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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З 

 

«29»  листопада  2019 р.   м. Ізмаїл   № 171  
 

 

В додаток до наказу по ІДГУ № 42 від 24.04.2019 р., № 72 від 06.06.2019 р. 

 

Про результати електронного запису 

студентів ОС «бакалавр» денної та  

заочної форм навчання на вивчення  

дисциплін вільного вибору у 2019-2020 н.р. 

 
На підставі результатів електронного запису студентів ОС «бакалавр» 

денної та заочної форм навчання на вивчення дисциплін вільного вибору у 2019-

2020 н.р. з метою здобуття додаткових фахових компетентностей й формування 

вибіркової складової індивідуальних навчальних планів студентів та у зв’язку із 

зарахуванням студентів ОС «бакалавр» на 2, 3 курси  (денної та заочної форм 

навчання)  за результатами вступної кампанії 2019 р.  

 

НАКАЗУЮ: 

 

І 

 

1. За результатами вступної кампанії у 2019 році (наказ №170-С від 14.11.19 р.) 

закріпити за наступними студентами денної форми навчання дисципліни 

вільного вибору на 3-4 семестри 2019 – 2020 н.р.: 

 

2 курс  

 

Факультет української філології та соціальних наук 
(денна форма навчання) 

Дуан Імінь, Лі Веньсюань - спеціальність 053 Психологія, освітня програма - 

Психологія: практична психологія (реабілітаційна психологія): 

 

3 семестр:  
1. Основи HR-менеджменту (4 кредита) 

2. Психологія іміджу (4 кредита) 

3.  Психологія лідерства (4 кредита) 

4 семестр: 
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1. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

2. Психологія менеджменту (4 кредита) 

 

2. За результатами вступної кампанії у 2019 році (№76-З від 06.09.2019 р., №85-З 

від 08.10.2019 р., №87-З від 08.10.2019 р., №90-З від 08.10.2019 р., №91-З від 

08.10.2019 р., 102-З від 01.11.2019, 103-З від 15.11.2019, 105-З від 15.11.2019, 

106-З від 15.11.2019) закріпити за наступними студентами заочної форми 

навчання дисципліни вільного вибору на 3-4, 5-6 семестри 2019 – 2020 н.р.: 

 

2 курс  

 

Факультет української філології та соціальних наук 
(заочна форма навчання) 

 

Леснічевська В.В., Іванова Н.В., Гарчева О.Г., Усиніна Л.О., Балцату А.М., 

Рожкова А.В., Михеєва Н.Ю., Абажер М.Д. - спеціальність  053 Психологія , 

освітня програма - Психологія: практична психологія (реабілітаційна психологія): 

 

3 семестр:  
1. Психологія творчості (4 кредита) 

2. Психологія сім’ї (4 кредита) 

3.  Практикум з конфліктології (4 кредита) 

4 семестр: 

1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Практикум української мови (4 кредита) 

 
Домбровський Ю.В., Шалахіна О.С. - спеціальність  014 Середня освіта,  

предметна спеціальність 014.03 Історія, освітня програма - Середня освіта: 

історія: 

 

3 семестр:  
1. Військова історія (4 кредита) 

2. Історична географія України (4 кредита) 

3.  Спеціальні історичні дисципліни (4 кредита) 

4 семестр: 

1. Інформаційне право (4 кредита) 

2. Основи безпеки життєдіяльності та валеології (4 кредита) 

 

Залізніченко В.В., Добрінецька Т.С. - спеціальність 014 Середня освіта,  

предметна спеціальність 014.01 Українська мова і література, освітня програма - 

Середня освіта: українська мова і література: 

 

3 семестр:  
1. Діалекти межиріччя Дністра і Дунаю (4 кредита) 

2. Психологія творчості (4 кредита) 

3.  Український фольклор (4 кредита) 
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4 семестр: 

1. Актуальні питання української діалектології (4 кредита) 

2. Практикум з української мови (4 кредита) 

