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В

ФАКУЛЬТЕТ
СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

же 25 років факультет здійснює якісну
у справах дітей, у спеціальних дитячих заклапідготовку фахівців за спеціальдах закритого типу, державних центрах і служностями «Психологія», «Соціальна
бах соціальної роботи, соціального захисту та
робота» (освітня програма «Соціальна педадопомоги, центрах зайнятості, закладах сисгогіка», «Дизайн», «Сценічне мистецтво» та
теми превентивного виховання та пенітенці«Педагогіка вищої школи».
арної системи.
Професії «психолог» та «соціальний пеУ межах реалізації програми Благодійного
дагог» гуманні та соціально-важливі, досить
фонду під патронатом Марини Порошенко
затребувані на ринку праці. Так, фахівці зі спеці«Інклюзивна освіта — рівень свідомості наальності «Психологія» працюють у навчальних
ції. Досвід. Перспективи. Результати», участь
закладах усіх рівнів акредитації, на підприу якій брали викладачі кафедри соціальної пеємствах і в організаціях, центрах практичної
дагогіки, у 2016 р. на факультеті було запроваПОНОМАРЕНКО
психології, науково-дослідних закладах. Виджено нову освітню програму — «Соціальна
Ольга Вікторівна
пускники обіймають посади: психолог і викларобота/Соціальна педагогіка». Випускники
Декан факультету,
дач психології в середніх і вищих навчальних
виконують корекційно-педагогічну роботу
кандидат
закладах; науковий співробітник та асистент
з дітьми із порушеннями мовлення, затримпедагогічних наук,
у лабораторіях, науково-дослідних інститутах,
кою психічного розвитку, розумовою відстадоцент
консультативних установах; психолог-методист
лістю та іншими психофізичними вадами.
у центрах практичної психології, медичних заВипускники обіймають посади: викладач сокладах, реабілітаційних центрах; організаційний психолог ціально-педагогічних дисциплін у вищих навчальних зана фірмах і підприємствах; консультант із вирішення кон- кладах; організатор позакласної та позашкільної виховної
фліктів; психолог в установах із питань виконання покарань; роботи з дітьми; завідувач центру (молодіжного, реабілімедичний психолог у лікувальних закладах загальнотерапев- таційного, корекційного та ін.); вихователь-методист; сотичного та психіатричного профілів.
ціальний гувернер; фахівець служби пробації; інспектор
Метою соціальної педагогіки є вивчення освітньо- з охорони дитинства; соціальний працівник (І, ІІ категовиховного потенціалу суспільства, способів педагогізації рії); спеціаліст з інклюзії; державний інспектор соціальної
соціального середовища для більш успішної соціалізації та освітянської сфери.
і розвитку особистості протягом всього життя.
Важливою є роль факультету у підготовці фахівВипускники освітньої програми «Соціальна педаго- ців творчих спеціальностей — «Сценічне мистецтво» та
гіка» працюють у системі освітніх закладів усіх рівнів акре- «Дизайн». Випускники спеціальності «Сценічне мистедитації, будинках і центрах дитячої освіти та виховання, цтво» успішно реалізують себе у театрах Запоріжжя, Харкультурологічних центрах, клубах, дитячих і громадських кова, Дніпра, Києва, Миколаєва; у мистецьких закладах
організаціях та об’єднаннях, службах опіки, службах України, Китаю, Туреччини. Під час навчання студенти
беруть участь у професійних конкурсах читців, вокалістів, посідають призові місця, демонструють високий
рівень фахової підготовки. Випускники працюють акторами драматичного театру; акторами кіно; акторами
розмовного жанру; дикторами радіо та телебачення; організаторами дозвілля засобами акторського мистецтва;
організаторами аматорських театральних колективів; викладачами відповідних дисциплін у навчально-виховних
закладах.
У 2016 р. на факультеті вперше відкрито набір за
спеціальністю «Дизайн». Підготовка студентів здійснюється у двох напрямах — «Дизайн середовища» та
«Графічний дизайн». Випускники реалізують себе як дизайнери інтер’єрів житлових та офісних приміщень, магазинів, кафе, барів, ресторанів, котеджів; ландшафтний
дизайнер; дизайнер міського середовища (розроблення
Колектив деканату. Зліва направо: доц. І. В. Козич,
доц. Л. С. Іванова, декан, доц. О. В. Пономаренко
проектів малих архітектурних форм — зупинки, кіоски,
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паркові меблі, альтанки, паркани
тощо);
дизайнер-конструктор
у фірмових салонах-магазинах,
на фабриках з виготовлення
м’яких і корпусних меблів; керівник дитячих художніх студій,
викладач і методист в дитячих
художніх школах живопису, малюнку, композиції, кольорознавства; графічний дизайнер.
Факультет соціальної педагогіки та психології готує магістрів педагогіки вищої школи,
викладачів на базі ОС «бакалавр». Випускники спеціальності
«Педагогіка вищої школи» можуть обіймати такі посади: викладач вищого навчального закладу;
асистент; молодший науковий
співробітник; методист І та вищої категорій; завідувач навчальної лабораторії; викладач вищого
навчального закладу.

