциплінарного історичного дослідження,

конкурентоспроможного фахівця, здатного будувати свою діяльність на основі проектування,

креативного та творчого підходу, партнерства у комунікації та забезпечувати зв’язок між історичною

наукою і суспільною свідомістю у педагогічній діяльності.

Кваліфікація викладача історії та правознавства забезпечує гарантоване працевлаштування. Крім

того, якісна гуманітарна підготовка дозволяє реалізувати себе в інших галузях – державному

управлінні, громадській та політичній діяльності, культурній сфері, науковій.

Наші випускники працюють: викладачами вищих навчальних закладів, учителями в середніх

школах, гімназіях, ліцеях, співробітниками науково-дослідних інститутів, музеїв, архівів.
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023 «Історія та археологія»

Програма забезпечує: підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі історії та

археології з можливістю подальшого навчання, формує та розвиває загальні та професійні

компетенції у сфері аналітики суспільно-політичних, культурних та економічних процесів

розвитку суспільства від античності до сучасності.

Студенти отримують та вдосконалюють навички фіксації та класифікації археологічних

джерел, проведення історичних та соціально-економічних реконструкцій за археологічними

джерелами, використання сучасних інформаційних технологій в археологічних дослідженнях.

Випускники спеціальності можуть працювати в: закладах освіти (школа, коледж,

університет), науково-дослідних установах, відділах органів місцевого самоврядування та

центральної влади, інституціях охорони та промоції пам'яток історії, громадських та

міжнародних організаціях.
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033 «Філософія»

Основна мета програми: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та

практичні проблеми у сфері філософії та гуманітаристики; опанування основ філософії, обізнаність в існуючих

філософських традиціях, ученнях, методологіях, застосування теорій і методів філософії; здатних швидко та

творчо адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в гуманітарній сфері в умовах швидких темпів

розвитку світової спільноти та глобалізації світу.

Університетом підписано меморандуми про співпрацю із закордонними навчальними закладами та

науковими установами в яких студенти мають можливість пройти стажування.

Філософська освіта передбачає широкий спектр можливостей вибору для професійної діяльності. У царині

академічної діяльності: від вчителя суспільствознавства, етики, викладача філософських дисциплін у вищих

навчальних закладах до науковця. У сфері практичної діяльності англомовні фахівці-філософи користуються

чималим попитом в європейських та міжнародних організаціях.
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034 «Культурологія»

Зазначена спеціальність саме для тих, хто прагне: зрозуміти, як людина творить культуру, а

культура людину, що таке цінності і як вони формуються, як культура взаємодіє з економікою і

технологіями, уявити багатогранність минулого, потенціал сучасного, можливості майбутнього,

працювати у сфері креативних індустрій, культурних інституцій, мистецьких і дослідницьких

проектів.

Можливості працевлаштування для випускника: громадські організації та культурні

осередки, органи державної влади та місцевого самоврядування, засоби масової інформації,

креативні та культурні індустрії, незалежні культурні та мистецькі проєкти, дослідницькі центри,

наукові установи.
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052 «Політологія»

«Єдиний шлях для нашого спасіння в політиці – це освіта.

Це ковчег серед потопу.»

Х.Манн

Мета програми: підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, що володіють теоретичними

знаннями, практичними навичками і спеціальними компетентностями, необхідними для діяльності

у професійних сферах, пов’язаних з політикою.

Ким може працювати випускник? Державним службовцем, політтехнологом, політичним

консультантом, аналітиком, журналістом, помічником із суспільно-політичних питань народних

депутатів, голів державних адміністрацій, керівників політичних партій, фахівцем із гуманітарних

та соціально-політичних питань в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.
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053 «Психологія»

«Найголовніша формула успіху – знання, як поводитися з людьми»

Теодор Рузвельт

Основною мета програми: підготовка майбутнього фахівця до ефективного виконання

функцій професійної діяльності психолога з психологічної допомоги різним категоріям клієнтів

із застосуванням сучасних теорій і методів психодіагностичної, психокорекційної і

психопрофілактичної роботи.

Випускник може працювати психологом в: освітніх закладах, центрах психологічної

допомоги, соціальній сфері, бізнес структурах, а також обрати професію: коуча, кризового

менеджера, HR-менеджера, референта в політичних структурах.
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081 «Право»

Програма орієнтована на вивчення засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів
таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне
процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне
процесуальне право.

Наші студенти-випускники по закінченню навчання в Університеті, за умов, які визначені в законодавстві,
можуть здійснювати професійну діяльність в наступних сферах, відповідно до класифікатора професій:
1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) вищі посадові особи громадських і
самоврядувальних організацій, керівники підприємств, установ та організацій, керівники малих підприємств без
апарату управління, менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
2. Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду, адвокати, прокурори, судді, професіонали в
галузі правоохоронної діяльності, професіонали кримінально-виконавчої служби, інші професіонали в галузі
правознавства (юрист, юрист-міжнародник, інспектор праці (правовий), нотаріус, юрисконсульт);
3. Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи
та фахівці з дізнання – інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи, інспектори правоохоронних
органів та фахівці із дізнання, фахівці кримінально-виконавчої служби; 4. Фахівці в галузі освіти та навчання.
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231 «Соціальна робота»

Основна мета програми: професійна підготовка фахівця з соціальної роботи з широким доступом

до професійної діяльності у соціальних інституціях.

Проходження практики для здобувачів відбувається у польових умовах на базі Центрів

психологічної допомоги різних напрямків, в Центрах адиктології, закладах для дітей з особливими

потребами, Реалібітаційних центрах.

Випускним матиме можливість працювати: соціальним працівником, фахівцем з аналізу ринку

праці або соціальної допомоги, асистентом вихователя по соціальній роботі з дітьми-інвалідами,

асистентом вчителя логопеда, інструктором з трудової адаптації.



- Якісна освіта. 

- Активне студентське
самоврядування.

- Індивідуальний підхід до
кожного студента.

- Постійні заходи та івенти.

- Цікава практична
складова.

- Освіта протягом життя.
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