
 

 

Добрий день, шановні першокурсники! 

Вітаємо зі вступом до Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету! 

Ми підготували для вас «гід» по 

університетському життю – довідник 

першокурсника! 

 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

IZMAIL STATE UNIVERSITY OF HUMANITIES 



 

 

Адреса: Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет 

Е-mail: idgu@ukr.net 

Вебсторінка: http://idgu.edu.ua 

Телефони: +380 (4841) 6-30-01, 

+380 (4841) 5-13-88  

mailto:idgu@ukr.net
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 РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

 

 

Кічук Ярослав Валерійович 

 

 

 

доктор педагогічних наук, 

професор 
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КЕРІВНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТІВ 

Педагогічний факультет Декан – Кічук Надія Василівна 

 

idgu_pedfakultet@ukr.net        104 каб 

Факультет іноземних мов В.о. декана – Шевчук Тетяна 

Станіславівна 

 

fim_idgu@ukr.net                        305 каб 

Факультет управління, 

адміністрування та інформаційної 

діяльності 

В.о. декана – Мізюк Вікторія Анатоліївна 

fuaid.dekanat2020@gmail.com 312 каб 

IZMAIL STATE UNIVERSITY OF HUMANITIES 

mailto:idgu_pedfakultet@ukr.net
mailto:idgu_pedfakultet@ukr.net
mailto:fim_idgu@ukr.net
mailto:fim_idgu@ukr.net
mailto:fuaid.dekanat2020@gmail.com


ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра дошкільної та початкової освіти           302 каб 

• 011 Освітні, педагогічні науки 

• 012 Дошкільна освіта 

• 013 Початкова освіта                   

 

Кафедра фізичної виховання, спорту та здоров’я людини 

                                                                                        217 каб 

• 014 Середня освіта (Фізична культура і спорт) 

• 017 Фізична культура і спорт 

• 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 
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Кафедра загальної педагогіки і спеціальної освітии    301 каб 

• 016 Спеціальна освіта 

 

 

 

Кафедра музичного та образотворчого мистецтв     322 каб  

• 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

• 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 
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Факультет іноземних мов 

 Кафедра англійської філології та світової літератури    

                  410 каб 

• 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

• 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) 

• 014 Середня освіта (Мова і літератури (російська)) 

• 014 Середня освіта Мова і література ( болгарська))  

Кафедра романо-германської філології та методики навчання іноземних  мов                                                                                                                                                          

                                                                                                                         402 каб 

• 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) 

• 014 Середня освіта (Мова і література (французька)) 

• 014 Середня освіта (Мова і література (румунська)) 

• 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) 

• 035 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька) 

Кафедра української мови та літератури               

              309 каб 

• 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

• 035 Філологія (Українська мова та література) 
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Факультет управління, адміністрування та інформаційної 

діяльності 

 
 

Кафедра технологічної  освіти та природничих наук                                             
                       307 каб 

         

• 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

• 014 Середня освіта (Природничі науки) 

 

Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності                      401 
каб 

• 014 Середня освіта (Інформатика) 

• 014 Середня освіта (Математика) 

• 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

• 113 Прикладна математика 

 

Кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю                     506 
каб 

• 073 Менеджмент 

• 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

• 242 Туризм 
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Кафедра історії та методики її навчання               310 каб 

• 014 Середня освіта (Історія) 

• 032 Історія та археологія 

 

Кафедра права і соціальної роботи                             404 каб  

• 081 Право 

• 231 Соціальна робота 

• 281 Публічне управління та адміністрування 

 

Кафедра загальної та практичної психології  

             405 каб 

• 053 Психологія 
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БІБЛІОТЕКА ІДГУ – один із підрозділів університету. Саме тут можна знайти 

зібрання вітчизняної і зарубіжної наукової, навчальної та художньої літератури.  

Наразі університетська бібліотека включає в себе ресурси таких видів: електронний 

каталог, навчальні та методичні електронні видання ІДГУ, електронні копії 

публікацій учених ЗВО та збірника «Науковий вісник Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету». 

До Ваших послуг абонементи наукової, навчальної та художньої літератури.  

 

Адреса: вул. Рєпіна, 12, І поверх 

Тел.: 5-75-78 

E-mail: idgulibrary@ukr.net  
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Соціально-психологічна служба – структурний підрозділ ІДГУ, який у своїй 

діяльності забезпечує соціально-психологічну допомогу студентській молоді, 

науково-педагогічним працівникам в умовах навчально-виховного процесу.  

