Освітні програми
Освітня програма

Форма

Тривалість

Конкурсні предмети /

навчання

навчання

випробування

Бакалаврські програми
014.10 «Середня освіта

денна/заочна

3 р. 10 м.

денна/заочна

3 р. 10 м.

(трудове навчання і
технології та
інформатика)»
014.10 «Середня освіта
(трудове навчання і

українська мова та

технології та фізична

література (сертифікат),

культура)»
015.10 «Професійна

історія України
денна/заочна

3 р. 10 м.

освіта (комп’ютерні

математика або біологія

технології)
015.21 «Професійна

(сертифікат),

(сертифікат)
денна/заочна

3 р. 10 м.

освіта (харчові
технології)
015 «Професійна освіта денна

3 р. 10 м.

(дизайн)
014.10 «Середня освіта

денна/заочна

2 р. 10 м.

(трудове навчання і
технології та

технології (фахове

інформатика)*»
014.10 «Середня освіта
(трудове навчання і
технології та фізична
культура)*»

випробовування),
денна/заочна

2 р. 10 м.

креслення(фахове
випробовування)

015.10 «Професійна

денна/заочна

2 р. 10 м.

програмування (фахове

освіта (комп’ютерні

випробовування)

технології)*

інформатика (фахове
випробовування)

015.21 «Професійна

денна/заочна

2 р. 10 м.

харчові технології (фахове

освіта (харчові

випробовування)

технології)*

товарознавство (фахове
випробовування)

015 «Професійна освіта

денна

2 р. 10 м.

(дизайн)*

основи дизайну (фахове
випробовування)
ергономіка (фахове
випробовування)

014.10 «Середня освіта

денна/заочна

1 р. 10 м.

(трудове навчання і
технології та
інформатика)»
014.10 «Середня освіта

технології (фахове
денна/заочна

1 р. 10 м.

випробовування)

денна/заочна

1 р. 10 м.

інформатика (фахове

(трудове навчання і
технології та фізична
культура)»
015.10 «Професійна
освіта (комп’ютерні

випробовування)

технології)
015.21 «Професійна

денна/заочна

1 р. 10 м.

освіта (харчові

харчові технології (фахове
випробовування)

технології)
015 «Професійна освіта денна
(дизайн)

1 р. 10 м.

основи дизайну (фахове
випробовування)

Магістерські програми
014.10 «Середня освіта

денна/заочна

1 р. 5 м.

(трудове навчання і
технології та
інформатика)»
014.10 «Середня освіта

Методика навчання
денна/заочна

1 р. 5 м.

технологій; Іноземна мова

денна/заочна

1 р. 5 м.

Спеціальні дисципліни

(трудове навчання і
технології та фізична
культура)»
015.10 «Професійна
освіта (комп’ютерні

(комп’ютерні технології) з

технології)

методикою професійного
навчання; Іноземна мова

015.21 «Професійна

денна/заочна

1 р. 5 м.

Спеціальні дисципліни

освіта (харчові

(харчові технології) з

технології)

методикою професійного
навчання; Іноземна мова

014.10 «Середня освіта

денна/заочна

1 р. 10 м.

Методика навчання

(трудове навчання і

технологій; Основи

технології)*»

виробництва; Іноземна
мова

015.10 «Професійна

денна/заочна

1 р. 10 м.

Спеціальні дисципліни

освіта (комп’ютерні

(комп’ютерні технології) з

технології)*

методикою професійного
навчання; Комп’ютерні
технології; Іноземна мова

015.21 «Професійна

денна/заочна

1 р. 10 м.

Методика навчання

освіта (харчові

технологій; Основи

технології)*

виробництва; Креслення;
Іноземна мова

