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Факультет іноземних мов 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

об’являє набір  на спеціальність  

014.02  СЕРЕДНЯ ОСВІТА «Мова і  література 

(румунська)» 

для отримання освітнього ступеня  

Бакалавр освіти з мови і  літератури.  

на бюджетну та контрактну форму навчання 

БАКАЛАВР (3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ) 

Студенти, отримавши базову вищу освіту та 

кваліфікацію «Учитель румунської й англійської мов  та 

світової літератури», мають право обіймати посади, 

пов’язані з організацією освітнього процесу  в 

загальноосвітніх школах та професійно-технічних 

училищах I-III рівнів, а також продовжити освіту в 

магістратурі ЗВО України та Румунії. 

     З 2017-2018 навчального року, студенти Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету мають  

можливість додатково безкоштовно, зі стипендією, 

отримати вищу освіту в Галацькому державному 

університеті „Dunărea de Jos” University of  Galati 

(Румунія). Навчання здійснюється на базі ІДГУ.  

 

 

 

Навчання  студентів  вищезазначеної спеціальності 

забезпечує кафедра  романо-германської філології та 

методики навчання іноземних мов, яка має високий науковий 

та методичний кадровий потенціал. Викладацький склад 

кафедри підтримує тісні зв’язки з Департаментом у справах  

румун зарубіжжя уряду Румунії, національно-культурною 

асоціацією румун Одеської області «Бессарабія», закладами 

вищої освіти Молдови та Румунії: державним університетом 

Молдови (м. Кишинів), університетами «Дунеря дє Жос» та 

«Данубіус» (м. Галац, Румунія). 

У рамках цих контактів студенти, які вивчають 

румунську філологію, кожне літо мають можливість пройти 

фольклорну та діалектологічну практику в селах Галацького, 

Тулченського та Бреїльського жудеців, поєднуючи навчання 

з  екскурсіями по історичним та культурним місцям Румунії. 

Успішному оволодінню  румунською мовою та 

літературою сприяє викладання дисциплін за фахом 

студентам  ІДГУ  доцентами та професорами румунських 

вузів. 

Випускники нашого факультету сьогодні успішно 

працюють у сфері освіти, друку, радіо і телебачення 

України та Румунії, перекладачами в консульствах України, на 

митниці та в  туристичних агентствах. 

Дорогі абітурієнти, будемо раді навчати вас 

румунській  мові та  літературі  в стінах нашого вузу! 


