
 

 
 

 
 

 

 
 

ЗАПРОШУЄ ВАС  

ОДЕРЖАТИ ВИЩУ ОСВІТУ 

освітнього ступеня 

 

 
 

014 Середня освіта 

 
 

 
 

Термін навчання - 3 роки 10 місяців на базі повної 
загальної середньої освіти 

Форма навчання: денна, заочна.  
Фінансування: бюджетне, контрактне  

www.idgu.edu.ua 
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Спеціальність -  014.04 Середня освіта 

(Математика) 

Галузь знань - 01 Освіта / Педагогіка 

Кваліфікація  –  Бакалавр освіти з математики. 

Учитель математики. 
 

Конкурсні предмети: 
1. Українська мова і література 
2. Математика 
3. На вибір: фізика або іноземна мова 

 

Програма підготовки призначена для формування 
професійних компетентностей майбутніх учителів 
математики основної (базової) середньої школи. 
Метою підготовки є забезпечення освіти із широким 
доступом до працевлаштування, підготовки студентів 
для навчально-виховної, методичної і організаційно-
керівницької діяльності. 
 

 
Бакалавр  освіти з математики може займати 

первинні посади : 

 3434 Асистент математика  

 3330 Асистент вчителя  

 2331 Вчитель загальноосвітнього навчального 

закладу (Математика) 

 2121.2 Математик  
 3340 Викладач-стажист 

 
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 

 

 
Спеціальність -  014.04 Середня освіта 

(Математика) 

Галузь знань - 01 Освіта / Педагогіка 

Кваліфікація  –  Бакалавр освіти з математики. 

Учитель математики. 
 

Конкурсні предмети: 
4. Українська мова і література 
5. Математика 
6. На вибір: фізика або іноземна мова 

 

Програма підготовки призначена для формування 
професійних компетентностей майбутніх учителів 
математики основної (базової) середньої школи. 
Метою підготовки є забезпечення освіти із широким 
доступом до працевлаштування, підготовки студентів 
для навчально-виховної, методичної і організаційно-
керівницької діяльності. 
 

 
Бакалавр  освіти з математики може займати 

первинні посади : 

 3434 Асистент математика  

 3330 Асистент вчителя  

 2331 Вчитель загальноосвітнього навчального 

закладу (Математика) 

 2121.2 Математик  
 3340 Викладач-стажист 

 
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 

 

 
Спеціальність -  014.04 Середня освіта 

(Математика) 

Галузь знань - 01 Освіта / Педагогіка 

Кваліфікація  –  Бакалавр освіти з математики. 

Учитель математики. 
 

Конкурсні предмети: 
7. Українська мова і література 
8. Математика 
9. На вибір: фізика або іноземна мова 

 

Програма підготовки призначена для формування 
професійних компетентностей майбутніх учителів 
математики основної (базової) середньої школи. 
Метою підготовки є забезпечення освіти із широким 
доступом до працевлаштування, підготовки студентів 
для навчально-виховної, методичної і організаційно-
керівницької діяльності. 
 

 
Бакалавр  освіти з математики може займати 

первинні посади : 

 3434 Асистент математика  

 3330 Асистент вчителя  

 2331 Вчитель загальноосвітнього навчального 

закладу (Математика) 

 2121.2 Математик  
 3340 Викладач-стажист 

 
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 

 

     Сфера діяльності 
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