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Філолог – це коли любов до книг стає 

професією, а культура мовлення – 

стилем життя.  
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Бакалавр-філолог 
   може обіймати такі посади: 

у галузі освіти: вчитель, викладач, педагог-
організатор, репетитор, тренер (проведення 
переговорів, публічні   виступи), методист;  

у галузі науки: співробітник наукової устано-
ви, науковий діяч; 

у галузі управління: секретар-референт, 
керівник навчального закладу, фахівець 
зі зв’язків з громадськістю та пресою;  

у галузі ЗМІ та реклами: журналіст,   ре-
портер, відповідальний редактор, голов-
ний редактор, коректор, інженер-
перекладач, копірайтер, співробітник 
підрозділу з реклами;  

у галузі IT та Інтернет: технічний пись-
менник, технічний редактор, контент-
менеджер,      сео-спеціаліст; 

у галузі культури: гід-перекладач, співро-
бітник музею, бібліотеки, архівної устано-
ви, відділу культури. 

Перелік конкурсних предметів: 

Спеціальність 014 Середня освіта  
(Українська мова і література): 

 Українська мова і література 
 Історія України 
 Іноземна мова (англійська, німецька, французька, 

іспанська) або географія 
 

Спеціальність 035 Філологія 
(Українська мова талітература): 

 Українська мова і література 
 Іноземна мова (англійська, німецька, французька, 

іспанська)  
 Історія України або географія 

Вступники, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень “молодший спеціа-

ліст” можуть бути зараховані на другий 

(третій) курси або на навчання за скороченим 

терміном (2 роки). 

Контактна інформація: 
Приймальна комісія ІДГУ: (04841) 9-76-07 

(094) 998-96-07, (068) 031-39-92 
Email: vstupidgu@gmail.com 

Адреса факультету: м. Ізмаїл, пр-т Миру, 9 
Тел.: (04841) 5-36-60 

Web-сайт ІДГУ: www.idgu.edu.ua 
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