


Креативність 

Комунікативність

Робота в команді 

Критичне 
мислення 

КЛЮЧОВІ  ПРОФЕСІЙНІ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО:



Запрошуємо на навчання за 
освітньо-професійними 

програмами (на перший та 
старші курси):

- «Психологія»;
- «Соціальна педагогіка»;
- «Театральне мистецтво»;
- «Графічний дизайн»;



А також навчання за 
спеціальностями:

- «Дошкільна освіта»;
- «Початкова освіта»;

- «Спеціальна освіта».



Запрошуємо на навчання до 
Магістратури за напрямами:

1. «Соціальна педагогіка».
2. «Педагогіка вищої 
школи».
3. «Психологія».
4. «Театральне мистецтво».
5. «Дошкільна освіта».
6. «Початкова освіта».



Корисна 
інформація 

щодо 
сертифікатів ЗНО



Освітньо-професійні програми:

«Соціальна педагогіка»
Сертифікати ЗНО: українська мова, література; історія 

України; іноземна мова або математика.
«Психологія»

Бюджетна пропозиція:
Сертифікати ЗНО: українська мова, література; 

математика; біологія або іноземна мова.
Небюджетна пропозиція:

Сертифікати ЗНО: українська мова, література; історія 
України; біологія або іноземна мова.

«Театральне мистецтво» 
Сертифікати ЗНО: українська мова, література; історія 

України; творчий конкурс.



Спеціальність: "Дошкільна  освіта" 
Сертифікати ЗНО: українська мова, література; 

історія України; математика або біологія.
Спеціальність: "Початкова  освіта" 

Сертифікати ЗНО: українська мова, література; 
математика; історія України або біологія.

Спеціальність: «Спеціальна  освіта" 
Сертифікати ЗНО: українська мова, література; 

біологія; історія України або іноземна мова.

Спеціальність: «Графічний дизайн"
Сертифікати ЗНО: українська мова, література; 

історія України або фізика;  творчий конкурс.



Приймальна комісія: м. Запоріжжя,
Приймальна комісія на 1 курс: вул. 
Жуковського, 66-А (каб. 115), (061) 228-75-38
Приймальна комісія на магістратуру: вул. 
Жуковського, 66 (каб. 38), (061) 289-12-68
E-mail: pk.znu.ua@gmail.com

Факультет соціальної педагогіки                                
та психології ЗНУ:
вул. Гоголя, 118, Деканат каб. 211. 
Тел.: (061) 228-76-44.

КОНТАКТИ 



Чекаємо на Вас! 
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