ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ,
ЗАРАХОВАНИХ ДО КОЛЕДЖУ У 2018 РОЦІ
Спеціальність
(спеціалізація)

Освітньокваліфікаційний
рівень

Кваліфікація

Додаткова кваліфікація

Термін
навчання

Вартість
навчання

Денна форма навчання на базі 9 класів
012 «Дошкільна
освіта»

Молодший
спеціаліст

«Вихователь дітей
раннього і
дошкільного віку»

Вихователь логопедичних
груп

3 роки і 10
місяців

10 000 грн.

3 роки і 10
місяців

10 500 грн.

013 «Початкова
освіта»

Молодший
спеціаліст

«Вчитель початкових
класів»

Фахівець з соціальноправового захисту /
Організатор позакласної
виховної роботи в школі /
Вихователь групи
продовженого дня

014.11 «Середня
освіта (фізична
культура)»

Молодший
спеціаліст

«Вчитель фізичної
культури»

«Організатор спортивних
секцій і клубів»

3 роки 10
місяців

10 000 грн.

Молодший
спеціаліст

«Вчитель музики
загальноосвітньої
школи, музичний
керівник закладу
дошкільної освіти»

-

3 роки 10
місяців

10 000 грн.

Молодший
спеціаліст

«Організатор
діловодства»

«Інспектор з кадрів»

2 роки 10
місяців

9 800 грн.

Молодший
спеціаліст

«Молодший
спеціаліст з фінансів
і кредиту»

«Касир-бухгалтер»

2 роки 10
місяців

9 800 грн.

014.13 «Середня
освіта (музичне
мистецтво»
029
«Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа»
072 «Фінанси,
банківська справа
і страхування»

Денна форма навчання на базі 11 класів (добір на 2 курс)
012 «Дошкільна
освіта»

Молодший
спеціаліст

«Вихователь дітей
раннього і
дошкільного віку»

Вихователь логопедичних
груп

2 роки і 10
місяців

10 000 грн.

2 роки і 10
місяців

10 000 грн.

013 «Початкова
освіта»

Молодший
спеціаліст

«Вчитель початкових
класів»

Організатор позакласної
виховної роботи в школі/
Вчитель англійської мови
в школі І-ІІ ст./ Фахівець
з соціально-правового
захисту

014.11 «Середня
освіта (фізична
культура)»

Молодший
спеціаліст

«Вчитель фізичної
культури»

«Організатор спортивних
секцій і клубів»

2 роки 10
місяців

10 000 грн.

Молодший
спеціаліст

«Вчитель музики
загальноосвітньої
школи, музичний
керівник закладу
дошкільної освіти»

-

2 роки 10
місяців

10 000 грн.

014.13 «Середня
освіта (музичне
мистецтво»

Денна форма навчання на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на 3 курс)
029
«Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа»
072 «Фінанси,
банківська
справа і
страхування»

Молодший
спеціаліст

«Організатор
діловодства»

«Фахівець з
бібліотечної справи»

1 рік 10
місяців

9 800 грн.

Молодший
спеціаліст

«Молодший спеціаліст з
фінансів і кредиту»

«Касир-бухгалтер»

1 рік 10
місяців

9 800 грн.

2 роки 10

7 000 грн.

Заочна форма навчання на базі 11 класів
012 «Дошкільна

Молодший

«Вихователь дітей

-

освіта»

спеціаліст

дошкільного віку»

місяців

Заочна форма навчання на базі ОКР «Кваліфікований робітник»,
«Молодший спеціаліст», здобутих за іншою спеціальністю
012 «Дошкільна
освіта»

Молодший
спеціаліст

013 «Початкова
освіта»

Молодший
спеціаліст

«Вихователь дітей
раннього і дошкільного
віку»
«Вчитель початкових
класів»

-

1 рік 10
місяців

7 000 грн.

-

1 рік 10
місяців

7 000 грн.

Денна форма навчання на базі 11 класів
013 «Початкова
освіта»
014.02 «Середня
освіта
(англійська мова
та література)

Бакалавр

«Вчитель початкової
школи»

-

2 роки 10
місяців

11 100 грн.

Бакалавр

«Вчитель англійської
мови та літератури»

-

2 роки 10
місяців

11 100 грн.

Денна форма навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
012 «Дошкільна
освіта»

013 «Початкова
освіта»
014.02 «Середня
освіта
(англійська мова
та література)»
014.02 «Середня
освіта
(українська мова
та література)»
014.11 «Середня
освіта (фізична
культура)»
014.13 «Середня
освіта (музичне
мистецтво»

Бакалавр

«Вихователь дітей
раннього і дошкільного
віку», виховательметодист»

-

1 рік 10
місяців

11 100 грн.

Бакалавр

«Вчитель початкової
школи»

-

1 рік 10
місяців

11 100 грн.

Бакалавр

«Вчитель англійської
мови та літератури»

-

1 рік 10
місяців

11 100 грн.

Бакалавр

«Вчитель української
мови та літератури»

-

1 рік 10
місяців

11 100 грн.

Бакалавр

«Вчитель фізичної
культури»

-

1 рік 10
місяців

11 100 грн.

Бакалавр

«Вчитель музики
загальноосвітньої
школи, музичний
керівник закладу
дошкільної освіти»

-

1 рік 10
місяців

11 100 грн.

Заочна форма навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
012 «Дошкільна
освіта»

013 «Початкова
освіта»
014.02 «Середня
освіта
(англійська мова
та література)»
014.02 «Середня
освіта
(українська мова
та література)»

Бакалавр

«Вихователь дітей
раннього і дошкільного
віку», виховательметодист»

-

1 рік 10
місяців

7 800 грн.

Бакалавр

«Вчитель початкової
школи»

-

1 рік 10
місяців

7 800 грн.

Бакалавр

«Вчитель англійської
мови та літератури»

-

1 рік 10
місяців

7 800 грн.

Бакалавр

«Вчитель української
мови та літератури»

-

1 рік 10
місяців

7 800 грн.

014.11 «Середня
освіта (фізична
культура)»

Бакалавр

«Вчитель фізичної
культури»

-

1 рік 10
місяців

7 800 грн.

Заочна форма навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст», «Спеціаліст»,
ОС «Бакалавр», «Магістр»
Бакалавр

«Вихователь дітей
раннього і дошкільного
віку», виховательметодист»

-

1 рік 4
місяці

7 800 грн.

013 «Початкова
освіта»

Бакалавр

«Вчитель початкової
школи»

-

1 рік 4
місяці

7 800 грн.

035 «Філологія
(українська мова
та література)»

Бакалавр

«Філолог, вчитель
української мови та
літератури»

-

1 рік 10
місяців

7 800 грн.

012 «Дошкільна
освіта»

