
  

 

 

  

 

 

   
  

  

 
 

• організації та підприємства, діяльність 
яких пов’язана з професійною підготовкою педа-
гогічних та управлінських кадрів. 

Спеціальність:  "Дизайн"
Кваліфікація: "Дизайн середовища".
Спеціалізації: "Дизайн середовища"; 
                                  "Графічний дизайн"
Випускники за спеціальністю «Дизайн» можуть 
працювати в архітектурно-дизайнерських ком-
паніях, у фірмових салонах-магазинах, у школах 
живопису, рекламних компаніях тощо.

Випускники можуть обіймати такі посади:
• VІР – дизайнер із дизайну інтер’єрів   жит-
лових й офісних приміщень, магазинів, кафе, 
барів, ресторанів, котеджів, з ландшафтного 
дизайну;
• дизайнер міського середовища;
• менеджер – дизайнер (керівник);
• дизайнер-конструктор;
• керівник дитячих художніх студій;
• викладач малюнку, композиції, кольо-
рознавства в дитячих художніх школах;
• графічний дизайнер.
 Сертифікати    ЗНО:    українська мова, 
література; історія України;  творчий конкурс.

Вам цікаво?
   І ви прагнете стати соціальним педагогом, 
психологом, дизайнером або актором? Це 
просто! 
   Варто лише скласти ЗНО, подати необхідні 
документи та витримати конкурс!
    ВІТАЄМО! Ви студент факультету соціальної 
педагогіки та психології!!!!!

А це означає, що:

•    Ви отримаєте гуманну, соціально-важ-
ливу, творчу професію, яка сьогодні є 
досить затребуваною.
•    Вас будуть навчати висококваліфіковані 
викладачі;
•    Зміст навчання сприяє самопізнанню й 
пошуку свого життєвого призначення, 
розумінню основ і таємниць спілкування з 
людьми різних категорій населення, 
допомозі людям, з метою покращення 
їхнього життя.
•    Ви пройдете практику в найкращих 
освітніх, соціальних, культурних, промис-
лових, архітектурних закладах запорізь-
кої громади.
•    Ви будете брати участь у волонтерській 
та благодійній діяльності факультету;
•    Ви отримаєте підтримку у вигляді спри-
яння в працевлаштуванні як у бюджетних 
організаціях, так і в  недержавних органі-
заціях, фондах; 
•    Ви також зможете вести приватну прак-
тику. І це ще далеко не все… 

Увага!
Збільшено кількість місць до магістрату-

ри за спеціальностями факультету:
«Психологія» - 80 місць

«Соціальна робота» (о/п «Соціальна 
педагогіка») - 80 місць

«Педагогіка вищої школи» - 60 місць
Вперше відкрито набір до магістратури 
«Сценічне мистецтво» (о/п «Театральне 

мистецтво») - 30 місць
Факультет соціальної педагогіки  та пси-
хології ЗНУ, вул. Гоголя, 118,  Деканат каб. 

211. Тел.: (0612) 63-52-57.

Факультет соціальної
педагогіки та

психології 
Запорізького

національного університету

Завзяті
Натхненні
Успішні

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!
Приймальна комісія: м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66-Б, 2-й навчальний

корпус ЗНУ, 1 поверх, каб. 114, 115.
Тел.: (061) 764-67-53

СПП  - це ЗНУ



    На факультеті соціальної педагогіки та пси-
хології функціонують: "Лабораторія соціальної 
педагогіки та психології", "Інформаційно-кон-
сультативний ресурсний центр", "Студентський 
театр", "Наукове товариство студентів та 
аспірантів", сімейний кіноклуб "Райдуга", "Центр 
психологічного здоров’я та психосоціального 
супроводу ЗНУ".

Спеціальність: "Психологія"
Кваліфікація: "Магістр психології. Психолог. 

