
 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ 

 
 Ізмаїльський державний гуманітарний університет – єдиний державний заклад вищої 

освіти в Українському Придунав’ї, який готує фахівців з високим рівнем професійних  

компетентностей, готових креативно мислити. В університеті створена атмосфера творчості 

та успішної самореалізації особистості. 

Мрієш отримати сучасну інноваційну освіту – вступай до Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету і отримай можливість стати невід’ємною частиною європейської 

спільноти! 

 

Для досягнення мрії, Вам необхідно пройти декілька етапів у такій послідовності: 

 

 

І. 

ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ НА НАВЧАННЯ 

  
 

Щоб отримати запрошення на навчання в Ізмаїльському державному гуманітарному 

університеті, Вам необхідно: 

 

Повідомити нас про Ваше бажання навчатися в Ізмаїльському державному гуманітарному 

університеті. Для цього надішліть лист на електронну пошту підрозділу по роботі з 

іноземними громадянами (inter.stud.idgu@gmail.com). Та очікуйте повідомлення про 

проведення співбесіди в режимі он-лайн. 

 

 

 

 

Надіслати документи (технічні вимоги читай нижче), необхідні для оформлення 

запрошення: 

 Заяву-анкету, перейшовши за посланням: 

Мовна підготовка 

https://docs.google.com/forms/d/1RWdPiTTSOTFwek5z--rxionnfVVeVTFd5hoqAUFTmOY/edit 

Бакалавр 

https://docs.google.com/forms/d/1j9euMulcm0EeGNdxPdAWAIP9gNxFghB28nhh_RuS4oE/edit 

Магістр 

https://docs.google.com/forms/d/1lKz8wC9LDglsW4TIUq4lP26tUnqZYZ2ZkwMtt8q_OpI/edit 

Доктор філософії 

https://docs.google.com/forms/d/1cjTcvgvYluBRoounULOV1LH0Ylf5h7CD9wua2Pl38N0/edit 

 згоду на збір та обробку персональних даних (завантажити бланк згоди); 

 копію першої сторінки закордонного паспорта іноземця, що містить його персональні 

дані, з перекладом на українську мову; 

 копію додатку до документу про попередню освіту з оцінками (балами) з перекладом 

на українську мову; 

 копію свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності); 

Зазначені документи мають відповідати встановленим вимогам прийому на навчання.  

Прийом документів для оформлення запрошення здійснюється упродовж року. 

Запрошення діє не більше одного року з дати його видачі.  

 
Технічні вимоги до скан-копій: 

 скан-копії повинні бути читабельними (рекомендована роздільна здатність при скануванні — 200–300 dpi); 

 формат зображення — .jpg та .jpeg; 

 розмір кожної — не більше, ніж 1 Мб. 

 після заповнення усіх необхідних полів, натисніть «Зберегти заявку». 

https://docs.google.com/forms/d/1RWdPiTTSOTFwek5z--rxionnfVVeVTFd5hoqAUFTmOY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1j9euMulcm0EeGNdxPdAWAIP9gNxFghB28nhh_RuS4oE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lKz8wC9LDglsW4TIUq4lP26tUnqZYZ2ZkwMtt8q_OpI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1cjTcvgvYluBRoounULOV1LH0Ylf5h7CD9wua2Pl38N0/edit


Сплатити за послуги з інформаційної підтримки (для громадян країн з візовим 

режимом в’їзду в Україну) у розмірі 648,00 грн. (intered.com.ua/pay) 

 

Отримати оригінал запрошення на навчання для: 

 відкриття довгострокової візи (для країн з візовим режимом) та в’їзду на територію 

України з метою навчання; 

 надання під час проходження паспортного контролю. 

Оригінал зареєстрованого запрошення надається іноземцю особисто, надсилається 

поштою або уповноваженій ним особі за дорученням, яке легалізоване залежно від країни де 

оформлено доручення, громадянства вступника з перекладом на українську мову. 

  

 

ІІ. 

ПРИБУТТЯ В УКРАЇНУ 

 

Для того, щоб вчасно прибути на навчання до Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету, Вам необхідно: 

 

 звернутися до Посольства України у Вашій країні (якщо у Вашій країні відсутнє 

посольство України, зверніть увагу, що країна отримання візи вказана у запрошенні на 

навчання); 

 подати пакет документів для відкриття довгострокової візи (D13) до Посольства 

України. Вимоги щодо оформлення документів і процедуру звернення до Посольства для 

відкриття візи потрібно уточнити на сайті Посольства України у Вашій країні. До Посольства 

України, крім документів, необхідних для відкриття візи, обов’язково подається оригінал 

запрошення на навчання в Україні - для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну; 

 мати при собі оригінал запрошення на навчання при перетині державного кордону 

для підтвердження мети в’їзду в Україну - для громадян країн з безвізовим режимом в’їзду в 

Україну   

 

Після отримання візи на навчання (D13) вступник обов’язково інформує підрозділ по 

роботі з іноземними громадянами (inter.stud.idgu@gmail.com) про заплановану Вами дату та час 

прибуття в Україну, номер рейсу транспортного засобу (не пізніше ніж за 5 робочих днів до 

прибуття).  

Така інформація є необхідною для зустрічі іноземного громадянина представником 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету та подальшого його супроводження від 

пункту пропуску через державний кордон до нашого навчального закладу. 

 

 

 

 

 

http://intered.com.ua/pay


 

ІІІ. 

ВСТУП ДО ІДГУ 

 

Для того, щоб стати студентом Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Вам 

необхідно: 

 

Наступного дня після приїзду до м. Ізмаїл подати до підрозділу по роботі з іноземними 

громадянами (м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, буд. 12, каб. 202) такі документи: 

 документ про освіту (оригінал) на основі якого здійснюється вступ та його копію 

перекладену українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;  

 додаток (оригінал) до документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ (за 

наявності) та його копію перекладену українською мовою з нотаріальним засвідченням 

перекладу;  

 академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі 

переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна 

довідка);  

 оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної 

програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання 

та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра;  

 свідоцтво про закінчення підготовчих курсів з державної (української) мови для 

іноземців та осіб без громадянства;  

 копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без 

громадянства;  

 копію посвідчення закордонного українця (за наявністю); 

 чотири фотокартки розміром 30 х 40 мм.  

Для вступу до аспірантури додатково до зазначеного переліку потрібно 

надати дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений в 

установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових 

праць і винаходів українською або англійською мовою. 

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською 

мовою тематичний план дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня і копія 

диплому про присвоєння відповідного наукового ступеня. 

Усі документи про повну середню освіту іноземних громадян обов’язково повинні 

проходити процедуру визнання на території України у відповідності до діючого законодавства 

 

 скласти вступний іспит на знання мови навчання на рівні, достатньому для засвоєння 

навчального матеріалу; 

 скласти вступний іспит з профільних дисциплін, залежно від обраної спеціальності. 

 

У разі успішного проходження вступної співбесіди необхідно здійснити оплату за 

навчання та подати оригінал паспортного документу з візою на в’їзд в Україну з метою 

навчання до підрозділу по роботі з іноземними громадянами (м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, буд. 12, 

каб.)  для оформлення посвідки на тимчасове проживання. 

 

Вітаємо! 

Ви стали студентом Ізмаїльського державного гуманітарного університету! 

 

Бажаємо успішного навчання! 

 
 

 