 
Лисиця А.О., Шаргіна Н.І., Кильчік Х.С., Іванишко Л.І. - спеціальність 081 

Право, освітня програма: Право: 

3 семестр:  
1. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

2. Правовий захист дитинства (4 кредита) 

3.  Сімейне право (4 кредита) 

4 семестр: 

1. Зобов’язальне право (4 кредита) 

2. Інформаційне право (4 кредита) 

 

Пятігіна К.В., Білянська Н.О., Баняс Л.Р. - спеціальність 281 Публічне 

управління та адміністрування 

 

3 семестр:  
1. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

2. Фінанси податки та податкова система (4 кредита) 

3.  Основи демократії (4 кредита) 

4 семестр: 
1. Інформаційне право (4 кредита) 

2. Загальне та управлінське документознавство (4 кредита) 

 

Педагогічний факультет 
(заочна форма навчання) 

 

Бочкарьова І.М., Котояну Ю.І., АндроненкоВ.О. - спеціальність  014 Середня 

освіта, предметна спеціальність 014.11 Фізична культура, освітня програма - 

Середня освіта: фізична культура: 

 

3 семестр:  
1. Безпека життєдіяльності (4 кредита) 

2. Військова історія (4 кредита) 

3.  Соціальна робота з молоддю (4 кредита) 

4 семестр: 
1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Практикум соціальної роботи (4 кредита) 

 

Балабан Г.О., Гасилова О.С., Кузьменко М.О., Маламен О.С., Шишман Г.М. - 

спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.13 Музичне 

мистецтво, освітня програма - Середня освіта: Музичне мистецтво: 

 

3 семестр:  
1. Військова історія (4 кредита) 
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2. Психологія творчості (4 кредита) 

3.  Соціальна робота з молоддю (4 кредита) 

4 семестр: 

1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Практикум української мови (4 кредита) 

 
Сердюченко В.В., Коваленко О.В., Недіогло Л.І., Караконстантин М.О. - 

спеціальність 013 Початкова освіта, освітня програма: Початкова освіта. 

Українська мова і література: 

 

3 семестр:  
1. Діалекти межиріччя Дністра і Дунаю (4 кредита) 

2. Літературне редагування (4 кредита) 

3.  Психологія творчості (4 кредита) 

4 семестр: 

1. Актуальні питання української діалектології (4 кредита) 

2. Практикум з української мови (4 кредита) 

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності 

(заочна форма навчання) 

 

Руденко Т.І., Фєтєля В.С., Іванова В.О. - спеціальність 014 Середня освіта, 

предметна спеціальність 014.15 Природничі науки, освітня програма - Середня 

освіта: природничі науки: 

 

3 семестр:  
1. Безпека життєдіяльності(4 кредита) 

2. Технічна творчість та естетика (4 кредита)  

3.  Технологія обробки конструкційних матеріалів (4 кредита) 

4 семестр: 
1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Опір матеріалів (4 кредита) 

 

Ворніческу Х.С., Драгієва Л.В., - спеціальність 014 Середня освіта, предметна 

спеціальність 014.04 Математика, освітня програма - Середня освіта: математика: 

 

3 семестр:  
1. Тестові моделі та технології їх конструювання (4 кредита) 

2. Безпека життєдіяльності (4 кредита)  

3.  Інтернет технології та ресурси (4 кредита) 

4 семестр: 
1. Організація дистанційного навчання в закладах освіти (4 кредита) 

2. Методи оптимізації та дослідження операцій (4 кредита) 
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3 курс  

 

Педагогічний факультет 

(заочна форма навчання) 

 

Волощук Ю.П., Райлян С.С., Нестеренко М.О., Пісікіна Н.М. - спеціальність 

014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.11 Фізична культура, освітня 

програма - Середня освіта: фізична культура, захист Вітчизни: 

 

5 семестр:  
1. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням (4 

кредита) 

2. Основи здоров’я людини (4 кредита) 

3.  Охорона праці (4 кредита) 

6 семестр: 

1. Основи безпеки життєдіяльності та валеології (4 кредита) 

