
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 

ОС «Бакалавр» (зі скороченим строком навчання, строк навчання – 1 рік 10 міс.) 

на основі диплома молодшого спеціаліста 

Галузь знань 
Спеціальність/предметна 

спеціальність (спеціалізація) 

Освітня програма 

Ліцензовані обсяги 

Код Назва Код Назва 
Денна форма 

навчання 

Вечірня 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Педагогічний факультет 

01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 15 - 20 

01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта Початкова освіта 15 - 15 

01 Освіта/Педагогіка 014.11 
Середня освіта 

(Фізична культура) 
Середня освіта: фізична культура 10 - 10 

01 Освіта/Педагогіка 014.12 

Середня освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

Середня освіта: образотворче мистецтво. Дизайн та 

декоративно-прикладне мистецтво в закладах освіти 
12 - 13 

01 Освіта/Педагогіка 014.13 
Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

Середня освіта: музичне мистецтво. Організація вокально-

хорової роботи та методика музично-виховної роботи в 

закладах освіти  

12 - 13 

01 Освіта/Педагогіка 016.01 
Спеціальна освіта  

(Логопедія) 

Спеціальна освіта (логопедія). Дошкільна освіта дітей з 

вадами мовленнєвого розвитку 
- - 10 

Факультет іноземних мов 

01 Освіта/Педагогіка 
014.02

1 

Середня освіта 

(Англійська мова і 

література) 

Середня освіта: англійська мова і література 10 - - 

Факультет української філології та соціальних наук 

01 Освіта/Педагогіка 014.01 

Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

Середня освіта: українська мова і література 20 - 20 

01 Освіта/Педагогіка 014.03 
Середня освіта 

(Історія) 
Середня освіта: історія 10 - 10 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності 

01 Освіта/Педагогіка 014.09 Середня освіта Середня освіта: інформатика - - 8 



Галузь знань 
Спеціальність/предметна 

спеціальність (спеціалізація) 

Освітня програма 

Ліцензовані обсяги 

Код Назва Код Назва 
Денна форма 

навчання 

Вечірня 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

(Інформатика) 

01 Освіта/Педагогіка 014.10 

Середня освіта 

(Трудове навчання та 

технології) 

Середня освіта: трудове навчання та технології. Середня 

освіта: інформатика 
15 - 15 

02 
Культура і 

мистецтво 
029 

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: 

документознавство та інформаційна діяльність  
- - 5 

07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка 

та управління підприємством 
- - 5 

 

 

 


