ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ
ДО ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У 2019 РОЦІ
УВАГА!
У 2019 році для вступу до ВНЗ приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської,
німецької, французької та іспанської мов. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов приймаються
лише з сертифікатів ЗНО 2018 та 2019 років.

У 2019 році остаточно конкурсний бал множиться на такі коефіцієнти
При вступі до ІДГУ абітурієнт має переваги через високий регіональний коефіцієнт (РК), який
дорівнює 1,02, що значно підвищує загальний конкурсний бал!
Для поданих заяв з пріоритетом 1 та 2 на спеціалізації 014.04 «Середня освіта (Математика),
014.09 «Середня освіта (Інформатика)», 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»
та 014.15 «Середня освіта (Природничі науки) встановлено галузевий коефіцієнт (ГК), який дорівнює 1,02 та 1,00 в інших випадках.
Для осіб, які зареєстровані у сільських населених пунктах та здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості у рік вступу, встановлено сільський коефіцієнт (СК), який дорівнює 1,02 та 1,00 в інших
випадках.
Першочерговий коефіцієнт (ПЧК) дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове
зарахування до вищих педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого статті 44
Закону України “Про вищу освіту”, та 1.00 в інших випадках (це право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу за державним замовленням у разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу).

АБІТУРІЄНТИ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ІДГУ
1. Для здобуття ОС «бакалавр» - мають можливість складати вступний іспит з болгарської або румунської мов на базі
університету ЗАМІСТЬ ТРЕТЬОГО КОНКУРСНОГО ПРЕДМЕТА, якщо вступають на спеціальності 014 Середня
освіта (Мова і література (болгарська)), 014 Середня освіта (Мова і література (румунська)).
2. Для здобуття ОС «бакалавр» - повинні складати творчий залік, якщо вступають на такі спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 014.13 Середня освіта
(Музичне мистецтво). Тільки у разі успішного складання творчого заліку до дня завершення прийому документів на відповідну конкурсну пропозицію абітурієнт допускається до
конкурсного відбору.
3. Для здобуття ОС «бакалавр» - повинні складати творчий конкурс ЗАМІСТЬ ТРЕТЬОГО
КОНКУРСНОГО ПРЕДМЕТА, якщо вступають на спеціальність 017 Фізична культура і спорт (Тренерсько-викладацька діяльність).

ПРІОРИТЕТ
Це показник важливості даної спеціальності в ІДГУ для вступника, де 1 - найвища пріоритетність, а 7 - найнижча.
Пам'ятайте, що зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

ПРОХІДНИЙ БАЛ
Прохідний бал на місця за державним замовленням залежить від:
- конкурсного бала (в однієї особи на одну й ту ж спеціальність у різні ЗВО може бути різний конкурсний бал);
- пріоритету ЗАЯВИ;
- кількості місць обсягу державного замовлення за спеціальністю у ЗВО (в закритих (фіксованих)
конкурсних пропозиціях);
- прохідного бала за спеціальністю по всій країні (у відкритих конкурсних пропозиціях).

УВАГА!
Для участі у конкурсному відборі для вступу до ІДГУ на перший курс приймаються сертифікати ЗНО з результатами від 100 до 200 балів.
ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
Реєстрація електронних кабінетів – з 01 липня до 30 серпня (до 18.00).
Початок прийому заяв та документів на всі освітні ступені та форми навчання – 10 липня.
Кінцевий термін прийому заяв та документів:
- для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів – 16 липня
(до18.00);
- для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО – 22 липня (до 18.00);
- для осіб, що вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста за денною формою навчання – 22 липня
(до 18.00); за заочною формою навчання – 02 серпня (до 18.00).
Проведення творчих конкурсів – з 01 до 10 липня включно;
Проведення вступних іспитів – з 17 до 22 липня включно;
Проведення співбесід – з 17 до 19 липня включно.
Фахові вступні випробування для осіб, що вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста
- за денною формою навчання – з 23 до 30 липня включно;
- за заочною формою навчання – з 05 до 10 серпня включно.
- Оприлюднення рейтингового списку із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням на всі форми навчання – 26 липня (не пізніше 18.00).
- Виконання вступниками, що рекомендовані на місця за держзамовленям, вимог до зарахування (подання оригіналів до
ІДГУ) – 31 липня (до 18.00).
- Зарахування на навчання за держзамовленням на перший курс на денну та заочну форми навчання – 01 серпня
(до 12.00).
- Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) – до 29 листопада.

ПОДАННЯ ЗАЯВИ
Кількість заяв, які можна подати на місця держзамовлення на базі ПЗСО: 7 заяв на 4 спеціальності.
На контрактну форму кількість заяв НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ.

В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ:
Цього року вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами
навчання подають заяви виключно в електронній формі.
Електронна заява та усі необхідні документи подаються через особистий електронний кабінет на сайті
http//ez.osvitavsim.org.ua (сайт працює тільки під час вступної кампанії).

У ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ:
Можуть подавати ЛИШЕ вступники, які мають:
- спеціальні умови на участь у конкурсі (для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2
відповідно до Умов прийому до ЗВО у 2019 році;
- розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує
особу, та у сертифікаті ЗНО
- у разі подання іноземного документа про освіту
- у разі подання документа про ПЗСО, виданого до запровадження фото полімерних технологій їх виготовлення;
- у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою
для допуску в участі у конкурсі;
- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших
причин, підтверджених довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.
Паперова заява подається особисто до приймальної комісії ЗВО.

УВАГА!
У 2019 році для вступників на основі диплома бакалавра для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня
магістра за спеціальностями 032 Історія та археологія, 053 Психологія, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність за всіма формами навчання:
- реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту (ЗНО) з іноземної мови розпочинається 13 травня та закінчується 03 червня (18.00 годині);
- складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти,
здобутого за іншою спеціальністю розпочинається 13 травня та закінчується 31 травня;
- прийом заяв та документів розпочинається 10 липня і закінчується 23 липня для осіб, які вступають
на основі результатів єдиного фахового вступного іспиту та фахового вступного випробування;
- основна сесія єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови проводиться 02 липня;
- фахові вступні випробування проводяться з 05 по 26 липня;
- надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 05 серпня;
- виконання вимог Правил прийому для зарахування до 16 серпня (18.00 години).

В ІДГУ вступ на всі спеціальності для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на контрактну форму навчання можливий без складання ЗНО з іноземної мови (без ЄВІ).

НА ДОПОМОГУ АБІТУРІЄНТУ
СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТУ
ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАЯВ
Під час реєстрації електронного кабінету вступник має зазначити такі дані:
- адресу електронної пошти, до якої має доступ;
- номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
- серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
- середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до
десятих частин бала;
- додатково вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту та фотокартки.
Алгоритм створення електронного кабінету для подання заяв за посиланням (сайт працює тільки під час вступної кампанії): http//ez.osvitavsim.org.ua

При ІДГУ з травня 2019 року працюватиме консультаційний центр (КЦ) для
надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники матимуть можливість звернутися до КЦ з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про ПЗСО, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності).
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ
- заява;

- документ, що посвідчує особу;
- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на
основі повної загальної середньої освіти);
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

