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ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ 

 На денну та заочну форми навчання за сертифікатами 
ЗНО 2018, 2019, 2020 і 2021 рр. здійснюється з 
14  по 23 липня. 

 Для осіб, які вступають на основі вступних іспитів або 
творчих конкурсів – з 14 по 16 липня.  

 Зарахування на контрактну форму навчання 
здійснюється до 30 вересня. 

 

УВАГА! 
Перевагою вступу до ІДГУ є наявність великої кількості 

місць за державним замовленням! 

ПРИХОДЬ ТА ОТРИМУЙ СВОЄ БЮДЖЕТНЕ МІСЦЕ! 
 

 Для вступу до ІДГУ на перший курс приймаються 
сертифікати ЗНО з результатами від 100 до 200 балів. 

 Для участі у конкурсному відборі  на бюджетну 
форму навчання для всіх спеціальностей конкурсний бал 
має бути не менше 125 балів (окрім спеціальностей 
081 Право і 281 Публічне управління та адміністрування - 
не менше 140  балів). 
 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В ІДГУ 

 наявність бюджетних місць; 

 якісне навчання у єдиному, престижному державному 
університеті українського Подунав’я; 

 високий рівень професійної освіти викладачів та ма-
теріально-технічного забезпечення навчання; 

 навчальні аудиторії з  сучасним обладнанням; 

 державні гарантії стипендій, премій, грантів; 

 закордонна виробнича практика та стажування; 

 академічна мобільність; 

 участь у всеукраїнських та міжнародних проектах; 

 надання гуртожитку; 

 працевлаштування за отриманою спеціальністю; 

 інновації навчання та викладання. 
 
 Студенти всіх спеціальностей отримують другу 
спеціальність, спеціалізацію або опановують серти-
фіковану програму (за вибором студента). 
 В ІДГУ створені умови для навчання та отри-
мання другого диплома вищої освіти в університетах 
Болгарії, Німеччини, Польщі, Туреччини. 
 У 2021-2022 н.р. студенти ІДГУ мають мож-
ливість додатково безкоштовно отримати вищу освіту в 
державному університеті «Dunarea de Jos» University of 
Galati (Румунія). Навчання здійснюється на базі ІДГУ. 

ВСТУП 2021 
 

ОС «БАКАЛАВР»  
на основі повної  

загальної  середньої освіти 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ  
ДЕРЖАВНИЙ  

ГУМАНІТАРНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА 
Українська мова і література 
 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Історія 

Конкурсні предмети:  
1) українська мова і література; 2) історія України; 
3) математика** або іноземна мова*, або біологія,         
або географія, або фізика, або хімія 
 

032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ 
Історія. Європейські студії 
 
231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА 

Конкурсні предмети:  
1) українська мова і література; 2) історія України; 
3) математика** або іноземна мова*, або біологія,         
або географія, або фізика, або хімія 

 
035 ФІЛОЛОГІЯ  
Українська і англійська мови та літератури 
(переклад включно)  

Конкурсні предмети:  
1) українська мова і література; 2) іноземна мова*; 
3) історія України або математика**, або біологія,          
або географія, або фізика, або хімія 

 
053 ПСИХОЛОГІЯ 
Клінічна психологія 
 

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 
АДМІНІСТРУВАННЯ 

Конкурсні предмети:  
1) українська мова і література; 2) математика**;  
3) історія України або іноземна мова*, або біологія,      
або географія, або фізика, або хімія 
 
081 ПРАВО 

Конкурсні предмети:  
1) українська мова і література; 2) історія України; 
3) математика** або іноземна мова* 

* Іноземна мова (англійська, німецька, французька, 
іспанська) 
 

** Результати ЗНО з математики зараховуються 
за профільним рівнем 



* Іноземна мова (англійська, німецька, французька, 
іспанська) 
 
** Результати ЗНО з математики зараховуються 
за профільним рівнем 
 
*** Абітурієнт має можливість складати вступ-
ний іспит з румунської /болгарської мов на базі 
ІДГУ, якщо вступає на відповідні спеціальності, 
замість третього конкурсного предмета 
 
**** Творчий конкурс складається на базі ІДГУ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ  
ІНОЗЕМНИХ МОВ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ,  
АДМІНІСТРУВАННЯ ТА  

ІНФОМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Математика 
 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Інформатика 
 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Трудове навчання та технології 
 

113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 
Конкурсні предмети:  

1) українська мова; 2) математика**; 3) історія України 
або іноземна мова*, або біологія, або географія,           
або фізика, або хімія 
 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Природничі науки 

Конкурсні предмети:  
1) українська мова; 2) біологія;  
3) історія України або математика**, або іноземна мова*, 
або географія, або фізика, або хімія 
 

029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА  
АРХІВНА СПРАВА  

Конкурсні предмети:  
1) українська мова і література; 2) історія України 
3) математика** або іноземна мова*, або біологія,         
або географія, або фізика, або хімія 

 
073 МЕНЕДЖМЕНТ 
Бізнес-адміністрування 
 

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА  
БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  
Економіка та управління підприємством  

Конкурсні предмети:  
1) українська мова і література; 2) математика**; 
3) історія України або іноземна мова*, або біологія,        
або географія, або фізика, або хімія 
 

242 ТУРИЗМ  
Конкурсні предмети:  

1) українська мова і література; 2) іноземна мова* 
3) історія України або математика**, або біологія,          
або географія, або фізика, або хімія 

012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 
Конкурсні предмети:  

1) українська мова і література; 2) історія України 
3) математика** або іноземна мова*, або біологія,          
або  географія, або фізика, або хімія 
 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Образотворче мистецтво. Дизайн та декоратив-
но-прикладне мистецтво в закладах освіти 
 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Музичне мистецтво. Організація вокально-
хорової роботи та методика музично-виховної 
роботи в закладах освіти 

Конкурсні предмети:  
1) українська мова і література; 2) історія України; 
3) математика** або іноземна мова*, або біологія,          
або  географія, або фізика, або хімія 
 

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА 
Конкурсні предмети:  

1) українська мова і література; 2) математика**;  
3) історія України або іноземна мова*, або біологія,        
або географія, або фізика, або хімія 
 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Біологія та здоров'я людини 
 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Фізична культура 

Конкурсні предмети:  
1) українська мова; 2) біологія; 
3) історія України або математика**, або іноземна мова*, 
або географія, або фізика, або хімія 
 

016 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА  
Логопедія 

Конкурсні предмети:  
1) українська мова і література; 2) біологія; 
3) історія України або математика** або іноземна мова*, 
або географія, або фізика, або хімія 
 

017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ  
Тренерсько-викладацька діяльність 

Конкурсні предмети:  
1) українська мова;  2) біологія;  3) творчий конкурс**** 

 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Англійська мова і література  
 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Німецька мова і література 
 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Французька мова і література 
 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Румунська мова і література*** 
 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Російська мова і література 
 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА  
Болгарська мова і література*** 

Конкурсні предмети:  
1) українська мова і література; 2) іноземна мова*; 
3) історія України або математика**, або біологія,          
або географія, або фізика, або хімія 
 

035 ФІЛОЛОГІЯ 
Германські мови та літератури  (переклад     
включно),  перша  –  англійська  
Германські мови та літератури  (переклад   
включно), перша – німецька 
Романські мови та літератури   (переклад включ-
но), перша – французька 

Конкурсні предмети:  
1) українська мова і література; 2) іноземна мова*; 
3) історія України або математика**, або біологія,          
або географія, або фізика, або хімія 

УСПІШНА ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА ПОЧИНАЄТЬСЯ У НАС! 


