
















Фахівці соціальної сфери сьогодні



Домашнє виховання
нині
популяризується
у
найрозвинутіших
країнах
Європи та в Україні. Батьки з
економічно
спроможних
сімей піклуючись про виховання власних дітей
наймають
соціальних
гувернерів
для
здійснення
індивідуального
соціального
виховання в умовах власної сімї.
Мета професійної діяльності соціального
гувернера – соціальний розвиток дітей та
соціальна підтримка людей похилого віку.
Завдяки професійній освіті Ви отримаєте
можливість досягти
успіху,
економічно
забезпечити власне майбутнє.



Напрями роботи соціального робітника,
соціального гувернера:
сприяння ранньому розвитку дитини;
організація сімейних та дитячих свят;
організація та проведення дозвілля дітей
засобами анімації;
реалізація
індивідуального
соціального
виховання в умовах сім’ї;
погодинний догляд за дітьми в сім’ях;
супроводження дитини до освітніх та
культурних закладів;
супровід дитини за кордон на відпочинок та в
міжнародні дитячі табори;
проведення
тренінгів
для
дітей
з
медіасоціалізації, профорієнтації, профілактики
девіантної поведінки, кіберзалежності тощо;
проведення
тренінгів
для
батьків
з
вдосконалення сімейного виховання;
впровадження інтерактивних форм та методів у
виховній роботі;




супровід соціалізації дітей з особливими
потребами;
сприяння адаптації дітей та людей похилого
віку до нового соціального середовища;
соціальна підтримка дітей та людей похилого
віку з особливими потребами;
організація дозвілля людей похилого віку;
Перспективи кар’єрного зростання:

освіта:
продовження
навчання в академії за освітньокваліфікаційними
рівнями
магістр та доктор філософії;
 практична
сфера:
організація та управління приватним дитячим
садком,
центром
раннього
розвитку,
гувернерською та анімаційною агенцією,
центром супроводження та підтримки людей з
особливими потребами, приватним закладом
для людей третього віку.
Перспективи працевлаштування
Випускники спеціальності соціальна
робота, соціальне гувернерство є високо
конкурентоспроможними та затребуваними
фахівцями на ринку соціальних послуг.
Місця роботи:
 фінансово забезпечені родини (з дітьми
дошкільного та шкільного віку);
 приватні дитячі садки;
 центри раннього розвитку;
 дитячі ігрові кімнати в торгівельнорозважальних центрах та спа-центрах, закладах
харчування;
 центри дитячого та міжнародного туризму
(аніматором);

 гувернерські
агенції,
анімаційні
та
культурно-анімаційні центри;
 фінансово забезпечені сім’ї (з дітьми та
людьми
похилого віку з
особливими
потребами);
 різноманітні соціальні служби, медичні
заклади тривалого перебування для дітей та
людей похилого віку з особливими потребами;
 ретромайданчики парків культури та
відпочинку;
 територіальні центри для людей похилого
віку;
 громадські міжнародні та
вітчизняні
організації по роботі з людьми третього віку;
 приватні геріатричні центри.
Основні навчальні дисципліни
Навчальний план підготовки
фахівців соціальної сфери
передбачає
комплекс
загальноосвітніх
та
спеціальних дисциплін. Серед
дисциплін фахової підготовки
соціального гувернера:
 Інноваційні технології раннього розвитку;
 Арттерапія;
 Екскурсійно-туристична діяльність;
 Анімаційна діяльність;
 Технології медіасоціалізації особистості;
 Профілактика кіберзалежності в діяльності
соціального гувернера;
 Технології
соціально-психологічних
тренінгів;
 Технології роботи соціального гувернера;
 Соціальна геронтрологія;
 Організації та управління гувернерською
агенцією.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
КУЛЬТУРИ

УМОВИ ПРИЙОМУ:
На спеціальність «Соціальна робота. Соціальне
гувернерство» здійснюється прийом на базі
повної загальної середньої освіти.
Абітурієнти, які обрали цю спеціальність,
мають подати сертифікати зовнішнього
незалежного оцінювання з предметів:

Факультет соціальних комунікацій
Кафедра соціальної педагогіки
Академія сьогодні
Сучасний вищий навчальний заклад
четвертого
рівня
акредитації,
лідер
інформаційної, мистецької та культурологічної
освіти:

1. Українська мова та література;
2. Історія України;
3. За вибором абітурієнта: іноземна мова (2018)
або біологія;
Термін навчання бакалаврів: 4 роки
Форма навчання: денна
Всі іногородні студенти забезпечуються
гуртожитком

Чекаємо на Вас за адресою:
Приймальна комісія:
61057 Харків, Бурсацький узвіз, 4.
Довідки за телефоном:
(057) 731-15-04
(приймальна комісія)
(057) 731-13-88
(факультет соціальних комунікацій)











7 факультетів;
29 кафедр;
навчання за 15 спеціальностями;
аспірантура та докторантура;
спеціалізовані вчені ради з захисту дисертацій;
комп’ютерні центри та лабораторії;
спеціалізовані кабінети та лабораторії;
сучасна бібліотека;
спортивні та хореографічні зали, концертні
площадки;
 2 гуртожитки, їдальня та буфети, медичні
пункти;
 активне наукове, мистецьке та спортивне життя
студентів;
 міжнародні зв’язки.

Харківська державна академія культури
оголошує набір на ступінь бакалавра
«Соціальна робота, соціальне гувернерство»
За сучасною,
конкурентоспроможною,
затребуваною спеціальністю
231 «Соціальна робота»

Абітурієнту 2018

