ФАХІВЕЦЬ з СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Фахівець з соціальної педагогіки

може обіймати такі посади:
у галузі освіти: соціальний педагог,
методист;
соціальний
працівник
у
освітянських та культурно-просвітницьких
закладах;
у галузі науки: співробітник фахової
наукової установи;
у
галузі
управління:
керівник
спеціалізованої соціальної служби, центру,
об’єднань, клубів, менеджер з соціальних
питань, керівник фахового відділу центру
зайнятості;
у галузі ЗМІ та реклами: модератор
соціальних,
соціально-педагогічних
проектів;
у галузі IT та Інтернет: інтернетконсультант «Телефону довіри» мобільноконсультативного пункту;
у галузі правової допомоги: інспектор
служб у справах неповнолітніх, інспектор
осередків соціального захисту та правової
допомоги.

Фахівець з ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА
СПОРТУ(Тренерсько-викладацька діяльність)

Фахівець з СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
(Фізична культура)

може обіймати такі посади:

може обіймати такі посади:

у галузі освіти: професійний спортсмен,
педагог
спортивних
навчальнотренувальних центрів, тренер-викладач;
у галузі науки: співробітник фахової
наукової установи;
у галузі управління: менеджер фітнесклубу, організатор здоров’язберегаючого
дозвілля, керівник спортивних секцій;
у галузі ЗМІ та реклами: спортивний
коментатор,
редактор
інформаційноспортивного
огляду
у
друкованих
виданнях;
у галузі ІТ та Інтернет: інтернет-тренер
спортивних проектів;
у галузі правової допомоги: спортивний
суддя.

у
галузі
освіти: вчитель
фізичної
культури, викладач предмету «Захист
Вітчизни»,
вчитель
основ
безпеки
життєдіяльності;
у галузі науки: співробітник фахової
наукової установи;
у галузі управління: директор дитячих та
юнацьких спортивних шкіл, організатор
дозвілля і активного відпочинку;
у галузі ЗМІ та реклами: коментатор
спортивно-туристичних програм, он-лайн
гід з туристичного планування відпочинку;
у галузі ІТ та Інтернет: інтернетінструктор он-лайн тренувань;
у галузі правової допомоги: консультант з
питань безпечного дозвілля.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ,
СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ,
СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ
“БАКАЛАВР”
014 Середня освіта
(Фізична культура)

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ
“БАКАЛАВР”
017 Фізична культура і спорт

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ,
СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ
“БАКАЛАВР”

Освітньо-професійна програма:

Середня освіта
(Фізична культура).
Захист Вітчизни
Фінансування:
бюджетне / контрактне
Форма навчання:
денна / заочна
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Приймальна комісія ІДГУ: (04841) 9-76-07
Email: vstupidgu@gmail.com
Адреса факультету: м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12
Тел.: (04841) 5-13-65
Web-сайт ІДГУ: www.idgu.edu.ua
НАШ ФАКУЛЬТЕТ - ЧЕКАЄ САМЕ НА ТЕБЕ

Освітньо-професійна програма:

Фізична культура і спорт.
Тренерсько-викладацька
діяльність
Фінансування:
бюджетне / контрактне
Форма навчання:
денна / заочна
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Приймальна комісія ІДГУ: (04841) 9-76-07
Email: vstupidgu@gmail.com
Адреса факультету: м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12
Тел.: (04841) 5-13-65
Web-сайт ІДГУ: www.idgu.edu.ua
НАШ ФАКУЛЬТЕТ - ЧЕКАЄ САМЕ НА ТЕБЕ

231 Соціальна робота
Освітньо-професійна програма:

Соціальна робота.
Соціальна педагогіка
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “МАГІСТР”

231 Соціальна робота
Освітньо-професійна програма:

Соціальна робота.
Соціальна педагогіка
Фінансування: бюджетне / контрактне
Форма навчання: денна / заочна
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Приймальна комісія ІДГУ: (04841) 9-76-07
Email: vstupidgu@gmail.com
Адреса факультету: м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12
Тел.: (04841) 5-13-65
Web-сайт ІДГУ: www.idgu.edu.ua
НАШ ФАКУЛЬТЕТ - ЧЕКАЄ САМЕ НА ТЕБЕ

