
 

 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра англійської філології 

запрошують на навчання 

за спеціальностями: 

1) Спеціальність: 035 Філологія  

Спеціалізація: 035.041 германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – 

англійська 

Освітня програма: Філологія: англійська і 

німецька мови та літератури (переклад включно) 

Кваліфікація: Бакалавр філології за 

спеціалізацією «Англійська й німецька мови та 

літератури (переклад включно)»  

 
Перспективи працевлаштування: 
 у галузі IT та Iнтернет: 

перекладач, технічний письменник, технічний 

редактор ma контент-менеджер; 

 у галузі культури: 

      гід-перекпадач; інспектор з туризму, 

співробітник музею; бібліотеки; архівної 

установи; відділу культури; 

 у галузі ЗМІ та реклами: 

редактор перекладів, коректор, копірайтер, 

співробітник підрозділу реклами; 

 у галузі управління: 

      секретар-референт, офіс-менеджер, завідувач 

відділу перекладу; 

 у галузі науки:  

      співробітник наукової установи, науковий 

діяч. 

 

 

 
 

2) Спеціальність: 014 Середня освіта  

Предметна спеціальність: 014.021 Англійська 

мова і література  

Освітня програма: Середня освіта: англійська 

мова і література 

Кваліфікація: Бакалавр освіти з мови і 

літератури. Учитель англійської мови та світової 

літератури. 

 
Перспективи працевлаштування: 
 у галузі освіти:  
         вчитель, викладач іноземної мови та літератури, 

педагог-організатор, репетитор, тренер 

(проведення переговорів, публічні виступи); 

 у галузі науки:  

         співробітник наукової установи, науковий 

діяч; 

 у галузі управління: 
         секретар-референт, керівник закладу загальної 

середньої освіти, фахівець зі зв'язків з 
громадськістю 

 у галузі IT та Iнтернет: 
          технічний письменник, технічний редактор 

та контент-менеджер; 

Перспективи навчання: 
Бакалаври (спеціальність: 014 Середня освіта) мають 

академічні права продовжити філологічну освіту за 

освітнім ступенем «магістр» або обрати навчання за 

іншою спеціальністю  зазначеного освітнього ступеня в 

ІДГУ та інших закладах вищої освіти України та Європи. 

 

З 2018-2019 н.р. всі здобувачі вищої освіти ІДГУ 

мають можливість додатково БЕЗКОШТОВНО 

отримати вищу освіту в державному університеті 

«Dunarea de Jos» University of Galati (Румунія). 

Навчання здійснюється на базі ІДГУ. 

 

Переваги навчання в ІДГУ: 

•наявність бюджетних місць; 

•якісне навчання у єдиному, 
престижному державному університеті 
українського Подунав’я; 

•високий рівень професійної освіти 
викладачів та матеріально-технічного 
забезпечення навчання; 

•навчальні аудиторії з сучасним 
обладнанням; 

•надання гуртожитку; 

•державні гарантії стипендій, премій, 
грантів; 

•закордонна виробнича практика та 
стажування; 

•академічна мобільність; 

•участь у всеукраїнських та 
міжнародних проектах; 

•працевлаштування за отриманою 
спеціальністю; 

•інновації навчання та викладання. 

 

 



ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ТАКІ 

ДОКУМЕНТИ: 

- заяву; 

- документ. шо посвідчує особу; 

- військовий квигок або посвідчення про припи¬ску 

(для військовозобов'язаних); 

- документ державного зразка про раніше здобутнй 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі 

якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього 

незале¬жного; 

- ошнюванкя (для вступника на основі повної 

загальної середньої освіти); 

- чотири кольорові фотокартки розміром 

З х4см. 

Діапазон конкурсних балів 
 від 100 до 200 

 
До послуг студентів: 

* Спеціалізовані комп’ютерні кабінети 

* Сучасна бібліотека 

* 2 гуртожитки 
 

Всі іншогородні студенти забезпечуються 

гуртожитком! 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Приймальна комісія ІДГУ:  
(048 41 )9-76-07, (094) 998-96-07, (068) 031-39-92 

Адреса приймальної комісії: 

м. Ізмаїл, вул.Рєпіна,12 каб. 101 

E-mail: vstupidgu@gmail.com 

Веб-сайт ІДГУ: http://idgu.edu.ua 

 

Адреса факультету іноземних мов: 

 м. Ізмаїл, вул.Рєпіна,12 каб. 305 

Веб-сайт факультету іноземних мов: 

http://idgu.edu.ua/faculties/fim 

 

Адреса кафедри англійської філології: 

 м. Ізмаїл, вул.Рєпіна,12 каб. 409 

Веб-сайт кафедри англійської філології: 

http://englishdep.idgu.edu.ua 

 
 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ 2022 
 

Спеціальність: 035 Філологія: 

 

ДЛЯ ВСТУПУ НА БЮДЖЕТНУ ФОРМУ 
НАВЧАННЯ НЕОБХІДНЕ СКЛАДАННЯ ЗНО У 

ФОРМІ НАЦІОНАЛЬНОГО 

МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ  (НМТ) ТА 

НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНИЙНОГО ЛИСТА. 

 

ДЛЯ ВСТУПУ НА КОНТРАКТНУ ФОРМУ 
НАВЧАННЯ НЕОБХІДНЕ СКЛАДАННЯ ЗНО У 

ФОРМІ НАЦІОНАЛЬНОГО 

МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ (НМТ). 

 

Спеціальність: 014 Середня освіта:  

 

ДЛЯ ВСТУПУ НА БЮДЖЕТНУ ФОРМУ 
НАВЧАННЯ НЕОБХІДНЕ СКЛАДАННЯ ЗНО У 

ФОРМІ НАЦІОНАЛЬНОГО 

МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ (НМТ)  ТА 

НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНИЙНОГО ЛИСТА. 

 

ДЛЯ ВСТУПУ НА КОНТРАКТНУ ФОРМУ 
НАВЧАННЯ НЕОБХІДНО ЛИШЕ НАПИСАННЯ 

МОТИВАЦІЙНИЙНОГО ЛИСТА. 

 

Також можна вступати за результатами 

ЗНО 2019, 2020 та 2021 рр. 
 

                        Форми  навчання: 

 бюджетна / контрактна 

 денна / заочна 

 на основі атестату про повну середню 

освіту —  термін навчання 4 роки; 

 на основі диплома молодшого 

спеціаліста—термін навчання 3 

роки (вступ на 2 курс за 

результатами  НМТ 2022 або ЗНО 

2019, 2020 та 2021 рр.) 
 
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ 

ТЕСТ міститиме три блоки завдань: 

- з української мови, 

- з математики, 

- з історії України.  

 

Докладніше про зміст, структуру й оцінювання 

кожного блоку НМТ можна дізнатися за 

посиланням : 

https://testportal.gov.ua/skladnyky-nmt/ 

або за QR-кодом: 

 

 
 

Детальна інформація щодо написання 

мотиваційного письма розміщена на сайті 

кафедри англійської філології:  

http://englishdep.idgu.edu.ua/ 

 
Сторінка кафедри англійської філології в 

соціальній мережі Facebook: 

 

https://testportal.gov.ua/skladnyky-nmt/
http://englishdep.idgu.edu.ua/