Викладач психології".
Спеціалізації: "Соціальна психологія"; "Економіч-
на психологія"; "Організаційна психологія"; "Пси-

хотерапія та консультування".
   Фахівці з цієї спеціальності працюють у 
навчальних закладах усіх рівнів і видів, на 
підприємствах і в організаціях, центрах практич-
ної психології, соціальних службах, консультацій-
них центрах, науково-дослідних закладах.
   Випускники можуть обіймати такі посади:
•  психолог і викладач психології в середніх 
та вищих навчальних закладах;
•  науковий співробітник та асистент у лабо-
раторіях, науково-дослідних інститутах, консуль-
тативних установах;
•  психолог-методист у центрах практичної 
психології, медичних закладах, реабілітаційних 
центрах;
•  організаційний психолог - на фірмах і 
підприємствах;
•  консультант із питань організації колек-
тивної діяльності, вирішення конфліктів;
•  психолог в установах із питань виконання 
покарань;
• медичний психолог у лікувальних закла-
дах загальнотерапевтичного й психіатричного 
профілю.
Сертифікати ЗНО:    українська мова, 
література; біологія; математика або історія 
України. 

Спеціальність: "Соціальна 
робота" 

(о/п Соціальна педагогіка)
           Кваліфікація: : "Магістр соціальної педаго-

гіки. Соціальний педагог. Викладач соціальної 
педагогіки".

Спеціалізації: "Спеціальна освіта", "Соціаль-
но-правовий захист населення"; "Соціальний 

менеджмент".
    Випускники цієї спеціальності можуть працювати в 
системі освітніх закладів усіх ступенів, будинках і 
центрах дитячої освіти й виховання, соціально-вихов-
них клубах, дитячих і громадських організаціях, служ-
бах опіки, службах у справах дітей, у спеціальних 
дитячих закладах закритого типу, державних центрах  
і службах соціальної роботи, осередках соціального 
захисту та допомоги, центрах зайнятості й  працев-
лаштування, закладах системи превентивного вихо-
вання та пенітенціарної системи, службах пробації.
    Випускники можуть обіймати такі посади:
• соціальний педагог, викладач соціаль-
но-педагогічних дисциплін у середніх та вищих 
навчальних закладах; 
•  соціальний вихователь по роботі з діть-
ми-інвалідами;
• організатор позакласної та позашкільної 
виховної роботи з дітьми;
•  завідувач центру (розвитку, молодіжного, 
реабілітаційного, корекційного);
• соціальний гувернер; вихователь-мето-
дист; 
• соціальний працівник (1,2 категорії);
•  інспектор з охорони дитинства; 
• спеціаліст з інклюзії; 
• державний інспектор соціальної та 
освітянської сфери.
Сертифікати ЗНО:     українська мова, 
література; історія України; математика або 
біологія.

Спеціальність:  "Сценічне
мистецтво" (о/п Театральне

мистецтво)
 Кваліфікація: "Магістр мистецтва. Актор 
драматичного театру та кіно".
 Спеціалізації: "Хореографічна постановка";     
"Сольний спів: академічний та естрадний".
  Випускники спеціальності «Сценічне мис-
тецтво» підготовлені до виконання всіх виробни-
чих функцій, які пов’язані з організаційно-управ-
лінською, театральною та педагогічною діяльні-
стю. 

Випускники можуть обіймати такі посади:
• актор драматичного театру;
• актор кіно;
• актор розмовного жанру;
• диктор радіо та телебачення;
• організатор дозвілля засобами акторсько-
го мистецтва;
• організатор аматорських театральних 
колективів;
• викладач дисциплін мистецького напрям-
ку в навчально-виховних закладах. 
Сертифікати     ЗНО:    українська мова, 
література; історія України;  творчий
конкурс.
Спеціальність: "Педагогіка вищої 

школи"
    Кваліфікація: "Магістр педагогіки вищої 

школи, викладач".
 До навчання у магістратурі запрошуються 
випускники вищих навчальних закладів
будь-яких спеціальностей.
 Об’єктами професійної діяльності випуск-
ників є:
• вищі навчальні заклади І-VІ рівня акреди-
тації;
• органи управління освітою і наукою у 
регіоні;


