

Факультет управління, адміністрування та інформаційної
діяльності - це провідний і багатопрофільний підрозділ
Ізмаїльського державного гуманітарного університету.
Наші випускники успішно адаптуються до динамічних змін
сучасної ринкової економіки, є затребуваними і конкурентоспроможними. Інтелектуально та технічно обдаровані
студенти після бакалаврату та спеціалізації на факультеті
продовжують своє навчання в магістратурі, аспірантурі,
отримують другу вищу освіту в Україні та за кордоном.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТІ:

Якість навчання у престижному єдиному державному
університеті Українського Подунав’я;
Отримання диплому державного зразка;
Наявність бюджетних місць;
Отримання державної та іменної стипендії;
Висококваліфіковані викладачі
Надання гуртожитку;
Стажування в державних організаціях та бізнесструктурах.








ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ
 для денної форми навчання
з 10.07.2019 р. до 18:00 годин 22.07.2019 року
 для заочної форми навчання
з 10.07.2018 до 01.08. 2019 р.
ДОЗАРАХУВАННЯ (МОЖЛИВЕ ЗА НАЯВНОСТІ ВАКАНТНИХ МІСЦЬ)

Факультет має належну матеріальну базу, яка включає
лекційно-практичні класи, мультимедійну аудиторію,
4 сучасні комп’ютерні лабораторії з вільним доступом до
мережі
Internet,
лабораторії
технічної
творчості,
віртуального підприємства, архітектури комп’ютерних
систем та мереж, технології ресторанного бізнесу, дизайну
механічних та столярних виробів, електромонтажних робіт
та інші спеціалізовані аудиторії.
Наші студенти – одні з самих активних в університеті. Вони
вирізняються виявом науково-технічних інновацій.

НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЗА РАХУНОК
ЦІЛЬОВИХ ПІЛЬГОВИХ ДЕРЖАВНИХ КРЕДИТІВ

до 30.09.2019 р.

ЗАПРОШУЄМО НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
15 грудня 2018 РОКУ о 10. 00 год.
(вул. Рєпіна, 12)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:



Адреса університету:
вул. Рєпіна, 12, м. Ізмаїл,
Одеська обл., Україна, 68610
www.idgu.edu.ua



Приймальна комісія:
(04841) 5-13-65
vstupidgu2017@meta.ua
Підготовчі курси ІДГУ:(04841) 4-82-42

На факультеті організовані команди КВК, діють спортивні
секції, творчі лабораторії, наукові студентські клуби.
Студенти факультету беруть активну участь у різних
олімпіадах, виставках і презентаціях.
Дозвілля наших студентів наповнено інтелектуальними
ініціативами, волонтерським рухом, активною громадською
діяльністю, про соціальними діями, творчими музичними та
спортивними здобутками.

КРАЇНІ ПОТРІБНІ ПРОФЕСІОНАЛИ,
ЗДАТНІ ЗМІНИТИ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ!





Адреса факультету:
пр. Леніна, 9, каб.203
м. Ізмаїл, одеська обл.,
Україна, 68600
www.fei.idgu.edu.ua
тел. (04841) 5-42-32

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
Спеціалізація Економіка та управління підприємством
зі знанням англійської мови
Освітній рівень

Кваліфікація
бакалавр з економіки підприємства зі
БАКАЛАВР
знанням англійської мови
Випускники спеціальності можуть працювати на посадах:
економіст з фінансової роботи, інспектор (митний,
податковий), торгівельний брокер, начальник фінансового
або планово-економічного відділу, статистик, спеціаліст з
бізнес-планування, фахівець з управління проектами, з
організації виробництва тощо.
Конкурсні предмети:
 українська мова та література;
 математика;
 на вибір: іноземна мова, географія

Спеціальність 242 Туризм
Спеціалізація ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
(зі знанням англійської мови)
Освітній рівень
БАКАЛАВР

Кваліфікація
бакалавр з туризму, фахівець з туристичної діяльності зі знанням англійської мови
Випускники можуть працювати на посадах: організатор
подорожей, туристичної та готельної діяльності; фахівець з
туристичного, готельного та ресторанного обслуговування,
організації дозвілля; інспектор з туризму; екскурсовод;
інструктор оздоровчо-спортивного туризму; інструкторметодист та ін.
Конкурсні предмети:
 українська мова та література;
 іноземна мова;
 на вибір: географія, математика.

