
 

 
 

 
 

 

 
 

ЗАПРОШУЄ ВАС  
ОДЕРЖАТИ ВИЩУ ОСВІТУ 

освітнього ступеня 

 

 
 

014 Середня освіта 

 
 

 
 

 014 Середня освіта - Інформатика 

 014 Середня освіта - Фізична культура 
 

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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Кваліфікація  –   
вчитель трудового навчання та технологій 

Додаткові спеціальності (студенти обирають після 1-го року 
навчання) надають можливість отримати додаткову 
кваліфікацію: 

– вчитель інформатики 

– вчитель фізичної культури 
 

Конкурсні предмети: 
1. Українська мова і література 
2. Математика 
3. Фізика або Біологія або Історія України 

 

 
 

 
може обіймати такі посади: 

 у галузі освіти: вчитель трудового навчання та технологій, 
креслення, інформатики/фізичної культури, керівник гуртка, 
педагог професійного навчання, майстер виробничого 
навчання;  
 у галузі науки: інженер-дослідник, стажист-дослідник, 
лаборант; 
 у галузі виробничої сфери: технік, технолог, лаборант, 
оператор ЕОМ, кресляр, працівник конструкторського бюро;  
 у галузі позашкільної освіти: вихователь гуртожитку, 
педагог технічної або декоративно-прикладної творчості, 
керівник спортивної секції навчального закладу. 

Бакалавр має право продовжити технологічну освіту за 
ступенем магістр, доктор філософії або обрати додатковий чи 
інший напрям цих освітніх ступенів в Ізмаїльському 
державному гуманітарному університеті та інших вищих 
навчальних закладах України та Європи. 

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 

Адреса кафедри:  
м. Ізмаїл, пр-т. Миру, 9 
alonaamp@gmail.com 

www.facebook.com/KafedraTPOtaZTD  
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