


Спеціальність
«Психологія» 



Психолог  
Це професіонал, який допомагає 

людині знайти опору в собі та знайти 
свій шлях вирішення проблеми, який є 

індивідуальним для кожної людини. 



Особистісні 
якості

психолога

висока
концентрація

уваги емпатія

вміння слухати

стресостійкість

комунікабельність

розвинене
логічне мислення

відповідальність

впевненість у своїх
силах



Спеціалізації: 
• "Соціальна психологія";
• "Економічна психологія"; 
• "Організаційна психологія";
• "Психотерапія та консультування".



Випускники можуть
обіймати такі посади:

медичний
психолог у 

лікувальних
закладах;

організаційний психолог -
на фірмах і підприємствах;

психолог і викладач психології в 
середніх і вищих навчальних

закладах;

консультант із питань
організації колективної
діяльності, вирішення

конфліктів;

психолог в 
установах із

питань виконання
покарань;



Спеціальність
«СОЦІАЛЬНА 
ПЕДАГОГІКА»



СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ:
ХТО ВІН?



З КИМ ПРАЦЮЄ 
СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ?

1. Діти, підлітки;
2. Молодь;
3. Сім’ї;
4. Люди похилого віку;
5. Люди з особливими потребами.



СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

- «Спеціальна освіта»;
- «Соціально-правовий
захист населення»;

- «Соціальний
менеджмент».



В рамках реалізації програми
Благодійного Фонду під
патронатом М. Порошенко 
“Інклюзивна освіта - рівень
свідомості нації. Досвід.  
Перспективи. Результати” 

Нова освітня програма: 
Соціальна педагогіка / 
Спеціальна педагогіка  



Чому я обираю спеціальність
«СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»?



СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Освітні 
заклади

Соціальні 
служби

Центри соціального 
захисту населення

Заклади 
пенітенціарної 

системи, Служба 
пробації

Спеціалізовані
дошкільні
заклади, школи-
інтернати

Реабілітаційні 
центри

Служби культурної 
анімації

Приватні 
бізнес 

компанії

Благодійні громадські 
організації та фонди

Центри розвитку 
дитини



Випускники можуть обіймати 
такі посади:

1. Викладач у вищих навчальних закладах;
2. Соціальний гувернер;
3. Організатор позакласної та позашкільної виховної
роботи з дітьми;
4. Завідувач центру (розвитку дитини, молодіжного,
реабілітаційного, корекційного та ін.);
5. Керівник громадської організації; керівник
соціальних проектів у приватних кампаніях.



6. Фахівець у пенітенціарній службі, службі
пробації;
7. Вихователь-методист; вихователь у дошкільних

навчальних закладах;
8. Інспектор з охорони дитинства служби у справах

дітей;
9. Соціальний працівник (1,2 категорії);

10. Менеджер, державний інспектор соціальної та
освітньої сфер.

Випускники можуть обіймати 
такі посади:



Цікаві форми, методи підготовки 
студентів-соціальних педагогів:

 відеолекторії, круглі столи, проведення
наукових досліджень,

 тренінгові заняття (програма «Рівний -
рівному»: тренінги «Впевненості в собі»,
«Профілактика негативних явищ»),

 волонтерська діяльність (тренінги з
профілактики правопорушень),

 різні види практики, РЦ, акції,



Волонтерська діяльність  студентів:

 волонтерська діяльність



Волонтерська діяльність  
студентів:



Соціально-педагогічна практика 
студентів:



Соціально-педагогічна практика 
студентів:



Сходинки кар’єрного росту      
соціального педагога

Волонтер 

Керівник 
проекту

Соціальний 
педагог 

Директор соціальної 
служби 

Начальник департаменту 
соціального захисту населення  

Керівник 
громадської 
організації 

Міністр праці  та 
соціальної політики

С  П



ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
«СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»  

ТА «ПСИХОЛОГІЯ»:
 Гуманні, соціально-важливі професії, які сьогодні є

досить затребуваними.
 Спеціальності «соціальна педагогіка» та «психологія»

спрямовані на самопізнання і пошук свого життєвого
призначення, на розуміння основ і таємниць спілкування
з людьми різних категорій населення, на допомогу
людям, з метою покращення їхнього життя.

 Потреба у фахівцях цих спеціальностей на ринку праці.
 Працевлаштування у бюджетних організаціях.
 Робота у недержавних організаціях, фондах.



