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Місце для фотографії факультету

ЧОМУ ПРИРОДНИЧИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ?
- практично-орієнтоване навчання;
- висококваліфіковані викладачі;
- сучасні комп'ютерні класи;
- вільний доступ до мережі інтернет і Wi-Fi.
- лабораторії з сучасним обладнанням;
- спеціалізовані навчальні та виробничі практики;
- співпраця з IT компаніями.

КАР’ЄРНА ПЕРСПЕКТИВА
Випускники спеціальності “Комп'ютерні науки” можуть працювати
системним оператором, датацентр оператором, інженером
інфраструктури, інженером технічної підтримки в:
- IT — компаніях;
- обслуговування, ремонт та налаштування комп'ютерних систем,
мереж та їх компонентів;
- впровадження системного та спеціального програмного забезпечення.
Випускники спеціальності “Екологія” можуть працювати техніком
екологом, лаборантом, спостерігачем за довкіллям, помічником
експерта з екологічної оцінки в:
- управліннях екології та природних ресурсів обласних державних
адміністрацій;
- державних екологічних інспекціях адміністративних областей;
- управліннях водних, земельних ресурсів, лісового господарства;
- природоохоронних установах;
- лабораторіях еколого-аналітичних досліджень підприємств.

ТЕРМІНИ ТА ФОРМИ НАВЧАННЯ
Денна форма
Фаховий молодший бакалавр – 1 рік і 10 місяців.
Зарахування на навчання проводиться на основі
сертифікатів ЗНО та без сертифікатів ЗНО (на основі вступних випробувань).
Українська мова та література. Екологія: Біологія або Географія або Історія
України. Комп'ютерні науки: Математика або Фізика або Іноземна мова.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

- Комп'ютерні науки
- Екологія

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ
- практики на базі підприємств, установ, організацій, IT компаній;

- участь у наукових конференціях;
- творчі зустрічі та тематичні заходи;
- працевлаштування на основі диплому фахового молодшого
бакалавра;
- тренінги з фахівцями у галузі IT і екології;
- продовження навчання на факультетах університету;
- стипендіальне забезпечення;
- наукова бібліотека;
- проживання в гуртожитку;
- спорткомплекс.

