
10 “ЗА” 
ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ :) 

ВАЖЛИВА МОВА СПІЛКУВАННЯ В ЄВРОПІ :) 

Той, хто володіє німецькою мовою, може без проблем спілкуватися 
із майже 100 мільйонами європейців їхньою рідною мовою. 
Німецька є найпоширенішою мовою в Європі і належить до десяти 
найпоширеніших мов світу. 

ЧИТАТИ ЛІТЕРАТУРУ МОВОЮ ОРИГІНАЛУ :) 

Щороку на книжковому ринку Німеччини з'являються понад 60 
000 нових публікацій, це 18% всіх книг, які щорічно видаються в 
світі. Читання творів мовою оригіналу дозволяє відчути всю красу 
німецької літератури. 

ЗАЙМАТИСЯ БІЗНЕСОМ З НІМЕЧЧИНОЮ :) 
Німецькомовні країни є важливими торгівельними партнерами 
майже всіх європейських та багатьох неєвропейських країн. Хто 
розмовляє німецькою, той покращує свої ділові зв'язки з 
партнерами та розвиває свій бізнес. 

ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД УСПІХУ :) 

Завдяки сучасним комунікативним методикам викладання вже за 
короткий час можна досягнути високого рівня мовних навичок. 

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ТУРИЗМУ :) 

Туристи з Німеччини, Австрії та Швейцарії для України та 
багатьох країн світу складають найбільшу та найважливішу частку 
відвідувачів. Саме тому знання німецької мови є великою 
перевагою для багатьох, хто працює в сфері туризму. 

ШАНСИ НА РИНКУ ПРАЦІ :) 

Знання німецької мови покращує шанси на ринку праці. В країнах 
Європейського Союзу, спеціалісти, які володіють німецькою 
мовою, студенти і науковці, знайдуть багато цікавих можливостей 
в галузі освіти, навчання та роботи. 

НІМЕЦЬКА МОВА ЗНАЙОМИТЬ З ЄВРОПОЮ :) 

Той, хто вивчає німецьку мову, відкриває для себе важливу 
духовну, економічну та культурно-історичну сферу Центральної 
Європи. 

НАУКОВИЙ  ПРОГРЕС :) 

Той, хто може читати німецькою, відкриває для себе широкий світ 
результатів досліджень в усіх галузях сучасної науки. 

КРАЩЕ ПОЗНАЙОМИТИСЯ З НІМЕЧЧИНОЮ, 
АВСТРІЄЮ ТА ШВЕЙЦАРІЄЮ :) 

Той, хто говорить і розуміє німецьку, швидше знайомиться, краще 
розуміє німців, їхню історію та культуру. 

НІМЕЦЬКА - МОВА КУЛЬТУРИ :) 

Опанувавши німецьку мову, Ви відкриєте для себе одну з 
найбільших європейських культур в оригіналі, бо німецька —    є 
мовою Ґете, Ніцше і Кафки, Моцарта, Баха і Бетховена, Фрейда і 
Ейнштейна. 
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Навчання на факультеті іноземних 

мов забезпечує широке 

загальноосвітнє, науково-

світоглядне формування майбутніх 

спеціалістів 

Наша адреса: 68610, Одеська 
область, м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12. 

Наш сайт: www.idgu.edu.ua 
Телефон приймальної комісії — 

+38(04841) 5-13-65 
Телефон факультету іноземних мов 

+38(04841)5-39-92 

Стань творцем свого

 Життя!

  

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ 

ГУМАНІТАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра романо-
германської філології 

НІМЕЦЬКА МОВА



Шановні абітурієнти! 
Факультет іноземних мов ІДГУ 
запрошує вас на навчання для 

здобуття освітнього ступеня
 БАКАЛАВР

014 Середня освіта
Мова і література (німецька) 
Кваліфікація: вчитель німецької і 
англійської мов та світової літератури
(термін навчання—4 роки). 
035 Філологія 
Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша – німецька)
Кваліфікація: бакалавр з філології. 
Перекладач з німецької та англійської мов
(термін навчання—4 роки). 

Конкурсні предмети на обидва 
напрями:  

1) Українська мова і література  
2) Іноземна мова (Англійська, Німецька, 
Французька, Іспанська мови) 
3) Історія України або географія

МАГІСТР 
035 Філологія (германські мови та 
літератури (переклад включно), перша – 
німецька) 

Конкурсні предмети
1) Фахове вступне випробування 
2) Іноземна мова (англійська, французька) 
3) Інші показники конкурсного відбору
Оцінка за інші показники конкурсного відбору 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.

 Прийом документів здійснюється з 12 по 
26 липня за сертифікатами ЗНО 2016, 
2017, 2018 рр. (Сертифікат з іноземної 

мови дійсний тільки за 2018 р.) 
Зарахування на контрактну форму 

навчання здійснюється до 29 вересня.  Для 
участі у конкурсному відборі приймаються 
сертифікати ЗНО з результатами від 100 до 

200 балів

Професійні можливості випускових 
спеціальностей охоплюють: Професійні можливості випускових 

спеціальностей охоплюють: 

- посади шкільного вчителя та 
викладача навчальних 

закладів (ліцею, училища, технікуму, 
академії, інституту, університету та 

ін.);
- посади, пов'язані з організацією 
навчального процесу (керівника 

навчального підрозділу, керівника 
навчального закладу);

- посади перекладача (художньої, 
науково-технічної, публіцистичної 

літератури) та редактора-
перекладача освітніх видань, 

комерційної та рекламної продукції, 
перекладача-референта, менеджера, 

консультанта засобів масової 
інформації, редактора медіа-видань 

німецькою мовою; 
- посади, пов'язані з організацією всіх 

видів перекладу (керівника 
підрозділу бюро перекладів, керівника 

перекладацької агенції). 

Увага! Твої можливості щодо фахової 
діяльності в жодному разі не 

обмежуються зазначеними посадами, 
оскільки професійне володіння 
німецькою мовою, яку офіційно 

визнано мовою Євросоюзу, відкриває 
широкі перспективи твого 

працевлаштування як в Україні, так і 
за її межами. За більш детальною 

інформацією звертайся до нас 
особисто за адресою : 

м. Ізмаїл, вул. Рєпіна 12, кафедра 
романо-германської філології , каб. 402 

або по тел. +38 (04841) 5-39-92 

Проведення наукових       досліджень 

Продовження навчання за кордоном                                    

Навчання у висококваліфікованих                       
фахівців 

Налагоджений побут          
          

  

          
    

Активний спорт                                       

Мовна практика в Німеччині 

Студентське 

культурне життя 

Використання інноваційних 

технологій 
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