Спеціальність
“СЦЕНІЧНЕ 

МИСТЕЦТВО”



За 16 років діяльності кафедра здійснила 
12 випусків висококваліфікованих 

спеціалістів за  спеціальністю
«актор драматичного театру та кіно»

• Артист-вокаліст
• Хореограф-

постановник

Нині випускники 
здобувають кваліфікації:



Викладачі кафедри:
•1. Народні артисти України;
•2. Заслужені артисти України;
•3.Заслужені діячі мистецтв України;
•4. Доктори та кандидати наук. 



Випускники можуть обіймати 
такі посади:

Артист-вокаліст

Актор театру 
ляльок

Диктор радіо та 
телебачення

Керівник 
аматорських 
театральних 
колективів

Викладач у 
навчально-виховних 

закладах

Організатор 
дозвілля

Викладач відповідних
дисциплін у вищих

навчальних закладах

Хореограф-
постановник Актор драматичного театру та 

кіно

Артист розмовного 
жанру



Під час навчання студенти беруть участь у 
професійних конкурсах читців, вокалістів, 

посідають призові місця, демонструють 
високий  рівень фахової підготовки

• Випускники спеціальності 
“Театральне мистецтво” успішно 
реалізують себе   

• - в театрах Запоріжжя, Харкова, 
Дніпропетровська, Києва, 
Севастополя, Миколаєва, Москви… 

• - у  мистецьких закладах України, 
Китаю, Туреччини;

• - у роботі на телебаченні та 
кіностудіях, Києва, Санкт-
Петербургу, Москви...

• Випускники 
спеціальності 
“Театральне
мистецтво”
досягли значних 
творчих успіхів у 
професійній 
діяльності 



Студенти  та випускники напряму 
підготовки “Театральне мистецтво”

мають 
широкий діапазон щодо 

реалізації  творчого потенціалу



Кафедра акторської 
майстерності має свій 
«Навчальний театр».

За час існування кафедри здійснено 50 театральних 
постановок



ДОРОГИЙ ДРУЖЕ!  
Якщо ти мрієш оволодіти  

акторською професією, вступай 
до Запорізького національного 

університету !!!



Спеціальність
«Дизайн»



Що таке Дизайн? 



Студенти можуть навчатися за 
спеціалізаціями:

 графічний дизайн 
 дизайн середовища



Студенти напряму „Дизайн”  
матимуть можливість вивчати такі

дисціпліни:

основи графічного дизайну і проектної графіки
 живопис

 комп’ютерна дизайн-графіка
 кольорознавство
 історія мистецтв
 основи композиції

 моделювання, основи екодизайну
 дизайн-технології віртуального простору



Випускники факультету мають можливість
працювати у наступних сферах:

Рекламні агентства
Фірми та організації, що займаються розробкою фірмового

стилю та  проектуванням брендової продукції
Видавництва

Підприємства дизайн-проектування ландшафту, інтер‘єру
та меблів

Студії фотодизайну та web-дизайну
Відеовиробництво

Анімація
Компанії та фірми, що займаються motion-діяльністю



Корисна 
інформація 

щодо 
сертифікатів ЗНО



Код та назва 
спеціальності 

(освітньої 
програми)

Перелік 
конкурсних 
предметів
(вступних 

екзаменів, 
творчих 

конкурсів)

Прохідн
ий бал

Ваговий 
коефіціє

нт

231 «Соціальна 
робота»

(о/п Соціальна 
педагогіка)

Українська мова, 
література

100
0,3

Історія України 100 0,3
Біологія або 
Математика

100
0,3



Код та назва 
спеціальності 

(освітньої 
програми)

Перелік 
конкурсних 
предметів
(вступних 

екзаменів, 
творчих конкурсів)

Про
хідн
ий 
бал

Вагови
й 

коефіці
єнт

053 «Психологія»

Українська мова, 
література

100
0,3

Біологія
100

0,3

Історія України  
або Математика 

100
0,3



Код та назва 
спеціальності 

(освітньої 
програми)

Перелік 
конкурсних 
предметів
(вступних 

екзаменів, творчих 
конкурсів)

Прохі
дний 
бал

Вагов
ий 

коефі
цієнт

026 «Сценічне 
мистецтво» 

Українська мова, 
література

100
0,3

Історія України 100 0,3
Творчий конкурс 100 0,3



Код та назва 
спеціальності 

(освітньої 
програми)

Перелік 
конкурсних 
предметів
(вступних 

екзаменів, 
творчих 

конкурсів)

Прохі
дний 
бал

Вагов
ий 

коефі
цієнт

022 «Дизайн» 
Українська мова, 
література

100
0,3

Історія України 100 0,3
Творчий конкурс 100 0,3



Чекаємо на Вас! 
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