
 

Освітній ступень: БАКАЛАВР  
Спеціальність:       014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 
Прийом абітурієнтів на перший (бакалаврський) ступінь вищої освіти здійснюється на: 

● ПОВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ (на базі повної загальної середньої освіти); 

СЕРТИФІКАТИ:  
 українська мова; 
математика (за профільним рівнем), 
історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або 
фізика, або хімія 
 

Після 1-го року навчання є можливість обрати ДОДАТКОВУ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Середня освіта: інформатика (або мова і 

література, або Основи правознавства та економіки, Фізична 

культура  та ін.); Психологія та інші. 

● СКОРОЧЕНИЙ (НОРМАТИВНИЙ) 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ (на базі ОКР 

«Молодший спеціаліст»). 

СЕРТИФІКАТИ:  
 українська мова і література; 
математика або історія України; 
(за профільним рівнем), 
 результати вступного фахового 
випробування на базі ІДГУ. (у 
вигляді тестування) 

Сертифікати ЗНО дійсні за 2018, 2019, 2020 і 2021 рр. 
Для вступу до ІДГУ приймаються сертифікати ЗНО з результатами від 100 до 200 балів. 

Кваліфікація:  
 

БАКАЛАВР З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ.  
ВЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

Форми навчання:   ДЕННА, ЗАОЧНА 
Форми фінансування навчання: ДЕРЖАВНА, КОНТРАКТНА 

 

Студенти денної форми навчання, що навчаються на місцях державного 
замовлення, отримують стипендію, яка є вищою на 10% від загальної. 

 

Основні напрями професійної діяльності: виконання освітньої, виховної 
та організаційної функції; викладання шкільних предметів «Трудове 
навчання», «Технології», «Креслення»; організація технічних напрямків 
гурткової та позашкільної роботи. 
Випускники можуть обіймати посади: 
 вчитель закладу загальної середньої освіти; 
 викладач професійно-технічного навчального закладу; 
 вихователь-методист; 
 керівник гуртка. 
 стажист-дослідник 

  
 
 
 

 

 

 

                   

 Контакти 
Адреса: вул. Рєпіна, 12, 68610, Ізмаїл, Одеська область 

Телефони: (04841) 9-76-07, (094) 9989607, (068) 0313992 
E-mail: vstupidgu@gmail.com 

Веб-сайт: http://idgu.edu.ua 

Наші переваги: 
1. Ознайомимо з новітніми методиками навчання. 
2. Навчимо обробляти різноманітні матеріали. 
3. Допоможемо втілити ваші творчі ідеї в реальність. 
4. На вас чекає багато цікавих проектів. 
5. Новітні технології стануть ближче. 

Ви творча особистість? Тоді Вам до нас! Багато цікавих творчих дисциплін, проблемні 

групи, позааудиторні заходи допоможуть проявити себе та розвинути ваші ідеї. 


