
Додаток 4 
до Правил прийому до Ізмаїльського державного  

гуманітарного університету в 2022р. 

 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра/магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня магістра 

 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
(назва вищого навчального закладу) 

 

Код Спеціальність (спеціалізація) Освітня програма Перелік вступних випробувань 
Вага 

вступних 

випробувань 

Мінімальна 

кількість балів зі 

вступних 

випробувань для 

допуску до участі 

в конкурсі 

Педагогічний факультет 

012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта 
Педагогіка і методики 

дошкільної освіти 
 100 

012 Дошкільна освіта 
Дошкільна освіта. Альтернативна 

дошкільна освіта 

Педагогіка і методики 

дошкільної освіти 
 100 

013 Початкова освіта Початкова освіта. Позашкільна освіта 
Педагогіка та методики 

початкової освіти 
 100 

013 Початкова освіта Початкова освіта. Інклюзивна освіта 
Педагогіка та методики 

початкової освіти 
 100 

014.11 
Середня освіта (Фізична 

культура) 
Середня освіта: фізична культура 

Теорія та методика фізичного 

виховання і спорту 
 100 

Факультет іноземних мов 

014.01 
Середня освіта (Українська 

мова і література) 

Середня освіта: українська мова і 

література 
Українська мова  100 

014.021 
Середня освіта (Англійська 

мова і література) 

Середня освіта:  англійська мова і 

література 
Англійська мова  100 

014.022 
Середня освіта (Німецька 

мова і література) 

Середня освіта:  німецька мова і 

література 
Німецька мова  100 

014.023 
Середня освіта (Французька 

мова і література) 

Середня освіта:  французька мова і 

література 
Французька мова  100 



 

Примітка: 

*Вступники на основі диплому ОС магістра (ОКР спеціаліста) можуть складати індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови на базі 

ІДГУ замість МТНК(пункт 8.10 Правил прийому) 

 

014.025 
Середня освіта (Російська 

мова і література) 

Середня освіта:  російська мова і 

література 
Російська мова  100 

035.01 
Філологія (українська мова 

та література) 
Філологія: українська мова і література Українська мова  100 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності 

014.03 Середня освіта (Історія) Середня освіта: історія. Українознавство Всесвітня історія  100 

014.10 
Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) 

Середня освіта: трудове навчання та 

технології. Профорієнтаційна діяльність 

Теорія і методика трудового 

навчання 
 100 

032 Історія та археологія Історія. Історичне туризмознавство Всесвітня історія  100 

053 Психологія Психологія 
МТНК* 0,5 100 

Практична психологія 0,5 100 

073 Менеджмент 
Менеджмент: адміністрування діяльності 

суб’єктів господарювання 

МТНК* 0,5 100 

Менеджмент 0,5 100 

073 Менеджмент 
Менеджмент. Управління закладом 

освіти 

МТНК* 0,5 100 

Менеджмент 0,5 100 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Економіка та управління 

підприємствами. Менеджмент проєктів і 

консалтинг 

МТНК* 0,5 100 

Економіка та управління 

підприємством 
0,5 100 

231 Соціальна робота Соціальна робота. Соціальна педагогіка Соціальна робота  100 


