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Педагогічний коледж

Місце для фотографії фа
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pedcollege.lnu.edu.ua



Випускник Коледжу може продовжити навчання на 

споріднених факультетах ВНЗ для здобуття освіти на рівні 

бакалавра та магістра, а також працювати на посадах відповідно 

до кваліфікації. Посади, які можуть займати випускники:

1) Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство ~  

методист позашкільного закладу; фахівець в галузі освіти; 

молодший науковими співробітник  музею; методист закладу 

культури; екскурсовод та організатор подорожей.

2) Спеціальність 012 Дошкільна освіта ~

вихователь дітей дошкільного віку; вихователь дітей дошкільного 

віку в дитячому будинку, в центрі розвитку дитини; вихователь 

дітей дошкільного віку в сім’ї.

3) ) Спеціальність 013 Початкова освіта -

вчитель початкових класів;вихователь групи продовженого дня;

керівник гуртка в початковій школі.

4) Спеціальність 231 Соціальна робота ~ 

соціальний педагог; організатор позакласної та позашкільної 

виховної роботи з дітьми; працівник соціальної служби для 

молоді; працівник служби «Телефон довіри»; соціальний 

гувернер.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

бакалавр

Бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства

012 Дошкільна освіта

молодший бакалавр

Вихователь дітей дошкільного віку

013 Початкова освіта

молодший бакалавр

Вчитель початкової освіти

231 Соціальна робота

молодший бакалавр

Соціальний працівник

ТЕРМІНИ ТА ФОРМИ НАВЧАННЯ

Денна форма

ЧОМУ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ?

Про педагогічний талант Іван Франко писав:

« ... Який же дар дістали ті, що так дітей учити вміють!?

Мені здається в скарбі тім Любові найбільше дісталось їм»

З цими словами перегукуються думки О.В.Сухомлинського:

«Що було найголовніше в моєму житті?» – запитує він

і відповідає: «Любов до дітей».

Якщо Ви віднайшли в себе ці якості,

наш Педагогічний коледж чекає саме на Вас!

Н
КАР’ЄРНА ПЕРСПЕКТИВА

Бакалавр – З роки і 10 місяців

Молодший бакалавр – 1 рік 

10 місяців

Заочна форма

Молодший бакалавр – 1 рік і 10 

місяців

Зарахування на навчання проводиться на основі сертифікатів ЗНО

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

У 2021 році Педагогічний коледж  відзначатиме 150 років. Давні традиції та 

міжнародна співпраця, інноваційні методи викладання, змістовна навчально-

методична, виховна, наукова, вагома практична підготовка  у Педагогічному 

коледжі сприяє формуванню нової генерації педагогів, що гідно реалізовують 

себе у сучасному європейському освітньому просторі задля майбутнього 

України.


