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заочна форма навчання

 Менеджмент

 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування

Документознавство та інформаційна 

діяльність

Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа

Міжнародні відносини

Право 

Правознавство

Економіка

Міжнародна економіка

Міжнародний бізнес
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Практична психологія

Журналістика

Реклама та зв’язки з громадськістю

Середня освіта. Мова та література 

(англійська)

Філологія. Українська мова та 

література

Середня освіта. Українська мова та 

література

Дошкільна освіта

 Середня освіта. Історія

Філологія. Мова та література 

(англійська)




