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Спеціальність: Інформатика (014 Середня освіта)
Галузь знань - 01 Освіта / Педагогіка
Кваліфікація – вчитель інформатики
Додаткові спеціалізації (студенти обирають після 1-го
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– Інтернет технології та дизайн в освіті
– Освітні вимірювання
Конкурсні предмети:
1. Українська мова і література
2. Математика
3. Історія України або іноземна мова

Сфера діяльності
 вчитель інформатики та інших комп'ютерних дисциплін в
середній і старшій школі, вузах І-ІІ рівня акредитації;
 освітні організації та установи, пов'язані з експлуатацією
комп'ютерної техніки, використанням інформаційних
технологій і комп’ютерних систем, Інтернет технологій і
дизайну;
 центри ЗНО
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у загальноосвітніх школах і професійно-технічних навчальних
закладах;
 операторами ЕОМ і мереж при управліннях бюджетних
організацій і інформаційно-аналітичних відділах комерційних
компаній, в органах освіти;
 лаборантами в науково-дослідних організаціях та
інститутах, при центрах ЗНО
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Діапазон конкурсних балів
від 100 до 200
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Приймальна комісія ІДГУ:
(04841) 97-607
0949989607
vstupidgu@gmail.ru
Адреса факультету: м. Ізмаїл, пр-т. Миру, 9
Тел.: (04841) 5-94-52
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