2. Соціальна робота в Україні (4 кредита) 

 
Загорець І.П., Ненько В.В., Хлєб Я.О., Чогадзе Т.Е. - спеціальність 014 Середня 

освіта, предметна спеціальність 014.11 Фізична культура, освітня програма - 

Середня освіта: фізична культура, захист Вітчизни: 

 

5 семестр:  
1. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням (4 

кредита) 

2. Основи здоров’я людини (4 кредита) 

3.  Охорона праці (4 кредита) 

6 семестр: 
1. Основи безпеки життєдіяльності та валеології (4 кредита) 

2. Соціальна робота в Україні (4 кредита) 

 

Младінова Н.І. - спеціальність 013 Початкова освіта, освітня програма: 

Початкова освіта. Інклюзивна освіта: 

 

3 семестр:  
1. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

2. Основи здоров’я людини (4 кредита) 

3.  Психологія сім’ї (4 кредита) 

4 семестр: 
1. Риторика (4 кредита) 

2. Практикум з української мови (4 кредита) 
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Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності 

(заочна форма навчання) 

 

Федорова О.О., Кожем’якін С.О. - спеціальність 014 Середня освіта, предметна 

спеціальність 014.10 Трудове навчання та технології, освітня програма - Середня 

освіта: трудове навчання та технології, інформатика: 

 

5 семестр:  
1. Дискретна математика(4 кредита) 

2. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням (4 

кредита)  

3.  Програмування інтернет-орієнтовних додатків (4 кредита) 

6 семестр: 

1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Математичне моделювання (4 кредита) 

 
Драгієва Л.В., Вдовенко П.Л., Михайліна Т.М., Стобецький Ю.П. - 

спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.04 Математика, 

освітня програма - Середня освіта: математика: 

 

5 семестр:  
1. Дискретна математика (4 кредита) 

2. Методика навчання математики (4 кредита)  

3.  Програмування інтернет-орієнтовних додатків (4 кредита) 

6 семестр: 

1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Математичне моделювання (4 кредита) 

 
 

ІІ.  

 
1. Дозволити Жук М.І. вивчати дисципліни вільного вибору в 3-4 семестрах 

2019 –2020 н.р. у зв’язку з поновленням на  ІІ курс спеціальності 014 Середня 

освіта, предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (мова і література (із 

зазначенням мови)), освітня програма - Середня освіта: мова і література  

(англійська): 

 

3 семестр:  
1. Вікова психологія  (4 кредита) 

2. Комунікативний курс англійської мови (4 кредита) 

3. Психологія творчості (4 кредита) 

4 семестр: 

1. Арт-терапія  (4 кредита) 

2. Практикум з мовної комунікації (англійська мова  (4 кредита) 
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2. Дозволити Чепой М.М., Трофимчук О.В. вивчати дисципліни вільного 

вибору в 3-4 семестрах 2019 –2020 н.р. у зв’язку з поновленням на ІІ курс 

спеціальності 013 Початкова освіта, освітня програма: Початкова освіта. 

Українська мова і література: 

 

3 семестр:  
1. Діалекти межиріччя Дністра і Дунаю (4 кредита) 

2. Літературне редагування (4 кредита) 

3.  Психологія творчості (4 кредита) 

4 семестр: 
1. Актуальні питання української діалектології (4 кредита) 

2. Практикум з української мови (4 кредита) 

 

3. Дозволити Нейчеву Б.І. вивчати дисципліни вільного вибору в  5-6 

семестрах 2019 –2020 н.р. у зв’язку з поновленням на  ІІІ курс спеціальності 017 

Фізична культура і спорт, освітня програма - Фізична культура і спорт: 

тренерсько-викладацька діяльність: 

 

5 семестр 

1. Психологія здоров’я (4 кредита) 

2. Вікова психологія (4 кредита) 

3. Етнологія (4 кредита) 

6 семестр 

1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Основи програмування (4 кредита) 

 

