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ВСТУП 2022 
 
 

ОС «МАГІСТР» 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  
ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

РЕЄСТРАЦІЯ 
для складання МТНК  

здійснюється на базі ІДГУ 
з 27 червня по 18 липня 

 
СКЛАДАННЯ МТНК -  

магістерського тесту навчальної  
компетентності  

з 10 по 17 серпня  

 
РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ  

КАБІНЕТІВ 
з 01 серпня 

 
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ 

з 16 серпня по 15 вересня 

 
ПРОВЕДЕННЯ  

ФАХОВИХ ІСПИТІВ 
з 16 по 19 вересня 

 
ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО  

СПИСКУ НА БЮДЖЕТ 
20 вересня 

 
ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО  

СПИСКУ НА КОНТРАКТ 
26 вересня 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ  
ДЛЯ ВСТУПУ: 

 заява; 

 документ, що посвідчує особу; 

 ідентифікаційний код; 

 військовий квиток або посвідчення 

про приписку   для   військово-

зобов’язаних; 

 диплом про вищу освіту і додаток 

до нього; 

 чотири кольорові фотокартки     

розміром 3 х 4 см.; 

 документи, що підтверджують  

право вступу за спеціальними 

умовами (за необхідності); 

 мотиваційний лист  

     (за необхідності). 

Подання оригіналів необхідних доку-

ментів  для зарахування може здійсню-

ватися шляхом: 

 особистого подання; 

 надсилання їх сканованих копій, з 

накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпи-

су вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії ІДГУ. 



ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВСТУП НА ОС МАГІСТР  

Перелік спеціальностей 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 012 Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта (денна, заоч-

на) 
 012 Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта (денна, заочна) 
 013 Початкова освіта. Позашкільна освіта (денна, заочна) 
 013 Початкова освіта. Інклюзивна освіта (денна, заочна) 
 014 Середня  освіта  (Фізична культура) (денна, заочна) 
 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 014 Середня освіта (Українська мова і література) (денна) 
 014 Середня освіта (Англійська мова і література) (денна, заочна) 
 014 Середня освіта (Німецька мова і література) (денна) 
 014 Середня освіта (Французька мова і література) (денна) 
 014 Середня освіта (Російська мова і література) (денна) 
 035 Філологія (Українська мова та література) (денна) 
 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ІНФОМАЦІЙНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ 

 014 Середня освіта (Історія. Українознавство) (денна, заочна) 
 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (денна, заочна) 
 032 Історія та археологія (Історія. Історичне туризмознавство) (денна, 

заочна) 
 231 Соціальна робота. Соціальна педагогіка (денна, заочна) 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ІНФОМАЦІЙНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ 

 053 Психологія (денна, заочна) 

 073 Менеджмент (Управління закладом освіти) (денна, заочна) 

 073 Менеджмент (Адміністрування діяльності суб'єктів господарюван-

ня) (денна,  заочна) 

 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка та уп-

равління підприємствами. Менеджмент проєктів і консалтинг) (денна, 

заочна) 

Вступ на основі  

диплома Магістра / Спеціаліста 

Вступ на контракт =  

Фаховий іспит (на базі ІДГУ) + 

Мотиваційний лист 

Вступ на контракт =   

Індивідуальна усна співбесіда з 

іноземної мови (на базі ІДГУ) + 

Фаховий іспит (на базі ІДГУ)  

Вступ на основі  

диплома Бакалавра 

Вступ на бюджет/контракт = 

Фаховий іспит (на базі ІДГУ) + 

Мотиваційний лист 

Вступ на бюджет/контракт =  

Магістерський тест навчальної 

компетенції (МТНК) + Фаховий 

іспит (на базі ІДГУ)  


