Оголошується набір
на 2017-2018 навчальний рік
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст»

Ласкаво просимо до
Старобільського гуманітарнопедагогічного коледжу!
Кожна молода людина, яка стоїть перед вибором свого подальшого життєвого шляху, повинна
пам`ятати, що успішна кар'єра
починається з якісної освіти, і
правильний вибір професії сьогодні – це надійне майбутнє
завтра!
Якщо ви молоді, активні, комунікабельні, цілеспрямовані, любите гуманітарні науки, прагнете приносити користь людям, то повинні обрати одну зі
спеціальностей у Старобільському гуманітарнопедагогічному коледжі. У нашому навчальному закладі
створені максимально сприятливі умови для людей, які
бажають отримати якісну освіту та готові до подальшого професійного зростання.
Навчаючись у коледжі, ви оволодієте міцним
багажем теоретичних знань і практичних умінь, який
допоможе впевнено орієнтуватися в житті і досягати
професійних успіхів. Ми прагнемо підготувати висококваліфікованих, освічених фахівців, які вміють творчо
мислити, ефективно працювати в постійно мінливих
економічних і соціальних умовах.
Саме тому, навчаючись у нас, студентська молодь набуває не тільки професійні знання і навички, а й
досвід у самостійному, дорослому житті, визначає свою
життєву позицію.
Якісна освіта, успішне застосування інноваційних методик, доброзичлива атмосфера, захоплююче
студентське життя, один з кращих студентських активів
у місті – все це Старобільський гуманітарнопедагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка.
Ми разом створимо особливий світ, де на першому місці стоять знання і творчість!

СТАРОБІЛЬСЬКИЙ
ГУМАНІТАРНОПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ЛУГАНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА

Денна форма навчання
Спеціальність

Вступні
випробування (ЗНО)

Термін
навчанн
я

Вартість
навчання
(орієнтовна)

на основі базової загальної середньої освіти (9 класів)
Інформаційна, біблі1. Українська мова.
3.5
5000
отечна та архівна
2. Математика
роки
справа
Початкова освіта
1. Українська мова.
4
5600
(мова та література
2. Математика
роки
(англійська)
1. Українська мова.
4
5600
Дошкільна освіта
2. Біологія
роки
на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)
Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа
Початкова освіта
(мова та література
(англійська)
Дошкільна освіта

1. Українська мова та
література.
2. Математика
або Історія України або
Англійська мова
1. Українська мова та
література.
2. Історія України
або Математика або
Англійська мова
1. Українська мова та
література.
2. Біологія
або Історія України або
Англійська мова

2
роки
2
роки
2
роки

5600

5600

5600

Заочна форма навчання
на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)
1. Українська мова та
Інформаційна, біблілітература.
отечна та архівна
2
2. Математика
справа
або Історія України або
роки
Англійська мова

Початкова освіта

1. Українська мова та
література.
2. Історія України
або Математика або
Англійська мова

Запрошуємо на
навчання за
освітньокваліфікаційним
рівнем
«молодший
спеціаліст»

4800

Шановні випускники шкіл, ви стоїте на порозі в нове життя, попереду складний і відповідальний вибір – куди піти вчитися і ким
бути? Вибір професії – це друге народження людини. Від того,
наскільки правильно ви оберете свій професійний шлях, залежить,
яке місце в суспільстві ви займете. Тому ,обираючи професію,
враховуйте свої внутрішні переконання, реальні можливості і
здібності, особисті і громадянські інтереси. Перш ніж прийняти
остаточне рішення, не забудьте порадитися з батьками, друзями та
іншими людьми, які добре Вас знають.
Будьте наполегливими у досягненні поставленої мети!

2
роки

На основі ОКР «кваліфікований робітник» денна та заочна форма навчання
Денна –
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (на основі диплома кваліфікованого робіт5000
2
ника за професією «Оператор комп’ютерного
роки
Заочна –
набору»)
4500
Документи для участі в конкурсі: заява, копії та оригінали документа про освіту і додатка до нього; приписного або військового квитка, сертифіката ЗНО; копії документа, що посвідчує особу та громадянство; копії документів, які підтверджують право на спеціальні умови до
зарахування ; чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Наша адреса: м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; тел. 095-856-26-59
Адреса сайту: http://luguniv.edu.ua
Електронна адреса: vpsgpklnu@gmail.com

ПРОПОНУЄМО ВАМ СПРОЩЕНИЙ

АЛГОРИТМ ДІЙ ВСТУПНИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обрати бажану професію й, відповідно, навчальний заклад.
Дізнатися про умови вступу та правила прийому (які вступні випробування (ЗНО) необхідно здати для вступу за
обраною спеціальністю.
Зареєструватися в УЦОЯО для проходження ЗНО.
Скласти вступні випробування (ЗНО) у визначені терміни.
Подати заяву й копії документів до приймальної комісії у
визначені терміни.
Слідкувати за своїм рейтинговим місцем під час конкурсу.
Подати оригінали документів до приймальної комісії у
визначені терміни.
Вітаємо, Вас зараховано!

СТАРОБІЛЬСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
Початкова
освіта
«Першим учителем
школа стоїть»

Професія вчителя початкової школи дуже важлива, складна і
відповідальна. Перший вчитель не лише навчає письму та читанню,
він є взірцем для наслідування, ідеалом людини для своїх учнів. Спогад про першого вчителя назавжди залишається у душі кожної людини.
Сучасна школа потребує і сучасного вчителя: компетентного, творчого, сміливого і чуйного, здатного навчити маленьку дитину найскладнішої людської діяльності – вміння вчитися, а ще дружити,
поважати, любити, мріяти. Це має бути людина, яка знає багато цікавого, володіє іноземною мовою, розуміється на комп’ютерних технологіях і вміє навчити цьому дитину. Професія вчителя початкової
школи не з легких, проте вона може зробити вас щасливими!
По завершенні навчання випускники – фахівці з початкової освіти
можуть обіймати наступні посади:
вчитель початкової школи
вчитель іноземної мови в початковій школі
вихователь групи подовженого дня
сімейний педагог
консультант з питань сімейного виховання
Особливості навчання за спеціальністю:
Людинознавчі науки (філософія, психологія, педагогіка, тощо)
Природничо-математичні науки (математика, природознавство,
суспільствознавство, технології)
Гуманітарні науки (мови і література, мистецтво,)
Іноземна мова (англійська)
Поєднання традиційного навчання в аудиторній формі з практикою в загальноосвітніх школах і гімназіях, позашкільних навчальних
закладах, дитячих оздоровчих таборах тощо.
Основні переваги професії
Найпочесніша та найвідповідальніша професія – формувати зростаючу особистість та впливати на майбутнє.
Можливість компетентнісного самовдосконалення та кар’єрного
зростання.
Поєднувати навчання
та педагогічну діяльність
в початковій школі.
Можливість продовжувати навчання в університеті
за
освітньокваліфікаційним рівнем
«бакалавр» .

Дошкільна освіта
“Хто виховує маленьких
дітей, той створює величні
світи і дотичний до
Всесвіту!”
Дошкільна освіта – спеціальність, важливість якої вже усвідомлена
суспільством, вона не просто перспективна, а й стратегічно необхідна.
Студенти, які отримають фах із дошкільної освіти, можуть бути впевнені
в тому, що завжди матимуть місце роботи, повагу людей і любов дітей.
Щорічно потреба в дошкільних навчальних закладах та професійних
вихователях дітей дошкільного віку зростає. Сучасні батьки зацікавлені
у підготовці своїх дітей до життя і довіряють їхній розвиток професіоналам.
Фахівець із дошкільної освіти може займатися такими напрямами
професійної діяльності:
виховання та навчання дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах державного, відомчого і приватного підпорядкування;
організація методичної роботи з дошкільного виховання у дошкільних
навчальних закладах, центрах розвитку дітей, санаторіях;
навчання дитини в умовах родинного виховання;
організація гурткової роботи, консультування з питань сімейного виховання.
Посади, які можуть обіймати випускники:
Вихователь дітей дошкільного віку
Вчитель дітей дошкільного віку
Сімейний педагог
Консультант із питань сімейного виховання
Вихователь-методист
Особливості навчання:
Педагогічні науки (дошкільна педагогіка:
ігрова, пізнавальна, театральна, художня, трудова діяльність дітей
дошкільного віку; навчання дітей іноземної мови, тощо)
Психологічні науки (вікові та індивідуальні особливості дітей, технології міжособистісної взаємодії, тренінги спілкування, тощо)
Вивчення іноземних мов (англійської)
Сучасні бази практик: дошкільні навчальні заклади області; дитячі
центри; культурно-мистецькі заклади та ін.)
Основні переваги
Можливість постійно бути в тонусі (фізичному, психологічному, інтелектуальному), мати гарний настрій, бути цікавим для малих Чомусиків;
Можливість відкривати в собі щось нове і світ для малюків - постійно
вдосконалюючись, вчити дітей;
Можливість працювати і навчатися одночасно;
Будувати кар’єру в галузі дошкільної освіти;
Продовжувати навчання в Університеті за освітньокваліфікаційними рівнем
«бакалавр».

Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа
“Моя спеціальність неповторна!”
Збір, оформлення та зберігання всієї документації - це характерний
напрямок діяльності більшості підприємств, організацій і приватних
компаній. Від правильності і грамотності складання паперів залежить
оперативність отримання та обробки інформації, а це призводить до
своєчасного ухвалення ефективних рішень. Відповідно, в штаті будьякого господарюючого суб'єкта є особа, на яку покладені обов'язки з
ведення документообігу.
Особливості навчання:
В основу організації навчання і виховання сучасного фахівця інформаційної, бібліотечної та архівної справи покладено формування знань і
вмінь у володінні офісним обладнанням, обізнаність з питань управлінських процесів, необхідність знань з основ психології, менеджменту,
питань розвитку тієї галузі, в якій діє фірма, організація та ін. Усі ці
необхідні знання студенти отримують під час вивчення таких спецдисциплін, як “Ділове мовлення та редагування службових документів”,
“Архівознавство”, “Комп’ютерна графіка”, “Інформаційне забезпечення”, “Документознавство”, “Організація діловодства” тощо.
Виробничу технологічну практику студенти проходять в організаціях та на підприємствах різних форм власності, органах державного
управління, архівах, бібліотеках.
Випускники можуть працювати:
діловодами, секретарями-референтами, секретарями в судах, органах державного управління, навчальних закладах, на підприємствах, в
установах і організаціях, сучасних офісах різних галузей, архівах, сфері
реклами та інформації.
Переваги професії:
Такий фахівець затребуваний на ринку трудових ресурсів завжди.
Він може працювати в будь-якій компанії, де є документообіг. На сьогодні за законодавством кожне підприємство, незалежно від сфери та
форми власності, зобов'язане мати правильно оформлені підтверджуючі документи про діяльність та фінанси. Кваліфікований канцелярський
співробітник - незамінний фахівець і надійний помічник керівника.
Фахівець даної професії - це в першу чергу службовець, який відповідальний за організацію і зберігання документації компанії. Найчастіше
він трудиться в канцелярії і керується податковим, цивільним, судовим
законодавством. У великих
компаніях та корпораціях у
штаті є кілька співробітників
Телефон: (555)555-55-55
даної спрямованості, які
Факс: (555)555-55-55
обробляють папери з конкреЭл. почта: proverka@example.com
тного кола питань.

СТАРОБІЛЬСЬКИЙ
ГУМАНІТАРНОПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ЛУГАНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Шановні випускники шкіл, ви стоїте на порозі в нове життя, попереду складний і відповідальний вибір – куди піти вчитися і ким бути? Вибір професії – це друге народження людини. Від того, наскільки правильно ви оберете свій професійний шлях, залежить, яке
місце в суспільстві ви займете. Тому, обираючи професію, враховуйте свої внутрішні переконання, реальні можливості і здібності,
особисті і громадянські інтереси. Перш ніж прийняти остаточне
рішення, не забудьте порадитися з батьками, друзями та іншими
людьми, які добре Вас знають.

Шановні випускники шкіл, ви стоїте на порозі в нове життя, попереду
складний і відповідальний вибір – куди піти вчитися і ким бути? Вибір
професії – це друге народження людини. Від того, наскільки правильно
ви оберете свій професійний шлях, залежить, яке місце в суспільстві ви
займете. Тому, обираючи професію, враховуйте свої внутрішні переконання, реальні можливості і здібності, особисті і громадянські інтереси.
Перш ніж прийняти остаточне рішення, не забудьте порадитися з батьками, друзями та іншими людьми, які добре Вас знають.
Будьте наполегливими у досягненні поставленої мети!

Будьте наполегливими у досягненні поставленої мети!
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Шановні випускники шкіл, ви стоїте на порозі в нове життя, попереду
складний і відповідальний вибір – куди піти вчитися і ким бути? Вибір професії – це друге народження людини. Від того, наскільки правильно ви оберете свій професійний шлях, залежить, яке місце
в суспільстві ви займете. Тому, обираючи професію, враховуйте свої
внутрішні переконання, реальні можливості і здібності, особисті і
громадянські інтереси. Перш ніж прийняти остаточне рішення, не
забудьте порадитися з батьками, друзями та іншими людьми, які
добре Вас знають.
Будьте наполегливими у досягненні поставленої мети!
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Обрати бажану професію й, відповідно, навчальний заклад.
Дізнатися про умови вступу та правила прийому (які вступні випробування (ЗНО) необхідно здати для вступу за
обраною спеціальністю.
Зареєструватися в УЦОЯО для проходження ЗНО.
Скласти вступні випробування (ЗНО) у визначені терміни.
Подати заяву й копії документів до приймальної комісії у
визначені терміни.
Слідкувати за своїм рейтинговим місцем під час конкурсу.
Подати оригінали документів до приймальної комісії у
визначені терміни.
Вітаємо, Вас зараховано!
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Дошкільна освіта

1. Українська мова та
література.
2. Математика
або Історія України або
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Документи для участі в конкурсі: заява, копії та оригінали документа про освіту і додатка до нього; приписного або військового квитка,
сертифіката ЗНО; копії документа, що посвідчує особу та громадянство;
копії документів, які підтверджують право на спеціальні умови до зарахування ; чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Наша адреса: м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1; тел. 095-856-26-59
Адреса сайту: http://luguniv.edu.ua
Електронна адреса: vpsgpklnu@gmail.com
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