
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАПРОШУЄ ВАС  
ОДЕРЖАТИ ВИЩУ ОСВІТУ 

освітнього ступеня 

 

 
 

24 Сфера обслуговування 

 
 

 

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:  242 Туризм 
Галузь знань – 24 сфера обслуговування 
Кваліфікація  –  бакалавр з туризму 
 

Конкурсні предмети: 
1. Українська мова і література 
2. Іноземна мова  
3. На вибір: географія або математика 

 
 

 екскурсовод; 
 інструктор оздоровчо-спортивного 

туризму; 
 організатор подорожей; 
 організатор туристичної та готельної 

діяльності; 
 фахівець з готельного та ресторанного 

обслуговування; 
 фахівець з розвитку сільського туризму; 
 фахівець з туристичного обслуговування; 
 фахівець із конференц-сервісу; 
 фахівець із організації дозвілля; 
 фахівець із спеціалізованого 

обслуговування; 
 інспектор з туризму; 
 фахівець із туристичної безпеки; 
 інструктор –методист з туризму та ін. 

  
 

     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 
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