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ПРОПОЗИЦІЇ 

щодо набору студентів  
на здобуття освітнього 

ступеня 

БАКАЛАВР 

у 2018 році  
 

на основі  
ОКР “молодший спеціаліст” 

 

 

УСПІШНА 
ПРОФЕСІЙНА 

КАР’ЄРА 
ПОЧИНАЄТЬСЯ У 

НАС! 

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

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ 

На денну форму навчання 

 з 12 по 24 липня 

На заочну форму навчання 

 з 12 липня по 04 серпня 

ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ  

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Денна форма навчання 

з 25 по 31 липня 

Заочна форма навчання  

з 5 по 11 серпня 

ДЛЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ  

ЗАРАХОВУЮТЬСЯ: 

СТУДЕНТАМ НАДАЄТЬСЯ  

МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАТИСЬ: 

СТРОКИ НАВЧАННЯ: 

для осіб, які вступають: 

на І курс зі скороченим  

строком навчання - 2 роки, 

з нормативним строком навчання  

на ІІ курс - 3 роки, 

на ІІІ курс - 2 роки. 

       Особи, які вступають на споріднену 

спеціальність у межах однієї галузі 

знань, складають одне фахове вступне 

випробування. 

       Особи, які вступають на не спорід-

нену  спеціальність у межах певної га-

лузі знань, складають ще додаткове 

фахове випробування.  

       До уваги осіб, які вступають на ІІ 

(ІІІ) курс (з нормативним строком      

навчання) на вакантні місця - академіч-

ну різницю складають після зараху-

вання. 

                                           - 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; 
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 
       Копії документів без пред’явлення оригіналів 
не приймаються.                1) результати фахового випробування       

(у вигляді тестування); 
               2)   результати додаткового фахового ви-
пробування (у вигляді тестування) - тільки для 
вступників на основі освітньо-кваліфікаційного 
рівня  молодшого  спеціаліста,  здобутого  за  
спеціальністю, не спорідненою в межах певної 
галузі знань) з української мови (для абітурієн-
тів, які вступають на всі спеціальності, окрім Се-
редньої освіти (Українська мова і література)) 
або з історії України (для абітурієнтів, які всту-
пають на спеціальність Середня освіта 
(Українська мова і література)); 
     3)   середній   бал   документа   про   здобу-
тий освітньо-кваліфікаційний рівень. 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

- на бюджетній формі  

- за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

- за спонсорські кошти фізичних та 

юридичних осіб 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ:  



 

 

  

 
5.01010101 Дошкільна освіта 
5.01010201 Початкова освіта 
5.01010301 Технологічна освіта 
5.01010401 Професійна освіта (за профілем) 
5.01010601 Соціальна педагогіка  
5.01020101 Фізичне виховання* 

014.01 Середня освіта (Українська мова і 
література) (денна) 
014.02 Середня освіта (Мова і література 
(англійська)) (денна) 

014.02 Середня освіта (Мова і література 
(німецька)) (денна) 

014.02 Середня освіта (Мова і література 
(російська)) (денна, заочна) 
014.03 Середня освіта (Історія) (денна) 
014.09 Середня освіта (Інформатика) (денна, 
заочна) 
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 
технології) (денна, заочна)  
014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
(денна, заочна) 
016 Спеціальна освіта (денна) 
017 Фізична культура і спорт (денна, заочна) 

5.01010601Соціальна педагогіка  231 Соціальна робота (заочна)  231 Соціальна робота (заочна)  231 Соціальна робота (денна, заочна)  

5.02010201 Бібліотечна справа 
5.02010501 Діловодство 
5.02020201 Хореографія* 
5.02020401 Музичне мистецтво* 
5.02020501 Образотворче мистецтво* 
5.02020801 Декоративно-прикладне  
                    мистецтво* 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа (заочна) 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа (денна) 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа (денна) 

5.03050201 Інформаційна діяльність  
                    підприємства 
5.03050401 Економіка підприємства 
5.03050701 Маркетингова діяльність 
5.03050702 Комерційна діяльність 
5.03050801 Фінанси і кредит 
5.03050802 Оціночна діяльність 
5.03050901 Бухгалтерський облік 
5.03051001 Товарознавство та комерційна                   
                       діяльність 
5.03051001 Організація заготівель, товаро- 
                     знавство сільськогосподарської  
                     продукції 
5.03060101 Організація виробництва 
5.03060102 Організація обслуговування на                                         
                      транспорті 
5.14010202 Організація обслуговування  
                     населення  

076 Підприємництво, торгівля та біржова  
діяльність (заочна) 

076 Підприємництво, торгівля та біржова  
діяльність (денна) 

076 Підприємництво, торгівля та біржова  
діяльність (денна) 

5.14010101 Готельне обслуговування 
5.14010102 Ресторанне обслуговування 
5.14010301 Туристичне обслуговування 

032 Історія та археологія (денна) 
035 Філологія (германські мови та літератури 
(переклад включно)) (денна) 
053 Психологія (денна)  

 
032 Історія та археологія (денна) 
053 Психологія (денна)  

012 Дошкільна освіта (денна) 
013 Початкова освіта (денна, заочна) 
014.12 Середня освіта (Образотворче  
мистецтво) (денна, заочна) 
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
(денна)  

 

014.01 Середня освіта (Українська мова і 
література) (денна, заочна) 
014.03 Середня освіта (Історія) (денна) 
014.09 Середня освіта (Інформатика) (денна, 
заочна) 
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 
технології) (денна, заочна)  
014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
(денна, заочна) 
016 Спеціальна освіта (денна, заочна) 
017 Фізична культура і спорт (денна, заочна) 

012 Дошкільна освіта (денна) 
013 Початкова освіта (денна, заочна) 
014.12 Середня освіта (Образотворче  
мистецтво) (денна) 
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
(денна)  

014.01 Середня освіта (Українська мова і літе-
ратура) (денна, заочна) 
014.02 Середня освіта (Мова і література 
(англійська)) (денна) 
014.03 Середня освіта (Історія) (денна, заочна) 
014.09 Середня освіта (Інформатика) (заочна) 
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 
технології) (денна, заочна) 
014.11 Середня освіта (Фізична культура) 
(денна, заочна) 
016 Спеціальна освіта (денна) 

012 Дошкільна освіта (заочна) 
013 Початкова освіта (денна, заочна) 
014.12 Середня освіта (Образотворче мистецт-
во) (денна, заочна) 
014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
(денна, заочна)  

5.02020201 Хореографія* 
5.02020401 Музичне мистецтво* 
5.02020501 Образотворче мистецтво* 
5.02020801 Декоративно-прикладне  
                    мистецтво*  

 

Споріднені спеціальності / Інші  
спеціальності ОС молодшого бакалавра,  

ОКР молодшого спеціаліста  

    Зі скороченим строком навчання,                З нормативним строком навчання,            З нормативним строком навчання,  
    на 1 курс (строк навчання - 2 роки)                                     на 2 курс                                                           на 3 курс 

Перелік спеціальностей, 

за якими здійснюється прийом на навчання на перший (зі скороченим строком навчання)  
або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) 

242 Туризм (заочна)  242 Туризм (денна)  242 Туризм (денна)  


