
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З 

 

« 16 »   01      2018 р.   м. Ізмаїл   № 8  
 

 

Про підготовку до проведення  

вільного вибору студентів  ОС «бакалавр» та  

«магістр» денної та заочної форм навчання  

у 2017-2018 н.р. 

 

З метою належної підготовки до проведення вільного вибору студентів ОС 

«бакалавр» та «магістр» денної та заочної форм та формування вибіркової складової 

індивідуальних навчальних планів студентів 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до переліку кураторів академічної мобільності: 

Педагогічний факультет: 

231 Соціальна робота. Освітні програма - Соціальна робота: соціальна педагогіка – 

доц. Замашкіна О.Д. 

014 Середня освіта. Предметна спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична 

культура) – викл. Бочарова Т.В.  

017 Фізична культура і спорт. Освітня програма - Фізична культура і спорт: 

тренерсько-викладацька діяльність – ст. викл. Житомирський Л.О. 

016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Спеціальна освіта (логопедія) – к.п.н., ст. 

викл. Холостенко Ю.В. 

013 Початкова освіта  – доц. Звєкова В.А. 

014 Середня освіта. Предметна спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) – доц. Бухнієва О.А. 

014 Середня освіта. Предметна спеціальність 014.12 Середня освіта (Образотворче 

мистецтво)  – викл. Паньків Г.С. 

012 Дошкільна освіта – доц. Граматик Н.В. 

Факультет іноземних мов 

035 Філологія. Предметна спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури 

(переклад включно)) – викл. Шиляєва Т.В. 



014 Середня освіта. Предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (із зазначенням мови). Освітня програма - Середня освіта: мова і 

література  (англійська) – доц. Вдовенко Т.О. 

014 Середня освіта. Предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (із зазначенням мови). Освітня програма - Середня освіта: мова і 

література  (німецька) – викл. Лузанова Л. В. 

014 Середня освіта. Предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (із зазначенням мови). Освітня програма - Середня освіта: мова і 

література  (французька) – доц. Радкіна В.Ф. 

014 Середня освіта. Предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (із зазначенням мови). Освітня програма - Середня освіта: мова і 

література  (російська) – доц. Кискін О.М. 

014 Середня освіта. Предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (із зазначенням мови). Освітня програма - Середня освіта: мова і 

література (болгарська) – доц. Кискін О.М. 

014 Середня освіта. Предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (із зазначенням мови). Освітня програма - Середня освіта: мова і 

література (румунська) – доц. Голованова О. М. 

Факультет української філології та соціальних наук 

032 Історія та археологія – викл. Татаринов І.Є. 

014 Середня освіта. Предметна спеціальність  014.03 Середня освіта  (Історія) – викл. 

Башли М.І. 

014 Середня освіта. Предметна спеціальність 014.01 Середня освіта  (Українська 

мова і література) – доц. Топчій Л.М. 

053 Психологія. Освітня програма: Практична психологія – доц. Терещук Р.К. 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності 

014 Середня освіта. Предметна спеціальність 014.10 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) – доц. Букатова О.М. 

014 Середня освіта. Предметна спеціальність 014.09 Середня освіта  (інформатика) – 

викл. Щоголєва Т.М. 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітня програма -  

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та управління 

підприємствами – доц. Сорока Л.М. 

242 Туризм. Освітня програма – Туризм: туристична діяльність – викл. Шевченко-

Перепелкина Р.І. 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Освітня програма -  Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа: документознавство та інформаційна діяльність – ст. 

викл. Кожухар Ж.В. 

073 Менежмент. Освітня програма: Менеджмент. Управління навчальним закладом 

– ст. викл. Яковенко О.І. 

 

 



2. Завідувачам кафедр: 

– забезпечити підготовку викладачами кафедр анотацій дисциплін вільного 

вибору (Додаток 1) з метою їх розміщення на сайті ІДГУ. 

Термін виконання: для ОС «бакалавр»,  «магістр» (денна та заочна форма) –  

                                до  22.01.18 р.  

– забезпечити проведення викладачами кафедр презентацій дисциплін вільного 

вибору для студентів ОС «бакалавр» та «магістр» (денна та заочна форма) вступ 

2015 р., 2016 р, 2017 р. 

Термін виконання: для ОС «бакалавр» (денна форма) – до 17.03.18 р.; 
                          для ОС «бакалавр» (заочна форма) – до 09.06.18 р.; 

       для ОС «магістр» (денна форма) – до  07.03.18 р.; 

                   для ОС «магістр» (заочна форма) – до  28.01.18 р. 

3. Кураторам академічної мобільності: 

– підготувати та подати методисту навчально-методичного відділу 

Степаненко С.В. нові анотації, переліки дисциплін вільного вибору студентів ОС 

«бакалавр» та «магістр» вступу 2017 р. (Додаток 2.1), таблиці з розподілу дисциплін 

та кредитів ЄКТС за семестрами (Додаток 2.2); 

– таблицю виконання вибіркової складової індивідуального навчального плану 

для студентів 2,3 курсів ОС «бакалавр», ОС «магістр»  (Додаток 2.3); 

– зміни до переліків дисциплін вільного вибору й оновлені анотації для 

студентів 2,3  курсів ОС «бакалавр». 

Термін виконання: для ОС «бакалавр» (денна та заочна форма), для ОС  

«магістр» (денна форма) – до  19.02.18 р.; 

для ОС «магістр» (заочна форма) – до  20.01.18 р. 

 

 – ознайомити студентів із порядком, термінами й особливостями електронного 

запису в Автоматизованій системі «ВНЗ» та формуванням груп для вивчення 

дисциплін вільного вибору.   

Термін виконання:  для ОС «бакалавр»,  ОС «магістр»  (денна форма) –  

                                  до 28.02.18 р. 
 

4. Деканам факультетів: 

– підготувати та подати до диспетчерської служби графік проведення 

презентацій з дисциплін вільного вибору для студентів університету.  

Термін виконання: для ОС «бакалавр», «магістр» (денна форма) – до  19.02.18 р. 

– спільно з кураторами академічної мобільності організувати електронний запис 

студентів на дисципліни вільного вибору. 

Термін виконання: для ОС «магістр» (денна форма) – з 12.03.18  до  18.03.18 р.; 

                                  для ОС «бакалавр»  (денна форма):   

2 курс – з 19.03.18  до 25.03.18 р.; 

3 курс – з 26.03.18  до 01.04.18 р.;  

1 курс – з 02.04.18  до 08.04.18 р. 



– спільно з кураторами академічної мобільності провести запис студентів 

заочної форми навчання на дисципліни вільного вибору за заявами (Додаток 3,4). 

Термін виконання: для ОС «бакалавр» – з 11.06.2018 до 23.06.2018 р.; 

                для ОС «магістр» – з 22.01.2018 р. до 26.01.2018 р. 

 

5. Старшому лаборанту лабораторії апаратного та мережного забезпечення  

Горох І.О.: 

– організувати розміщення анотацій дисциплін вільного вибору студентів на 

сайті ІДГУ. 

Термін виконання: для ОС «бакалавр» (денна та заочна форма), для ОС 

«магістр» (денна форма) – до  19.02.18 р.; 

 для ОС «магістр» (заочна форма) – до  20.01.18 р. 

 

6. Навчально-методичному відділу (сектору моніторингу якості освіти, 

ліцензування та акредитації): 

– підготувати проекти наказів про затвердження переліків вибіркових дисциплін 

робочих навчальних планів та списків груп для вивчення дисциплін вільного вибору. 

Термін виконання: для ОС «бакалавр», «магістр»  (денна форма) –  до 15.04.18  р. 

          для ОС «бакалавр» (заочна форма) – до  30.06.18 р.; 

          для ОС «магістр» (заочна форма) – до  09.02.18 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р е к т о р          Я.В. Кічук 

 

 

 
 



Додаток 1 

 

Шифр 
Назва дисципліни 

(курсу) 

Загальний 

обсяг 

Кількість годин 

відведених на 

Форма 

підсумкового 

контролю 
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Завдання курсу –  

Результати навчання:  

знати:  

вміти: 

Анотація дисципліни:  
 

Пререквізит:. 

Кореквізит:. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Додаток 4. 

 

Декану факультету_____________ 

_____________________________ 

  _______________________________ 
                (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали) 
  студента І курсу ОС «магістр» (ЗВ) 

  _______________________________ 
       (група, форма  навчання) 

  _______________________________ 
                                     (спеціальність) 

 

  ______________________________ 
               (прізвище, ім’я, по батькові студента) 

 

Заява 

Прошу дозволити мені вивчати такі дисципліни із переліку дисциплін вільного 

вибору студента в 201__-201___н.р. 

2 семестр: 

1._________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

3 семестр: 

1._________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

4._________________________________ 

5._________________________________ 

 

 

_____________        _______________ 
             (дата)           (підпис) 

 

 

 

 



 

     Додаток 4. 

 

Декану факультету_____________ 

_____________________________ 

  _______________________________ 
                (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали) 
  студента І курсу ОС «магістр» (денна) 

  _______________________________ 
       (група, форма  навчання) 

  _______________________________ 
                                     (спеціальність) 

 

  ______________________________ 
               (прізвище, ім’я, по батькові студента) 

 

Заява 

Прошу дозволити мені вивчати такі дисципліни із переліку дисциплін вільного 

вибору студента в 2-3 семестрах 201__-201___н.р. 

1._________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

4._________________________________ 

5._________________________________ 

6._________________________________ 

7._________________________________ 

8._________________________________ 

 

 

_____________        _______________ 
             (дата)           (підпис) 

 



Додаток 2.1 

Перелік дисциплін вільного вибору студента ОС «бакалавр» / «магістр»  

напряму підготовки / спеціальності _________________________ 

набору __________ р.   (2015, 2016 рр.) 

 

Шифр 

дисципліни 
Назва дисципліни Викладач 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Кількість 

кредитів 

Семестри, в яких 

планується 

вивчення  

Анотація 

(окремим 

файлом
1
) 

Загальні вибіркові дисципліни (норма – ____ кредитів ) 

ЗВД 1.01       

ЗВД 1.02       

…………….       
Професійні вибіркові дисципліни (норма – ____ кредитів ) 

Психолого-педагогічна підготовка (норма – ____ кредитів ) 

ПВД 2.1.01       

ПВД 2.1.02       

…………….       
Науково-предметна підготовка – перша спеціальність / перша предметна спеціалізація (норма – ____ кредитів ) 

ПВД 2.2.01       

ПВД 2.2.02       

…………….       
Науково-предметна підготовка – друга спеціальність / друга предметна спеціалізація / додаткова спеціалізація (норма – ____ кредитів ) 

ПВД 2.3.01       

ПВД 2.3.02       

…………….       
 

Декан факультету       __________________    _____________________ 
                                                                                                                                            Підпис                                                                               ПІБ 
 
 

 

Куратор академічної мобільності студентів    __________________    _____________________ 
                                                                                                                                            Підпис                                                                               ПІБ 
 

 

                                                           
1
 Назва файлу вибіркової дисципліни відповідає назві шифру дисципліни за навчальним планом. 



Додаток 2.2 
 

Розподіл дисциплін та кредитів ECTS за семестрами 

відповідно до навчального плану підготовки студентів ОС «бакалавр» / «магістр»  

напряму підготовки / спеціальності _________________________ 

набору __________ р. (2015, 2016 рр.) 

ОС «бакалавр» 

 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. Всього 

кредитів 

Кількість кредитів у семестрі 30 30 30 30 30 30 30 30 240 

Максимальна кількість дисциплін у семестрі 8 8 8 8 8 8 8 8  

Нормативні дисципліни (кредити ECTS / кількість) 30 / 8 27 / 7       150 

Практична підготовка (кредити ECTS / кількість) – 3 / 1 –  –  –  30 

Дисципліни вільного вибору (кредити ECTS) – –       60 

   з них: загальні вибіркові дисципліни (ЗВД) – –        

професійні вибіркові дисципліни (ПВД) – –        

 ПВД (психолого-педагогічна підготовка) – –        

ПВД (науково-предметна підготовка – перша 

спеціальність / перша предметна спеціалізація) 
– –        

ПВД (науково-предметна підготовка – друга 

спеціальність / друга предметна спеціалізація / 

додаткова спеціалізація) 

         

 

ОС «магістр» 

 1 сем. 2 сем. 3 сем. Всього 

кредитів 

Кількість кредитів у семестрі 30 30 30 90 

Максимальна кількість дисциплін у семестрі 8 8 8  

Нормативні дисципліни (кредити ECTS / кількість) 24 / 6   45 

Практична підготовка (кредити ECTS / кількість) 6 / 1   21 

Дисципліни вільного вибору (кредити ECTS) –   24 

   з них: загальні вибіркові дисципліни –    

професійні вибіркові дисципліни –    
 

Декан факультету       __________________    _____________________ 
                                                                                                                                             Підпис                                                                                ПІБ 

 

Куратор академічної мобільності студентів    __________________    _____________________ 
                                                                                                                                             Підпис                                                                                ПІБ 

 

 

 



Додаток 2.3 

Таблиця виконання вибіркової складової індивідуального навчального плану  

студентами ОС «бакалавр» напряму підготовки / спеціальності _________________________ 

набору __________ р. (2015, 2016 рр.) 

 

Навчальний рік – __________ 

 

№ 

з/п 

Прізвище та ініціали 

студента 

Вибіркові дисципліни відповідно до індивідуального плану 

_____ семестр _____ семестр 

Шифр Назва дисципліни 
Кредити 

ECTS 
Шифр Назва дисципліни 

Кредити 

ECTS 

        

      

      

Разом      

        

      

      

Разом      

 

Зведена таблиця 

 За минулі 

навчальні роки 
______ семестр _______ семестр Залишок 

Загальний обсяг кредитів вибіркової 

складової  відповідно до навчального плану 
    

Кількість виданих кредитів на підставі 

електронного запису 
    

з них: загальні вибіркові дисципліни (ЗВД)     

професійні вибіркові дисципліни (ПВД)     

ПВД (психолого-педагогічна підготовка)     

ПВД (науково-предметна підготовка – 

перша спеціальність / перша предметна 

спеціалізація) 

    

ПВД (науково-предметна підготовка – 

друга спеціальність / друга предметна 

спеціалізація / додаткова спеціалізація) 

    

 

Декан факультету       __________________    ____________________ 
                                                                                                                                              Підпис                                                                                ПІБ 
Куратор академічної мобільності студентів    __________________    _____________________ 

 



Додаток 2.2 

Розподіл дисциплін та кредитів ECTS за семестрами 

відповідно до навчального плану підготовки студентів ОС «магістр»  

    спеціальності __________________________________________ 

Освітня програма: _____________________________________ 

 

вступу  2017  р.  

 

 1 сем. 2 сем. 3 сем. Всього 

кредитів 

Кількість кредитів у семестрі 30 30 30 90 

Максимальна кількість дисциплін у семестрі 8 8 8  

Нормативні дисципліни (кредити ECTS / кількість) 19/ 5/  24 

Професійні вибіркові дисципліни (за вільним 

вибором факультету) - кредити ECTS / кількість  
11/ 10/  21 

Практична підготовка (кредити ECTS / кількість) – 6 / 1 15/1 21 

Дисципліни вільного вибору (кредити 

ECTS/кількість) 

– 
9/3 15/5 24 

   з них: загальні вибіркові дисципліни (ЗВД) – – 3/1 3 

професійні вибіркові дисципліни (ПВД) – 9/3 12/4 21 
 

 

 

 

 

 

Декан факультету        __________________    _____________________ 
                                                                                                                                                        Підпис                                                                                           ПІБ 
 

Куратор академічної мобільності студентів                  __________________    _____________________ 
                                                                                                                                                        Підпис                                                                                          ПІБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2.3 

Таблиця виконання вибіркової складової індивідуального навчального плану  студентами ОС «магістр»  

спеціальності __________________________________________ 

Освітня програма: _____________________________________ 
 

Навчальний рік – __________ вступу  2017  р. 

 
 

№ 

з/п 

Прізвище та ініціали 

студента 

Вибіркові дисципліни відповідно до індивідуального плану 

2 семестр 3 семестр 

Шифр Назва дисципліни 
Кредити 

ECTS 
Шифр Назва дисципліни Кредити ECTS 

        

      

      

Разом      

        

      

      

Разом      
 

Зведена таблиця 

 За минулі 

навчальні 

роки 

______ семестр _______ семестр Залишок 

Загальний обсяг кредитів вибіркової складової  

відповідно до навчального плану 
    

Кількість виданих кредитів на підставі 

електронного запису 
    

з них: загальні вибіркові дисципліни (ЗВД)     

        професійні вибіркові дисципліни (ПВД)     
 

 

 

 

 

Декан факультету       __________________    _____________________ 
                                                                                                                                            Підпис                                                                            ПІБ 
 

Куратор академічної мобільності студентів    __________________    _____________________ 
                                                                                                                                            Підпис                                                                            ПІБ 
 


