
Успішна професійна кар'єра 

починається у нас! 

Кафедра права і соціальної роботи   
освітні ступені:  

- молодший бакалавр;  

- бакалавр;  

- магістр. 

 

бюджетна і контрактна форми навчання 

денне і заочне відділення 
 

 

ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІДГУ 

НЕОБХІДНО ПОДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ: 

– заяву; 

– документ, що посвідчує особу; 

– військовий квиток або посвідчення про 

приписку – для військовозобов’язаних; 

– 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 3 х 4 

см. 

 
Копії документів без надання оригіналів не 

приймаються. 
 

 

Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний 

 ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ КАФЕДРИ  

 

281 Публічне управління та адміністрування  

Правові засади адміністративної діяльності 

Мікро– та макроекономіка  

Психологія управлінської взаємодії  

Основи публічного управління та адміністративної 

діяльності  

Управління базами даних 

Теорія прийняття управлінських рішень 

Управління персоналом та тайм-менеджмент 

Трудове право  

Основи інформаційної безпеки  

Державні інформаційні ресурси  

 

081 Право 

Міжнародне публічне і  приватне право 

Кримінальне право України 

Конституційне право України 

Адміністративне право і процес в Україні 

Цивільне право України 

Трудове право України 

Юриична деонтологія та основи наукових досліджень 

Основи фінансового права 

Судові та провоохоронні органи України   

Нотаріат і адвокатура України  

 

231 Соціальна робота   

Соціальна робота в  різних сферах життєдіяльності 

Соціалізація особистості  

Соціальний захист населення  

Спеціалізовані служби у соціальній сфері 

Соціально-педагогічний захист дітей та молоді 

Теорія та технології соціальної роботи  

Арт-терапія в соціальній сфері 

Соціальне проектування  

Методика соціально-виховної роботи  

Факультет управління, 

адміністрування  

та інформаційної  діяльності  

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

 Приймальна комісія: (04841) 9-76-07, 

5-13-88, (068) 031-39-92; (096)154-51-76 

vstupidgu@gmail.com 

Підготовчі курси: (096) 556-08-83 

Електронна пошта кафедри: 

kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com 

    ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ     

  ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

mailto:vstupidgu@gmail.com
mailto:kafedra.prava.i.soc.raboty@gmail.com


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

ТА АДМІНІСТРУВАННЯ  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:  

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ  
 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:  

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.   

 

Кваліфікація: бакалавр з публічного управління та 

адміністрування 

 

Придатність до працевлаштування:  

Працівник в органах державного управління та 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 23  СОЦІАЛЬНА РОБОТА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА  
 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: СОЦІАЛЬНА РОБОТА. 

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА  

Конкурсні предмети:  

1) українська мова і література; 

2) історія України; 

3) за вибором: іноземна мова або математика, 

або біологія, або географія, або хімія, або 

фізика. 
 

Кваліфікація: бакалавр з соціальної роботи 

Придатність до працевлаштування:  

інспектор із соціальної допомоги; соціальний 

працівник; фахівець з вирішення конфліктів 

(побутова сфера); працівник, що надає                     

індивідуальні послуги на дому, в організаціях 

соціального обслуговування.  

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 23  СОЦІАЛЬНА РОБОТА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: СОЦІАЛЬНА РОБОТА. 

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА  

 Конкурсні предмети:  

1) іноземна мова; 

2) фаховий втсупний іспит на базі університету. 

  
Кваліфікація:  магістр з соціальної роботи 
 
Придатність до працевлаштування: педагог 
соціальний; професіонал в галузі соціального 

Discĕre ne cesses.  
Не переставай вчитися.  

Homo sum et nihil humani 
 a me alienum puto.  

 

Я є людина і вважаю,  
що ніщо людське мені не чуже.   

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 08 ПРАВО 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 081 ПРАВО 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: ПРАВО 

Конкурсні предмети:  

1) українська мова і література; 

2) історія України; 
3) за вибором: іноземна мова або математика. 
 
Кваліфікація: молодший бакалавра права,             
бакалавр права. 
 

Придатність до працевлаштування:  

працівник в органах державної виконавчої                   

влади, місцевого самоврядування, судах                    

загальної юрисдикції і спеціалізованих судах, 

органах прокуратури, Міністерства юстиції 

України, в системі нотаріату, в адвокатурі, в 

юридичних навчальних закладах. 

Співробітник у державних та недержавних             

господарських  структурах, податкових,               

аудиторських органах та органах державного 

Ab actu ad potentiam!  
 

 Від дійсного до можливого! 