Колектив кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності. Зліва направо:
перший ряд: ст. викл. М. О. Кандиба; доц. В. В. Овсяннікова, зав. каф.,
проф. Н. Ф. Шевченко, доц. Н. О. Мосол; другий ряд: секр.-переклад. сліпого викл.
І. В. Громико; доц. Т. П. Голованова, доц. Л. С. Іванова, проф. Є. А. Клопота,
доц. І. В. Козич, ст. викл. О. В. Філь, ст. лаб. О. О. Чепур

Кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності.

Період заснування та становлення факультету характеризувався великими здобутками кафедри — як теоретичними, так і практичними. В цей час викладачі розробили
лекційні курси з дисциплін «Вікова та педагогічна психологія», «Професійне спілкування», «Психологія особистості».
Спецкурси «Психопедагогіка», «Професійне спілкування»
та «Психологічна служба в школі» створили та читали
досвідчені фахівці кафедри: доценти О. О. Почерніна,
О. С. Козарік, Ю. А. Гапон, В. О. Коваленко, З. Г. Білоусова,
В. В. Овсяннікова, Г. В. Локарєва, О. С. Андрієнко, Т. П. Голованова. Упродовж усіх років свого існування кафедра здійснює аналіз практики роботи шкіл.
Кафедру педагогіки та психології освітньої діяльності
з 2007 р. очолює д-р психол. наук, проф. Н. Ф. Шевченко.
На кафедрі працюють: доктори, професори О. І. Гура,
Н. Ф. Шевченко, Г. В. Локарєва; д-р психол. наук Є. А. Клопота; кандидати наук, доценти В. В. Овсяннікова, Т. П. Голованова, Л. С. Іванова, І. В. Козич, Н. О. Мосол, О. В. Філь;
канд. психол. наук, ст. викл. М. О. Кандиба.
Кафедра забезпечує навчально-методичне керівництво
навчальним процесом і педагогічною практикою за спеціальностями та спеціалізаціями всіх факультетів ЗНУ. Крім
того, кафедра є провідною в рецензуванні кандидатських
і докторських дисертацій в Україні. З 2005 р. на кафедрі
функціонує магістратура «Педагогіка вищої школи».
Наявність на кафедрі кадрів вищої кваліфікації дозволила створити наукову школу за напрямом розроблення
педагогічних технологій. Підвищенню рівня фахової та
практичної підготовки сприяє активна науково-дослідна
робота в галузі гендерного виховання (Т. П. Голованова),
інтегрованого навчання осіб з особливими потребами
(Є. А. Клопота), а також встановлення міжнародних зв’язків
з провідними науковими центрами. Для підвищення рівня
викладацької діяльності практикується читання окремих
курсів викладачами провідних вищих навчальних закладів
країни і викладачами зарубіжних університетів.

