СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 014 Середня освіта (Мова і література (російська))
Освітній рівень:
БАКАЛАВР
Кваліфікація
бакалавр середньої освіти, вчитель з
російської мови та світової
літератури

Сертифікати:




УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА;
ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА,
ІСПАНСЬКА МОВИ);
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ АБО ГЕОГРАФІЯ.

Форми навчання: денна
Форми фінансування навчання: державна, контрактна
Основні напрями професійної діяльності та посади, які можуть обіймати випускники:


У ГАЛУЗІ ОСВІТИ: ВЧИТЕЛЬ, ВИКЛАДАЧ, ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР, РЕПЕТИТОР, ТРЕНЕР (ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ,
ПУБЛІЧНІ ВИСТУПИ), МЕТОДИСТ;




У ГАЛУЗІ НАУКИ: СПІВРОБІТНИК НАУКОВОЇ УСТАНОВИ, НАУКОВИЙ ДІЯЧ;
У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ: СЕКРЕТАР-РЕФЕРЕНТ, КЕРІВНИК НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ФАХІВЕЦЬ ЗІ ЗВ’ЯЗКІВ З
ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ПРЕСОЮ;



У ГАЛУЗІ

ЗМІ

ТА РЕКЛАМИ: ЖУРНАЛІСТ, РЕПОРТЕР, ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР, ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР,

КОРЕКТОР, ІНЖЕНЕР-ПЕРЕКЛАДАЧ, КОПІРАЙТЕР, СПІВРОБІТНИК ПІДРОЗДІЛУ З РЕКЛАМИ;



У

ГАЛУЗІ

IT

ТА

ІНТЕРНЕТ:

ТЕХНІЧНИЙ

ПИСЬМЕННИК,

ТЕХНІЧНИЙ

РЕДАКТОР,

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР,

СЕОСПЕЦІАЛІСТ;



У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ: ГІД-ПЕРЕКЛАДАЧ, СПІВРОБІТНИК МУЗЕЮ, БІБЛІОТЕКИ, АРХІВНОЇ УСТАНОВИ, ВІДДІЛУ
КУЛЬТУРИ.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (студенти обирають після першого курсу):
Англійська мова – дає можливість працювати вчителем англійської мови та літератури у закладах освіти;
педагогом-організатором, репетитором, тренером (проведення переговорів, публічні виступи), методистом;
Психологія – дає можливість працювати у закладах освіти, реабілітаційних центрах, кризових центрах
соціально-психологічної допомоги; правоохоронних установах; органах державної влади, виконавчої служби,
юстиції та місцевого самоврядування; навчально-консультаційних центрах; сфері управління (HR менеджер,
менеджер з підбору персоналу, психологи в IT-компаніях, банках,
бізнес-тренери, фахівці з розвитку кар'єри; 
Дошкільна освіта - дає можливість працювати вихователем дітей
дошкільного віку, вчителем дітей дошкільного віку, центру раннього
розвитку дитини, , консультантом з питань сімейного виховання,
вихователем-методистом;
Соціальна робота - дає можливість працювати соціальним педагогом,
методистом; соціальним працівником у освітянських та культурнопросвітницьких
закладах;
модератор
соціальних,
соціальнопедагогічних проектів; інтернетконсультант «Телефону довіри».
Інформатика – дає можливість працювати вчителем інформатики загальноосвітніх шкіл, викладачами
інформатики та комп’ютерних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; оператором електронно-обчислюваних
машин; лаборантами в науково-дослідних організаціях та інститутах, при центрах ЗНО.
Випускник має академічні права продовжити філологічну освіту за ступенем магістр, доктор філософії
або обрати додатковий чи інший напрям цих освітніх ступенів в Ізмаїльському державному гуманітарному
університеті та інших вищих навчальних закладах України та Європи.
Випускова кафедра:

