
 Офіс-менеджмент 

 Синхронний переклад (українсько-
російський) 

 Бізнес-англійська 

 Болгарська мова 

 Болгарська мова для дітей 

 Англійська мова 

 Англійська мова для держслужбовців 

 Англійська морська 

 Прагматичні проблеми перекладу 
(англійська, французька, румунська мови) 

 Французька мова 

 Німецька мова 

 Румунська мова 

 Турецька мова 

 Англійська мова для міжнародних іспитів 

 Болгарська мова для міжнародних іспитів 

 Румунська мова для міжнародних іспитів 

 Німецька мова для міжнародних іспитів                                           
 (TestDaF) 

 Французька мова для міжнародних іспитів 
(DELF, DALF) 

 Baby-sitter (сімейне гувернерство) 

 Методика  викладання англійської мови в 
дошкільних закладах 

 HR-менеджмент (діагностика професійної 
придатності) 

 Комунікаційний менеджмент 

 Медіа-менеджмент 

 Менеджмент дитячого та молодіжного до-
звілля 

 Методика фізичного виховання в дошкільних 
освітніх закладах 

 Методика викладання фітнесу для підлітків 

 Творча студія образотворчого мистецтва 
та дизайну 

 Hand-made 

 1С: Підприємство 

 Організація бухгалтерського обліку на підп-
риємстві 

 Веб-дизайн 

 

 

 якісні знання; 
 можливість розширення професійної 

компетентності; 
 зручний графік навчання; 
 помірні ціни; 
 сертифікат українською та 

англійською мовами 
Після закінчення курсів видається 

свідоцтво (сертифікат) 
українською та англійською 

мовами 

Бажаючим забезпечити гармонійний розвиток власної особистості, розширити 
межі своїх професійних можливостей у майбутній діяльності Центр неперервної 
освіти ІДГУ пропонує додаткові платні освітні послуги з курсів:  

Кількість годин – 80 

Термін навчання –  8-9 місяців  



Заяви приймаються за адресою:  
 

м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, 
ауд. 208 
 

096 556 08 83 
 

rioidgu@ukr.net  
 

      idgu.edu.ua 
 

 

ЗАПРОШУЄМО 
на підготовчі курси 

для успішного проходження 
зовнішнього незалежного 

тестування 
та для вступу до ВНЗ 

 
 

з дисциплін: 
- українська мова та література; 
- іноземна мова (англійська); 
- математика; 
- історія.  

Заняття проводяться     
у вихідні дні. 
 

Після закінчення курсів 
видається свідоцтво. 
 

Вартість навчання залежить від 
комплектації груп. 

Слухачі, які успішно закінчили 
курси з дисципліни 
«Математика», мають можли-
вість додатково отримати до 5% 
конкурсного бала при вступі на 
спеціальності 014.09 Середня 
освіта (інформатика) т а 
014.10 Середня освіта (трудове 
навчання та технології).  

 10.00 до 14.00 

(з понеділка по п’ятницю) 

Термін навчання—3-5 місяців. 

Обсяг годин—150. 

Початок занять — 
 по мірі комплектування груп. 


