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Aбітурієнту 2020

Перелік сертифікатів
для вступу в 2020 році
Спеціальність

Освітня програма

Ліцензований
обсяг

ІІ предмет

ІІІ предмет

028 Менеджмент
соціокультурної
діяльності

Менеджмент
соціокультурної
діяльності

30

Математика

Географія
або іноземна мова

035 Філологія

Германські мови
та літератури
(переклад включно)

120

Іноземна мова

Історія України
або географія

053 Психологія

Психологія

30

Математика

Біологія
або іноземна мова

Історія України

Іноземна мова
або математика

Журналістика
061 Журналістика

Реклама і зв’язки
з громадськістю

125

231 Соціальна робота

Соціальна робота

30

Факультет сьогодні:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

шість освітніх програм;
майже 700 студентів денної форми навчання;
120 високопрофесійних викладачів;
підготовка бакалаврів та магістрів;
аспірантури за спеціальностями «Журналістика»,
«Філософія», «Філологія»;
участь студентів у міжнародних програмах академічної мобільності та паралельного навчання;
стажування та практика на базі закордонних підприємств;
майже 80 відсотків студентів займаються у спортивних секціях та мистецьких гуртках;
конкурси та фестивалі «Соціальний оскар СумДУ»,
«Восьма барва», «Alter Ego», «Міс СумДУ», «Містер
СумДУ», «Золотий інтеграл» тощо.

Філологія (Переклад)
•
•
•
•
•
•

спеціалізація: переклад у галузях зовнішньоекономічної та
дипломатичної діяльності, юридичний переклад, міжнародний мовний етикет;
вивчення англійської, німецької, польської та китайської мов;
можливість обрати економічне, юридичне або філологічне
спрямування;
освоєння синхронного та послідовного перекладу;
стажування в зарубіжних мовних школах; міжнародних компаніях та підприємствах;
працевлаштування – співробітником дипломатичних представництв; перекладачем; викладачем
у навчальних закладах.

http://gf.sumdu.edu.ua

• спеціалізації: інтернет-журналістика, пресова журналістика,
тележурналістика, радіожурналістика, фотожурналістика, міжнародна журналістика, спортивна журналістика;
• навчання у власній телестудії,
радіостудії, фотостудії, класі
«Apple»;

Реклама і PR
• опанування комп’ютерного дизайну, технологій побудови іміджу,
брендингу, спічрайтингу, політконсалтингу, івент-менеджменту;
• підготовка та проведення ефективних PR-акцій;

• стажування в провідних медіаустановах України та Європи;
• працевлаштування – інтернетжурналістом, веб-редактором,
редактором,
кореспондентом,
ведучим теле- та радіопрограм,
фотожурналістом, журналістомміжнародником,
керівником
мас-медіа.
• практика в рекламних та PR-агент
ствах із першого курсу;
• участь у реалізації проектів на замовлення (центр «PR-консалтинг»);
• працевлаштування – дизайнером,
копірайтером, SMM-фахівцем, прессекретарем, менеджером із реклами.

http://journ.sumdu.edu.ua

Журналістика

Соціальна робота
•
•
•
•

опанування методів соціальної інженерії та експертизи; HRменеджменту, роботи з клієнтами, управління та аудиту кадрів;
навчання соціальногго підприємництва, проектного менеджменту, грантової діяльності;
практикоорієнтоване навчання на базі соціальних центрів та
служб;
працевлаштування фахівцями кадрових, реабілітаційних, міграційних служб, центрів
зайнятості та соціального захисту, експертами з антикризових технологій.

http://ppst.sumdu.edu.ua

Менеджмент соціокультурної діяльності
•

•

•
•
•
•

опанування технологій організації шоу-бізнесу, менеджменту мистецьких, музейних, спортивних, бібліотечних проектів;
практична підготовка на базі
власних спортивних, культурних і арт-об’єктів;

•
•

реалізація власних проектних
та підприємницьких ініціатив;
працевлаштування – режисерами, продюсерами, керівниками
туристичних фірм, менеджерами соціальних та культурних
проектів.

Психологія

можливість спеціалізуватися в галузі спорту, медицини, права, економіки;
опанування методів проведення психологічних тренінгів, психодіагностики, консультування, корекційної та розвивальної роботи;
наявність бази для практичної підготовки;
працевлаштування – психологами, тренерами-консультантами, менеджерами з персоналу, профайлерами.

http://ppst.sumdu.edu.ua
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