4. Дозволити Колесніковій Т.М. вивчати дисципліни вільного вибору в  5-6 

семестрах 2019 –2020 н.р. у зв’язку з поновленням на  ІІІ курс спеціальності 013 

Початкова освіта, освітня програма: Початкова освіта. Практична психологія: 

 

5 семестр 

1. Вікова психологія (4 кредита) 

2. Психологія сім’ї (4 кредита) 

3. Психологія творчості (4 кредита) 

6 семестр 

1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Основи здоров’я людини (4 кредита) 

 

5. Дозволити Казак Г.С. вивчати дисципліни вільного вибору в 5-6 

семестрах 2019 –2020 н.р. у зв’язку з поновленням на  ІІІ курс денної форми 

навчання  спеціальності 016 Спеціальна освіта, освітня програма: Спеціальна 

освіта (логопедія): 

 

5 семестр 

1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Візуальна психодіагностика (4 кредита) 



 8 

3. Психологія агресивності (4 кредита) 

6 семестр 
1. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

2. Українська мова за професійним спрямуванням (4 кредита) 

 
 

6. Дозволити Іщенко О.Є., Савчук О.В., Даниленко М.О. вивчати 

дисципліни вільного вибору в 3-4 семестрах 2019 –2020 н.р. у зв’язку з 

поновленням на ІІ курс заочної форми навчання спеціальність 014 Середня освіта,  

предметна спеціальність 014.03 Історія, освітня програма - Середня освіта: 

історія, основи правознавства та економіки: 

 

3 семестр:  
1. Війни в європейській історії (ХVІ-ХІХ ст.) (4 кредита) 

2. Історична географія України (4 кредита) 

3.  Етнологія (4 кредита) 

4 семестр: 
1. Історія Бессарабії (4 кредита) 

2. Історія науки і техніки (4 кредита) 

 

7. Дозволити Боровицькій Л.О. вивчати дисципліни вільного вибору в 3-4 

семестрах 2019 –2020 н.р. у зв’язку з поновленням на  ІІ курс денної форми 

навчання спеціальність 053 Психологія, освітня програма - Психологія: практична 

психологія (реабілітаційна психологія) : 

 

3 семестр:  
1. Війни в європейській історії (ХVІ-ХІХ ст.) (4 кредита) 

2. Історична географія України (4 кредита) 

3.  Етнологія (4 кредита) 

4 семестр: 

1. Історія Бессарабії (4 кредита) 

2. Історія науки і техніки (4 кредита) 

 

8. Дозволити Карастойка В.С. вивчати дисципліни вільного вибору в 5-6 

семестрах 2019 –2020 н.р. у зв’язку з поновленням на ІІІ курс денної форми 

навчання спеціальності 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.09 

Інформатика, освітня програма - Середня освіта: інформатика; мова і література 

(англійська): 

 

5 семестр:  
1. Дискретна математика  (4 кредита) 

2. Методика навчання математики (4 кредита) 

3. Практикум з мовної комунікації (англійська мова) (4 кредита) 

6 семестр:  

1. Математичне моделювання  (4 кредита) 

2. Монтаж та обслуговування комп ՚ ютерних систем  (4 кредита) 

 



 9 

ІІІ 

 
Закріпити за наступними студентами денної форми навчання дисципліни 

вільного вибору на 3-4, 5-6 семестри 2019 – 2020 н.р.: 

 

2 курс 

 

Факультет української філології та соціальних дисциплін 
(денна форма навчання) 

Лапшина І.Г. - спеціальність  053 Психологія, освітня програма - Психологія: 

практична психологія (реабілітаційна психологія): 

 

 

3 семестр:  
1. Основи HR-менеджменту (4 кредита) 

2. Психологія іміджу (4 кредита) 

3.  Психологія творчості (4 кредита) 

4 семестр: 
1. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

2. Психологія менеджменту (4 кредита) 

 

3 курс 

 

Факультет української філології та соціальних дисциплін 
(денна форма навчання) 

Тудоран Д.Д. - спеціальність 053 Психологія, освітня програма - Психологія: 

практична та реабілітаційна психологія: 

