
 

АБІТУРІЄНТУ– 2019! 

Французьке відділення 

кафедри 
РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ  

запрошує Вас на навчання! 

5. ОПТИМАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 

СТУДМІСТЕЧКА 

Навчання протягом всього періоду проходить 

в одному навчальному корпусі, що є дуже 

зручним у порівнянні з іншими вишами     

України. 2 гуртожитки, у яких навчаються і    

мешкають студенти, компактно розміщені у 

центрі міста. На території студентського     

містечка  знаходиться також  бібліотека,   

студентська їдальня, спортивний комплекс. 

Крім того, поруч з університетом розвинена 

інфраструктура: зручна транспортна           

розв’язка, торгівельні центри, супермаркети. 

6. ПОВНИЙ ЦИКЛ НАВЧАННЯ ВІД БА-

КАЛАВРА ДО ДОКТОРА  ФІЛОСОФІЇ 

На французькому відділенні проводиться під-

готовка фахівців за європейськими стандар-

тами ступеневої вищої освіти: випускники-

бакалаври мають змогу вступити до магістра-

тури, а потім продовжити навчання в аспіран-

турі для здобуття ступеня доктора філософії.  

7. КВАЛІФІКОВАНИЙ ВИКЛАДАЦЬ-

КИЙ СКЛАД 

Під девізом «Багаті освітні традиції – сучас-

ний рівень підготовки» зі студентами        

працюють викладачі високої кваліфікації, 90 

відсотків яких мають наукові ступені та вчені 

звання. Освіта на французькому відділенні 

кафедри романо-германської філології – це 

справедливість, відкритість, творча співпраця 

викладачів зі студентами. 

8. ЦІКАВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ: 

ОСВІТА, НАУКА, ДОЗВІЛЛЯ 

Олімпіади, наукові конференції, експеримен-

ти, свята, спортивні змагання, студентський 

клуб, студентське самоврядування, творчі 

конкурси, туристичні подорожі – все це чекає 

на вас, шановні вступники! 

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА  

ФРАНЦУЗЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ 

ІДГУ 

1. ПОЄДНАННЯ СПЕЦАЛЬНОСТЕЙ 

Ви можете поєднувати спеціальності, що 

значно розширює можливості працевла-

шутвання. Поєднайте французьку мову з ан-

глійською, або інформатикою, або психоло-

гією, або історією, або з іншою спеціальніс-

тю за вашим бажанням! Вибір додаткової 

спеціалізації – за вступником!  

2. ОТРИМАННЯ ДИПЛОМУ ДЕРЖАВ-

НОГО ЗРАЗКА, А ТАКОЖ МОЖЛИ-

ВІСТЬ ОТРИМАТИ ПОДВІЙНИЙ        

ДИПЛОМ 

Вступ на французьке відділення надає мож-

ливість навчатися в університетах Франції, 

Румунії, Болгарії, Польщі, а по завершенню 

отримати «подвійний диплом» університету-

партнера. 

3. ПРИЙНЯТНА ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ  

Вища освіта на французькому відділенні 

ІДГУ має набагато більш прийнятну ціну 

порівняно з іншими вишами України. Пере-

конайтесь самі: вартість навчання на фран-

цузькому відділенні у 2017-18 н.р. за рік (на 

бакалавріаті) складає у нашому університеті 

– 8.300 грн., в Одеському університеті 

ім.Мечникова – 18.261 грн. 

4. ПОТУЖНА МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНА БАЗА 

Найсучасніше інтерактивне обладнання, на-

укова бібліотека з раритетними виданнями 

французькою мовою, що знаходяться у роз-

порядженні кафедри, дозволяють впрова-

джувати новітні інтерактивні технології та 

методи навчання. 
 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ  БАКАЛАВР   

014.02 Середня освіта 

Мова і література (французька) 

Кваліфікація: учитель французької і 

англійської мов та світової літератури. 

035 Філологія 

Романські мови та літератури 

(переклад включно) 

Кваліфікація: бакалавр з філології.  

Перекладач з французької та          

англійської мов. 
Конкурсні предмети на обидва напрями:  

 1) українська мова і література 

 2) іноземна мова: англійська,  

 німецька, французька або іспанська 

(Ви маєте право вступати на          

французьке відділення незалежно від     

іноземної мови, яку складатимете на 

ЗНО) 

 3) історія України або географія 
 
денне відділення 

форма навчання: бюджетна і контрактна  
 
Прийом документів здійснюється з 10 

по 22 липня за сертифікатами ЗНО 2017, 
2018, 2019 рр. (Сертифікат з іноземної 
мови дійсний  тільки за 2018 та 2019 рр.) 

Для участі у конкурсному відборі    прий-

маються сертифікати ЗНО з результатами 

від 100 до 200 балів. 



Наші контакти: 

Адреса: 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл,  

вул. Рєпіна, 12, каб. 402 

Тел. +380663589827, +380501359849,  

         +380674890701, +38096455 5463  

Email: kafedra.rom.mov@gmail.com  

Хочете бути  

впевненими  у вступі  

на французьке 
відділення?  

Вказуйте ІДГУ першим 
пріоритетом у Вашій за-

яві на вступ!  

Шукаєте якісну та  

доступну освіту?  

Навчайтесь  

на французькому  

Відділенні 

 ІДГУ! 

ЗАПРОШУЄМО ВАС! 

Наша кафедра завжди була                

гостинною, з теплим і добрим        

ставленням   до студентів. 

Фахівцями кафедри романо-германської філології нада-

ється допомога абітурієнтам щодо будь-яких питань, 

пов’язаних зі вступом та навчанням на французькому 

відділенні. 