Бакалаври цієї спеціальності мають можливість
продовжити навчання за освітнім ступенем МАГІСТР.

Спеціальність 014 Середня освіта (МАТЕМАТИКА)
Освітній рівень
Спеціальність 014 Середня освіта.
Спеціалізація ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Освітній рівень

Кваліфікація
вчитель
трудового
навчання
та
БАКАЛАВР
технологій
Випускники спеціальності можуть працювати на посадах:
вчитель трудового навчання та технологій, креслення,
вихователь, методист, технолог, викладач-стажист, інженервикладач, технік, лаборант, інженер-дослідник.
Освітня про (студенти обирають після 1-го курсу):
 ІНФОРМАТИКА - дає можливість працювати вчителем
інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах,
оператором ЕОМ, інженером-лаборантом тощо.
 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ дає можливість працювати
вчителем або інструктором фізкультури, тренером
спортивних секцій.
Конкурсні предмети:
 українська мова та література;
 математика;
 на вибір: фізика, біологія.

Бакалаври цієї спеціальності мають можливість
продовжити навчання за освітнім ступенем МАГІСТР.

БАКАЛАВР

Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація ІНФОРМАТИКА
Освітній рівень
Кваліфікація
БАКАЛАВР
вчитель інформатики
Випускники спеціальності можуть працювати на посадах:
вчитель інформатики у загальноосвітніх та професійних
навчальних закладах, методист, вихователь, оператор ЕОМ в
бюджетних організаціях, комерційних компаніях, в органах
управління, технік, лаборант, викладач-стажист тощо.
Спеціалізації (студенти обирають після 1-го курсу):
 ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ - дає можливість працювати
на посаді фахівця з освітніх вимірювань при центрах ЗНО,
центрах якості освіти при відділах освіти тощо
 ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙН В ОСВІТІ - дає
можливість працювати на посаді фахівця в галузі
комп’ютерних та Інтернет технології і дизайну в освітніх
установах, організаціях, органах управління освітою тощо.
Конкурсні предмети:
 українська мова та література;
 математика;
 на вибір: фізика, іноземна мова.

Кваліфікація
бакалавр освіти з математики, учитель
математики.

Бакалавр освіти з математики може займати первинні посади
Вчитель загальноосвітнього навчального закладу (Математика);
Математик, Асистент вчителя математики
Конкурсні предмети:
 українська мова та література;
 математика,
 на вибір: фізика, іноземна мова

Спеціальність
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справи

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Освітній рівень
БАКАЛАВР

Спеціальність 014.15 Середня освіта
(ПРИРОДНИЧІ НАУКИ*) *Біологія, фізика, хімія.
Освітній рівень
Кваліфікація
бакалавр освіти природничих наук.
БАКАЛАВР
Учитель біології, фізики, хімії.
Конкурсні предмети:

 українська мова та література;

 біологія,
 на вибір: географія, фізика, хімія

Кваліфікація
бакалавр з документознавства та
інформаційної діяльності зі знанням
англійської мови
Випускники спеціальності можуть працювати на посадах:
документознавець;
менеджер
інформації;
аналітик
інформаційних ресурсів; керівник служби документаційного
забезпечення управління, адміністратор інформаційної бази
даних; референт; архівіст; спеціаліст інформаційного
агенства, організатор діловодства; офіс-менеджер.
Конкурсні предмети:
 українська мова та література;
 історія України,
 на вибір: математика, іноземна мова

