ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ
ДО ІЗМАЇЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У 2017 РОЦІ
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
Головний документ, який регулює процедуру вступної кампанії - Правила прийому до
Ізмаїльського державного гуманітарного університету у 2017 році.
Ознайомитись можна за посиланням:
http://new.idgu.edu.ua
УВАГА!
З 2017 року до конкурсного бала впроваджено нові коефіцієнти
У зв'язку з цим при вступі до ІДГУ абітурієнт має переваги через високий
регіональний коефіцієнт, який дорівнює 1,02, що значно підвищує загальний
конкурсний бал!
Для поданих заяв з пріоритетом 1 на спеціалізації 014.09 «Середня освіта
(Інформатика)» та 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»
встановлено галузевий коефіцієнт, який дорівнює 1,03.
Для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну
загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості у рік вступу, встановлено сільський коефіцієнт,
який дорівнює 1,02 та 1,00 в інших випадках.
Для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих педагогічних навчальних закладів
(право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу за
державним замовленням за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта» в разі укладення ним угоди про
відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу), встановлено
першочерговий коефіцієнт, який дорівнює 1,10 та 1,00 в інших випадках.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ДО ІДГУ
1. Для здобуття ОС “бакалавр” - мають можливість складати вступний іспит з болгарської,
російської та румунської мов на базі університету, якщо вступають на спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (болгарська)), 014 Середня освіта (Мова і література (російська)), 014 Середня освіта (Мова і література (румунська)) і не мають сертифікатів ЗНО з цих предметів.

2. Для здобуття ОС “магістр” - мають можливість складати вступне випробування, обираючи одну з пропонованих іноземних мов:
англійська, болгарська, німецька, російська, румунська, французька.
ПРІОРИТЕТ
Це показник важливості даної спеціальності в ІДГУ для вступника, де 1 - найвища пріоритетність, а 9 - найнижча.
Пам'ятайте, що зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
ПРОХІДНИЙ БАЛ
Прохідний бал на бюджет за освітньою програмою залежить від:
- конкурсного бала (в однієї особи на одну й ту ж освітню програму в різні ВНЗ
може бути різний конкурсний бал);
- пріоритету ЗАЯВИ;
- кількості місць максимального обсягу державного замовлення за спеціальністю у ВНЗ;
- прохідного бала за спеціальністю по всій країні.
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 29 червня до 25 липня (до 18.00).
Проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур – до 11 липня.
Початок прийому заяв та документів на всі форми навчання – 12 липня
Кінцевий термін прийому заяв та документів:
- для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів – 20 липня (до18.00);
- для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО – 26 липня (до 18.00);
- для осіб, що вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста за денною формою навчання – 24 липня (до
18.00).
Проведення творчих конкурсів – з 17 до 26 липня включно;
Проведення вступних іспитів – з 21 до 26 липня включно;
Проведення співбесід – з 21 до 23 липня включно.
Фахові вступні випробування для осіб, що вступають на основі
ОКР молодшого спеціаліста
- за денною формою навчання – з 25 липня 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 – 01 серпня (до 12.00).
- Виконання вступниками, що рекомендовані на місця за держзамовленям, вимог до зарахування (подання оригіналів до ІДГУ) – 05 серпня (до 12.00).
- Зарахування на навчання за держзамовленням на перший курс на всі форми навчання – 07 серпня
(до 12.00).
ПОДАННЯ ЗАЯВИ
Кількість заяв, які можна подати на місця держзамовлення: 9 заяв на 4 спеціальності.
На контрактну форму кількість заяв НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ.
УВАГА!
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;
- право на зарахування за квотами;
- розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві
вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті ЗНО.
Паперова заява подається особисто до приймальної комісії ВНЗ.

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
УВАГА!
У 2017 році для вступу до ВНЗ приймаються сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років.
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ
- заява;
- документ, що посвідчує особу;
- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
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.
ПРАВО ВСТУПУ НА БЮДЖЕТНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ
Безоплатно здобувати вищу освіту мають право громадяни, які вперше
отримують освіту за кошти державного або місцевого бюджету.
Крім того, право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю
мають громадяни, які за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові
чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується
висновками МСЕК або які мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником
відповідно до законодавства.
В інших випадках у разі повторного вступу на бюджетній основі, вступнику необхідно
відшкодувати вартість попередньо здобутої освіти до бюджету.
Окремі категорії громадян мають право на спеціальні умови:
- щодо участі у конкурсному відборі під час вступу до вишів;
- на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових
державних кредитів.
З повним їх переліком, а також докладнішою інформацією стосовно вступної кампанії
2017 можна ознайомитися в Правилах прийому до ІДГУ.

