Для вступу до ІДГУ необхідно подати
такі документи:
заяву;
 документ, що посвідчує особу;
 військовий квиток або посвідчення про приписку;
 документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього;
 сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 чотири кольорові фотокартки розміром
3х4 см.
Копії документів без пред'явлення оригіналів
не приймаються.


Прийом документів:






На денну та заочну форми навчання за сертифікатами ЗНО 2017, 2018 і 2019 (окрім
іноземної мови - дійсні сертифікати тільки
за 2018-2019 рр..) здійснюється з 10 по
22 липня.
Для осіб, які вступають на основі вступних
іспитів або творчих конкурсів - з 10 по
16 липня.
Зарахування на контрактну форму навчання здійснюється до 30 вересня.
Прийом на освітній ступінь
“Бакалавр”
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
“молодший спеціаліст” (за спорідненою або
іншою спеціальністю)
Термін навчання для осіб які вступають:
на І курс (зі скороченим строком
навчання) - 2 роки
на ІІ курс - 3 роки
на ІІІ курс - 2 роки

ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
 Адреса університету:
вул. Рєпіна 12, м. Ізмаїл, Одеська обл.,
Україна, 68600
Сайт ІДГУ: http://idgu.edu.ua/

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 Приймальна комісія (к. 101):
(04841) 9-76-07
(094)998-96-07; (068)031-39-92
E-mail: vstupidgu@gmail.com

 Адреса кафедри:
вул. Рєпіна 12/1, м. Ізмаїл, Одеська
область, Україна, 68600

@ E-mail: kafart17@gmail.com
Тел.: (04841) 5-13-88 (приймальна ректора)

КАФЕДРА
МУЗИЧНОГО ТА
ОБРАЗОТВОРЧОГО
МИСТЕЦТВ
заснована у 1961 році

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МУЗИЧНОГО ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВ
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ “БАКАЛАВР”

014 Середня освіта
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО
Кваліфікація: бакалавр освіти з музичного
мистецтва. Вчитель музичного мистецтва.
Кваліфікацію доповнює освітня програма, яка
обирається окремо під час вступу.
Освітня програма: організація вокально-хорової
роботи та методика музично-виховної роботи в закладах освіти.
Для скороченого терміну навчання пропонуються 2
освітні програми на вибір:
1. Організація вокально-хорової роботи в закладах
освіти.
Кваліфікація: музичний керівник, організатор вокально-хорової роботи в закладах освіти.
2. Музично-виховна робота в дошкільних навчальних
закладах.
Кваліфікація: музичний керівник; організатор музично-виховної роботи в дошкільних навчальних закладах.
Конкурсні предмети:
українська мова і література
історія України
іноземна мова / математика
творчий залік
Фінансування: бюджетне / контрактне
Форма навчання: денна / заочна

ФАХІВЕЦЬ З МУЗИЧНОГО МИСТЕТЦВА
може обіймати такі посади:
У галузі освіти: вчитель музики (“Мистецтва”),
викладач-репетитор з гри на музичному інструменті та
вокалу, хормейстер, організатор культурно-дозвіллєвої
діяльності.
У галузі науки: співробітник наукової установи.
У галузі управління: керівник музичного колективу (хорового, естрадного, народного), керівникорганізатор позакласної роботи загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, музичний керівник у дитячих дошкільних закладах, керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.).
У галузі ЗМІ та реклами: фахівець з рекламномузичної продукції.
У галузі ІТ та Інтернет: експерт музичних Інтернет-проектів.
У галузі виконавчої служби: консультант з питань
авторського права музичних творів.
Випускник має академічні права продовжити професійну освіту за освітніми ступенями “Магістр”,
“Доктор філософії” в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті та інших вищих навчальних
закладів.
Діапазон конкурсних балів
Від 100 до 200

014 Середня освіта
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
Кваліфікація: бакалавр образотворчого мистецтва.
Вчитель образотворчого мистецтва.
Кваліфікацію доповнює освітня програма, яка
обирається окремо під час вступу.
Освітня програма: Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн.
Конкурсні предмети:
українська мова і література
історія України
біологія / іноземна мова
творчий залік
Фінансування: бюджетне / контрактне
Форма навчання: денна / заочна

ФАХІВЕЦЬ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
може обіймати такі посади:
У
галузі
освіти:
вчитель
образотворчого
мистецтва, педагог школи мистецтв.
У галузі науки: співробітник наукової установи.
У галузі управління: керівник гуртка дизайну, менеджер мультимедійних проектів, керівник студії /
колективу (за видами мистецтва і народної творчості).
У галузі ЗМІ та реклами: художник-оформлювач,
художник декоратор рекламних проектів.
У галузі ІТ та Інтернет: Інтернет-інструктор
он-лайн курсів з дизайну.
У галузі виконавчої служби: співробітник правоохоронних органів (складання портрету злочинця, підозрюваного).
Випускник має академічні права продовжити професійну освіту за освітніми ступенями “Магістр”,
“Доктор філософії” в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті та інших вищих навчальних
закладів.