Кафедра акторської майстерності. Спеціальність «Театральне мистецтво» при ЗНУ відкрито в 1999 р. У вересні
2000 р., згідно з наказом МОН України, на базі вже діючої
кафедри педагогіки та психології було створено кафедру
психології творчої діяльності, згодом перейменовану на
кафедру акторської майстерності. Так започатковано спеціальність «Театральне мистецтво». Очолив кафедру народний артист України О. П. Король. У травні 2001 р. ВАК
України надала ліцензію на підготовку студентів за спеціальністю «Театральне мистецтво» з напряму підготовки
«Мистецтво», що дало змогу готувати спеціалістів кваліфікації «актор драматичного театру і кіно».
У 2006 р. відкрито спеціалізацію «Актор театру ляльок», у 2010 р.— «Сольний спів» (академічний та естрадний), а в 2011 р.— «Хореографічна постановка». У 2009 р.
створено навчальну лабораторію, яка стала науково-методичним осередком підготовки студентів до роботи
диктора радіо і телебачення. У 2011 р. на базі кафедри відкрито навчальний театр.
Із 2007 р. кафедрою керує д-р пед. наук, проф.
Г. В. Локарєва.
У 2008 р. на кафедрі акторської майстерності відкрито
аспірантуру. Науково-дослідницькою темою кафедри є
«Теоретично-методичні засади професійної підготовки акторських кадрів». Педагоги кафедри активно займаються
науковою діяльністю. Г. В. Фортус, Т. Д. Петрик, Н. В. Стадніченко, Л. Г. Беркова-Житомирська та К. І. Бондарєва закінчили магістратуру за спеціальністю «Педагогіка вищої
школи»; Ю. В. Гончаренко в 2009 р. здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук; Л. О. Гринь у 2013 р.
закінчила аспірантуру та отримала диплом кандидата педагогічних наук; Л. М. Білозуб у 2013 р. захистила дисертацію
та отримала диплом кандидата мистецтвознавства.
У 2008 р. розроблено проект «Соціально-психологічна реабілітація засобами театрального мистецтва» (керівник — завідувач кафедри Г. В. Локарєва), який було
подано на участь у конкурсі соціально-значущих проектів,
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У жовтні 2010 р. здійснювалися Всеукраїнські наукові читання «Виховання майбутнього
актора та перспективи його професійного становлення», у яких
взяли участь науковці з педагогічних і творчих вишів багатьох
міст України: Києва, Тернополя,
Харкова, Мелітополя.
У вересні 2011 р. кафедрою
проведено науково-практичний
семінар «Музикотерапія як соціально-психологічна технологія», у межах якого для читання
лекції та проведення майстеркласу запрошено проф. Т. Воша
з Німеччини.
На кафедрі відбулися: науково-методичні семінари (2012,
Колектив кафедри акторської майстерності та дизайну. Зліва направо: перший ряд:
ст. викл. Н. В. Стадніченко, ст. викл. В. М. Гончаров, проф. О. П. Король, ст. викл.
2013, 2016), всеукраїнські наукові
Т. Д. Петрик, зав. каф., проф. Г. В. Локарєва, ст. лаб. Т. О. Шкута, акомпаніатор
читання «Актуальні проблеми
Т. Ф. Черненко, доц. Л. М. Білозуб; другий ряд: доц. Л. О. Гринь, акомпаніатор
підготовки майбутнього актора:
О. В. Кулініч, доц. Ю. В. Гончаренко, викл. Є. О. Турчина, худ. кер. навч. театру
теорія та практика» (2014), ВсеК. І. Бондарєва, ст. викл. Н. П. Соколовська, викл. Ю. В. Кір’янова, акомпаніатор
українська науково-практична
Ю. П. Крюков, ст. викл. М. М. Квєтков
конференція «Стратегія розвитку професійної підготовки та
що проводився центром соціальних програм. Проект став естетичного виховання майбутніх акторів у третьому тисяпереможцем конкурсу і отримав грант. У межах проекту чолітті» (2015), у яких взяли участь викладачі кафедри,
організовано та проведено дві програми «Театральний студенти, керівники театральних колективів і шкіл м. Закалейдоскоп» у Запорізькому обласному онкодиспансері поріжжя, а також викладачі та творчі діячі з інших міст
та Запорізькій обласній клінічній дитячій лікарні (відді- України. Кафедра організовує творчі конкурси: «Обласний конкурс читців української поезії» (2010–2017) селення травматології та пульмонології).
У жовтні 2009 р. відбулася Міжнародна науково-прак- ред студентів ЗНУ та учнів шкіл м. Запоріжжя й області,
тична конференція «Теорія та практика підготовки актор- а також «Всеукраїнський міжвишівський фестиваль-конських кадрів», у якій взяли участь науковці з різних міст курс акторів-вокалістів» (2011, 2012, 2015) серед студентів
України та Білорусі: Києва, Тернополя, Вінниці, Луган- ВНЗ із різних регіонів України. З 2015 р. кафедра щорічно
проводить науково-практичну студентську конференцію
ська, Харкова, Могильова тощо.
«Мистецька освіта: традиції та
перспективи розвитку».
В 2016 р. на кафедрі відкрито спеціальність «Дизайн»,
а в 2017 р. — магістратуру за спеціальністю «Сценічне мистецтво».

Колектив кафедри соціальної педагогіки. Зліва направо: перший ряд:
проф. М. І. Приходько, зав. каф., проф. Н. В. Заверико; другий ряд: доц. О. Г. Лещенко,
доц. Т. Г. Соловйова, викл. Н. О. Мамай, викл. Ю. Р. Мацкевіч, доц. М. О. Гладиш,
ст. викл. Ю. Є. Зубцова

