ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
на всі спеціальності окрім
032 “Історія та археологія” і
053 “Психологія”
з 02 липня по 21 серпня
ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ
ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
з 22 по 30 серпня
УВАГА!
Для спеціальностей
032 “Історія та археологія” і 053 “Психологія”
РЕЄСТРАЦІЯ

для складання єдиного вступного іспиту (ЗНО)
з іноземної мови
з 14 травня по 05 червня
СКЛАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ФАХОВИХ
ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
з 14 по 31 травня
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
з 02 по 26 липня
ОСНОВНА СЕСІЯ ЄДИНОГО ФАХОВОГО
ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
11 липня
ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ
ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
з 02 по 29 липня
ДОДАТКОВІ СТРОКИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

(за наявності вакантних місць та лише за наявності результатів єдиного фахового випробування з іноземної мови)
з 03 по 15 вересня
ЦІКАВА ПРОПОЗИЦІЯ!
У 2018-2019 н.р. магістранти ІДГУ зможуть безкоштовно паралельно навчатися за магістерською програмою в державному університеті “Dunarea de Jos”
м. Галац за спеціальностями:
“Translation and Interpretation”,
“Literature, Film and Cultural Representations”,
“Economy and Business Administration”.

вул. Рєпіна, 12, м. Ізмаїл,
Одеська обл., Україна,
68610
www.іdgu.edu.ua

ДЛЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
ЗАРАХОВУЮТЬСЯ:
- для вступу на навчання за спеціальностями 032 “Історія та археологія” і
053 “Психологія”:
1. оцінка єдиного вступного іспиту (ЗНО) з
іноземної мови,
2. оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
3. оцінка за інші показники конкурсного відбору, що включає суму балів за:
1) середній бал документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень), на основі якого здійснюється вступ
– від 0 до 10 балів; 2) бали за наукові досягнення – від 0 до 5 балів; 3) бали за успішне
закінчення підготовчих курсів з іноземної
мови на базі ІДГУ – від 0 до 5 балів.
- для вступу на навчання за іншими
спеціальностями:
1. оцінка вступного іспиту з іноземної мови
(за шкалою від 100 до 200 балів),
2. оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
3. оцінка за інші показники конкурсного відбору, що включає суму балів за:
1) середній бал документа про здобутий
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень), на основі якого здійснюється вступ
– від 0 до 100 балів; 2) бали за наукові досягнення – від 0 до 30 балів; 3) бали за успішне
закінчення підготовчих курсів з іноземної
мови на базі ІДГУ – від 0 до 20 балів.
УВАГА!
Особа може вступити до ІДГУ для здобуття
ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю (перехресний вступ), за умови успішного проходження додаткового вступного
випробування (у формі співбесіди).

(04841) 9-76-07, 5-13-88
(094) 998-96-07, (068) 031-39-92
vstupidgu@gmail.com
Підготовчі курси: (096) 556-08-83

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо набору
студентів
на здобуття
освітнього ступеня

МАГІСТР

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
для вступу на навчання у 2018 році для здобуття
освітнього ступеня “магістр”
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
012 Дошкільна освіта (денна/заочна)
013 Початкова освіта (денна/заочна)
231 Соціальна робота (денна/заочна)
ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ
ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК
014 Середня освіта (Українська мова
і література) (денна/заочна)
014 Середня освіта (Історія)
(денна/заочна)
032 Історія та археологія (денна/
заочна)
035 Філологія (Українська мова та
література) (денна/заочна)
053 Психологія (денна/заочна)

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
014 Середня освіта (Мова і література:
англійська) (денна)
014 Середня освіта (Мова і література:
німецька) (денна)
014 Середня освіта (Мова і література:
французька) (денна)
014 Середня освіта (Мова і література:
російська) (денна/заочна)
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ,
АДМІНІСТРУВАННЯ ТА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
014 Середня освіта (Трудове навчання
та технології) (денна/заочна)
073 Менеджмент (Управління
навчальними закладами) (денна/заочна)
076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність (денна/заочна)

Примітка:
Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом, передбачає також навчання за додатковою освітньою програмою

УСПІШНА ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ПОЧИНАЄТЬСЯ У НАС!

