Кафедра загальної педагогіки, дошкільної,
початкової та спеціальної освіти
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ
«БАКАЛАВР», «МАГІСТР»
012 Дошкільна освіта
Конкурсні предмети:

українська мова і література

історія України

математика або біологія

Вступники подають такі документи:
 Заяву про вступ до університету.
 Військовий квиток або посвідчення про
приписку – для військовозобов’язаних;
 Документ що посвідчує особу.
 Документ державного зразка про раніше
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього, за особистим вибором
оригінали або копії.
 Сертифікат
(сертифікати)
зовнішнього
незалежного оцінювання (для вступників на
основі повної загальної середньої освіти) за
особистим вибором оригінали або копії.
 4 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

013Початкова освіта
Конкурсні предмети:

українська мова і література

математика

історія України або біологія
013
Початкова
освіта
(з
болгарською мовою)
Конкурсні предмети:

українська мова і література

математика

історія України або біологія

болгарська мова***

навчанням

013
Початкова
освіта
(з
румунською мовою)
Конкурсні предмети:

українська мова і література

математика

історія України або біологія

румунська мова***

навчанням

Копії документів без пред’явлення оригіналів не
приймаються.
Діапазон конкурсних балів - від 100 до 200
До послуг студентів:

Всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком
ЗАПРОШУЄМО НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
16 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ О 10. 00 ГОД.
(ВУЛ. РЄПІНА, 12)


016 Спеціальна освіта (логопедія)
Конкурсні предмети:

українська мова і література

біологія

історія України або іноземна мова
(англійська,
німецька,
французька,
іспанська мови)

НАС МОЖНА ЗНАЙТИ:

Адреса : м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12;
кабінет №302 (кафедра загальної
педагогіки, дошкільної, початкової
та спеціальної освіти).
E-mail: kafped_idgu@i.ua

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА
ЗАГАЛЬНОЇ
ПЕДАГОГІКИ,
ДОШКІЛЬНОЇ,
ПОЧАТКОВОЇ ТА
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

ФАХІВЕЦЬ з
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
може обіймати такі посади:
у галузі освіти вчитель початкової школи;
вихователь групи подовженого дня; аніматор;
педагог додаткової освіти.
у галузі науки: співробітник наукової установи;
у галузі управління: заступник директора в
початковій школі, методист початкового навчання,
керівник дитячого гуртка, організатор інклюзивного
навчання;
у галузі ЗМІ та реклами: консультант з питань
дитячої преси, співробітник підрозділу з реклами
технологій початкової освіти;
у галузі IT та Інтернет: контент-менеджер
стосовно питань з початкової освіти, експерт
педагогічних
інтернет-платформ
та
освітніх
порталів;
у галузі культури: консультант з питань сімейного
виховання та правової підтримки сім’ї.
Випускник має академічні права продовжити
професійну освіту за освітніми ступенями
«Магістр», «Доктор філософії» в Ізмаїльському
державному гуманітарному університеті та інших
закладах вищої освіти.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Приймальна комісія ІДГУ: (04841) 9-76-07
vstup.idgu.edu.ua
Адреса факультету: м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12
Тел.: (04841) 5-13-65
Web-сайт ІДГУ: www.idgu.edu.ua

ФАХІВЕЦЬ з
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
може обіймати такі посади:
у галузі освіти:вихователь дітей дошкільного віку,
вчитель дітей дошкільного віку, центру раннього
розвитку дитини, консультант з питань сімейного
виховання, вихователь-методист;
у галузі науки: співробітник наукової установи;
у галузі управління: керівник закладу дошкільної
освіти (державного або приватного), керівник
дитячих студій (державних або приватних),
інспектор-методист у відділах освіти;
у галузі ЗМІ та реклами: менеджер дошкільних
видань, фахівець з реклами новітніх технологій
дошкільної освіти;
у галузі IT та Інтернет: контент-менеджер з питань
дошкільної освіти,
у галузі виконавчої служби: соціальніслужби з
питань підтримки сім’ї та дитини, статистичні центри
з питань моніторингу діяльності дошкільних закладів
освіти
Випускник має академічні права продовжити
професійну освіту за освітніми ступенями «Магістр»,
«Доктор філософії» в Ізмаїльському державному
гуманітарному університеті та інших закладах вищої
освіти.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Приймальна комісія ІДГУ: (04841) 9-76-07
vstup.idgu.edu.ua
Адреса факультету: м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12
Тел.: (04841) 5-13-65
Web-сайт ІДГУ: www.idgu.edu.ua

ФАХІВЕЦЬ з
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
(Логопедія)
може обіймати такі посади:
у галузі освіти логопед, корекційний педагог, фахівець
з передшкільної освіти, вихователь дитячих будинків,
вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку,
асистент-педагог з корекційного навчання, фахівець
реабілітаційного центру
у галузі науки: співробітник наукової установи;.
у галузі управління:інспектор-методист у відділах
освіти, фахівець у закладах різного відомчого
підпорядкування, правоохоронних, адміністративнотериторіальних органах, контент-менеджер стосовно
питань зі спеціальної освіти;
у галузі ЗМІ та реклами: фахівець з реклами
технологій спеціальної освіти;
у галузі IT та Інтернет:інтернет-консультант з питань
спеціальної освіти, ,
у галузі правової допомоги: фахова підтримка дітейлогопатів в умовах реабілітаційного центру.
Випускник має академічні права продовжити
професійну освіту за освітніми ступенями «Магістр»,
«Доктор філософії» в Ізмаїльському державному
гуманітарному університеті та інших закладах вищої
освіти.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Приймальна комісія ІДГУ: (04841) 9-76-07
vstup.idgu.edu.ua
Адреса факультету: м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12
Тел.: (04841) 5-13-65
Web-сайт ІДГУ: www.idgu.edu.ua