94

Кафедра соціальної педагогіки створена у 1991 р. на базі
кафедри наукових основ керування школою, в той час як
офіційно було затверджено рішення про заснування факультету соціальної педагогіки та
психології. Першим завідувачем кафедри став д-р пед.
наук, проф. М. І. Приходько,
який
керував
кафедрою
майже 20 років. З 2005 р. кафедру очолює канд. пед. наук,
проф. Н. В. Заверико.
З моменту створення кафедра вважається однією з
провідних у галузі соціальної
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педагогіки. На базі навчальних планів та програм підго- і патології, технологій прискореного навчання та мотовки соціальних педагогів розроблялися Галузеві стан- делювання досвіду психічної діяльності особистості,
дарти соціальної педагогіки, викладачі кафедри брали розвитку психологічної служби, психологічного конучасть у важливих для розвитку соціальної педагогіки по- сультування та психотерапії.
діях, зокрема розробленні та затвердженні Етичного коНауково-педагогічні працівники кафедри подексу працівника соціальної сфери.
стійно підвищують свій кваліфікаційний рівень. Так,
На базі кафедри у 1999 р. під патронатом Швейцар- протягом 2001–2016 рр. всі викладачі кафедри проського уряду в межах проекту «Соціальна освіта в Україні» йшли стажування у різних наукових установах України
було створено Ресурсний центр, який сприяв розвитку та за кордоном.
практичної соціальної роботи в регіоні, став надійним поКафедра психології щорічно проводить студентмічником як для фахівців державних соціальних служб, так ські олімпіади з психології. Важливим громадським
і для волонтерів громадських організацій. За підтримки об’єднанням студентів є Наукове студентське товариство
ресурсного центру проведено три Всеукраїнські науково- (НСТ), яке діє з метою координації, організаційного та
практичні семінари «Профілактика алкоголізму та нар- науково-методичного забезпечення роботи з обдаровакоманії серед молоді України», «Соціально-педагогічна ною молоддю, створення сприятливих умов для розвитку
робота з дітьми-сиротами та позбавленими батьківської і реалізації творчих здібностей студентів, залучення їх до
опіки», «Ранній розвиток дитини», а також перші курси активної науково-дослідної та пошукової діяльності. Капідвищення кваліфікації практиків соціальної сфери. До федра співпрацює зі структурами Національної академії
того ж, план, розроблений для цих курсів, став базовим педагогічних наук України: інститутами педагогіки, психодля подібних заходів.
логії, професійної освіти, Науково-методичним центром
Кафедра соціальної педагогіки — потужний науковий при МОН України, Науково-дослідним інститутом з пропідрозділ факультету, на якій активно функціонує аспі- блем вищої освіти.
рантура та докторантура. За 25 років підготовлено понад
Важливою сферою діяльності кафедри є налаго30 кандидатських дисертацій, опубліковано п’ять моно- дження та підтримка міжнародних контактів із закордонграфій, більш як десять підручників, що отримали гриф ними університетами, міжнародними організаціями та
МОН України.
професійними об’єднаннями психологів. Провідні проКафедру психології створено в 1995 р. як кафедру прак- фесори Канади, США, Німеччини та Швеції запрошутичної психології. Очолила кафедру Н. Ф. Шевченко. Із ються для читання лекцій, проведення практичних занять
2005 р. кафедрою завідує канд. психол. наук, доц. Н. О. Губа. і тренінгів.
У перспективі кафедри — подальша інтеграція
Перший випуск психологів відбувся у 1996 р.
У 2006 р. в межах спеціальності «Психологія» Вче- у європейський науково-дослідний та освітній простір,
ною радою ЗНУ було затверджено такі спеціалізації: міжнародна мобільність, розширення мережі співпраці та
«Соціальна психологія», «Організаційна психологія», партнерства, підвищення дослідницького потенціалу, сти«Економічна психологія», «Консультативна психологія та мулювання та впровадження нових інформаційно-комуніпсихотерапія».
каційних технологій.
Кафедра психології є динамічною структурою,
У вересні 2016 р. кафедра отримала нову назву — каяка стрімко розвивається, здійснює спеціальну та фахову федра психології.
підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю
«Психологія».
Кафедра проводить наукову і практичну роботу
в галузі психології, а також
розробляє інноваційні технології з широкого спектру
проблем: психологічного забезпечення
організаційного
розвитку, формування конкурентноздатної команди сучасної організації, кар’єрного
розвитку персоналу організацій, PR-технологій і соціальної
комунікації, технологій мовленнєвої підготовки, подолання
комунікативних бар’єрів, дослідження поведінки особистості
в експериментальній ситуаКолектив кафедри психології. Зліва направо: перший ряд: доц. О. А. Лукасевич;
ції, проведення психологічних
доц. Л. В. Спіцина, проф. Н. Ф. Шевченко, доц. Є. М. Калюжна, доц. О. В. Іщук;
експертиз у різних галузях,
другий ряд: ст. лаб. А. О. Неманежина, доц. Н. О. Мосол, доц. О. Г. Малина,
зав. каф., доц. Н. О. Губа, проф. М. Г. Ткалич, доц. Ю. А. Паскевська
психології розвитку в нормі
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