 

Керівник: викладач кафедри загальної та практичної психології                                               

Жоха Світлана Петрівна (405 каб.). 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА 
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 СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Студентське самоврядування – можливість 

реалізації студентською громадою своїх прав, обов'язків та 

ініціатив шляхом ухвалення рішень та їх виконання у 

співпраці з адміністрацією.  

Студентська рада університету складається з 

різноманітних секторів, які організовують повсякденну 

планову роботу. Лідери студентського самоврядування 

беруть участь у розподілі стипендіального фонду й поселенні 

студентів до гуртожитків ІДГУ, у вирішенні питань 

працевлаштування випускників тощо. 
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 Права та обов’язки студентів 

Студенти є учасниками освітнього процесу та мають 
свої права й обов’язки 

Права: 
– безоплатне забезпечення інформацією для навчання; 

– безпечні й нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

– участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального 

процесу; 

– участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

– участь у діяльності органів громадського самоврядування Університету, 

факультетів, вченої ради Університету, органів студентського 

самоврядування та ін. 
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Обов’язки: 

 
– дотримуватися вимог законодавства, Статуту та Правил внутрішнього 

розпорядку Університету;  

– виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 

протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями;  

– виконувати вимоги освітньої програми, індивідуального навчального 

плану, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для 

відповідного рівня вищої освіти результатів навчання. 
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 Графік навчального процесу на 2020-2021 н.р.  для 
першокурсників освітньо-професійного ступеня  

«молодший бакалавр» та освітнього ступеня «бакалавр» 

• 12 вересня - 25 грудня 2022 року – перший блок теоретичного 

навчання (перший семестр);  

• 26 грудня 2022 року - 08 січня 2023 року – канікули;  

• 09 - 22 січня 2023 року – зимова екзаменаційна сесія;  

• 23 січня - 29 січня 2023 року – канікули; 

•  30 січня - 02 квітня 2023 року – другий блок теоретичного навчання 

(другий семестр);  

• 03 - 30 квітня 2023 року – практична підготовка; 

• 01 травня - 11 червня 2023 року – другий блок теоретичного навчання 

(другий семестр);  

• 12 - 25 червня 2023 року – літня екзаменаційна сесія; 

• 26 червня - 20 серпня 2023 року – канікули; 

• 21 - 31 серпня 2023 року – повторне оцінювання. 
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Розклад дзвінків: 

I пара — 08.30 — 09.50 V пара — 14.40 — 16.00 

II пара — 10.00 — 11.20 VI пара — 16.10 — 17.30 

III пара — 11.30 — 12.50 VII пара — 17.40 — 19.00 

IV пара — 13.10 — 14.30 

 У нашому університеті впроваджено електронний 
розклад, який Ви можете знайти за посиланням: 
http://idgu.edu.ua/rozklad  

IZMAIL STATE UNIVERSITY OF HUMANITIES 
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 Дисципліни вільного вибору 
 

 
Кожен студент має можливість обрати додаткові дисципліни за власним 

вибором. Вони складають понад 25% загальної кількості кредитів 

індивідуального навчального плану. Щоб ознайомитися з дисциплінами вільного 

вибору Вам необхідно перейти за посиланням: http://idgu.edu.ua/vybir-disc  

  Стипендії 
Студент, який навчається за держзамовленням, може отримувати академічну 

стипендію.  

Вже з другого семестру навчання отримання стипендії здійснюється  за 

допомогою  рейтингу,  який  складається  за  результатами  попереднього 

навчального  семестру.  

Чим вижче рейтинг – тим більше шансів на отримання академічної стипендії. 
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Академічна доброчесність 

 Наш університет дотримується принципів академічної 

доброчесності.  

 Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів 

та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 

освітнього процесу.  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право. 

В нашому університеті всі роботи перевіряються на плагіат за допомогою 

Unicheck. 

 

 

 

 

IZMAIL STATE UNIVERSITY OF HUMANITIES 



University of Alberta Web-site 



Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою 
оцінювання в підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 

 

 
Підсумковий бал 

Оцінка за традиційною шкалою 

екзамен залік 

90-100 
відмінно 

зараховано 
70-89 

добре 

51-69 
задовільно 

1-50 незадовільно не зараховано 
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COVID-19 

Під час всесвітньої пандемії, загальнонаціонального карантину, 

воєнного стану в Україні освітня діяльність у нашому університеті 

здійснюється дистанційно за допомогою наступних платформ: Moodle, 

Google Classroom та Google Meet. Доступ до платформ дистанційного 

навчання знаходиться за посиланням:  

http://idgu.edu.ua/training_program_for_quarantine_period#block-21543  
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