 

5 семестр:  
1. Психологія лідерства (4 кредита) 

2. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

3.  Психологія іміджу (4 кредита) 

6 семестр: 

1. Психологія агресивності (4 кредита) 

2. Арт-терапія (4 кредита) 

 

2 курс 

 

Факультет іноземних мов 
(денна форма навчання) 

Демидчик-Асаджи В.М. - спеціальність 014 Середня освіта, предметна 

спеціальність 014.02 Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови)), 

освітня програма - Середня освіта: мова і література (румунська): 

 

3 семестр:  
1. Практикум з мовної комунікації (4 кредита) 
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2. Комунікативний курс англійської мови (4 кредита) 

3.  Психологія іміджу (4 кредита) 

4 семестр: 

1. Жанрові різновиди художньо-документальної літератури (4 кредита) 

2. Історія літературних напрямів і шкіл (4 кредита) 

 
Закріпити за наступними студентами заочної форми навчання дисципліни 

вільного вибору на 3-4, 5-6 семестри 2019 – 2020 н.р.: 

 

2 курс 

 

Факультет української філології та соціальних дисциплін 
(заочна форма навчання) 

Будзило Н.О., Бундєва М.С., Георгіу Л.С., Руссу Д.А. - спеціальність 081 

Право, освітня програма: Право: 

3 семестр:  
1. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

2. Правовий захист дитинства (4 кредита) 

3.  Сімейне право (4 кредита) 

4 семестр: 
1. Зобов’язальне право (4 кредита) 

2. Інформаційне право (4 кредита) 

 

Рожкова С.М. - спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування: 

 

3 семестр:  
1. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

2. Фінанси податки та податкова система (4 кредита) 

3.  Основи демократії (4 кредита) 

4 семестр: 
1. Інформаційне право (4 кредита) 

2. Загальне та управлінське документознавство (4 кредита) 

 

Баутіна У.В., Камбур Л.М., Кіліміченко Є.В., Крапівіна Є.В., Крецу С.О., 
Лебедєва І.В., Маркова А.І., Морошан Т.М., Султан М.І., Федорова Н.М.. - 

спеціальність 053 Психологія, освітня програма - Психологія: практична 

психологія (реабілітаційна психологія): 

 

3 семестр:  
1. Психологія творчості (4 кредита) 

2. Психологія сім’ї (4 кредита) 

3.  Практикум з конфліктології (4 кредита) 

4 семестр: 

1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Практикум української мови (4 кредита) 
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3 курс 

 

Факультет української філології та соціальних дисциплін 

(заочна форма навчання) 

Тудоран Д.Д. - спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 

014.03 Історія, освітня програма - Середня освіта: історія, основи 

правознавства та економіки: 

 

5 семестр:  
1. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

2. Правовий захист дитинства (4 кредита) 

3.  Сімейне право (4 кредита) 

6 семестр: 

1. Зобов’язальне право (4 кредита) 

2. Інформаційне право (4 кредита) 

 

2 курс 

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності 

(заочна форма навчання) 

 

Драганова Г.Ю., Єфименко Т.Г., Попа О.П. - спеціальність 014 Середня освіта, 

предметна спеціальність 014.04 Математика, освітня програма - Середня освіта: 

математика: 

 

3 семестр:  
1. Тестові моделі та технології їх конструювання (4 кредита) 

2. Безпека життєдіяльності (4 кредита)  

3.  Інтернет технології та ресурси (4 кредита) 

4 семестр: 
1. Організація дистанційного навчання в закладах освіти (4 кредита) 

2. Методи оптимізації та дослідження операцій (4 кредита) 

3 курс 

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності 

(заочна форма навчання) 

 

 

Трігуб П.В., Барчук С.А., Каїш Л.В., Рошу Г.В. - спеціальність 014 Середня 

освіта, предметна спеціальність 014.04 Математика, освітня програма - Середня 

освіта: математика: 

 

5 семестр:  
1. Дискретна математика (4 кредита) 

2. Методика навчання математики (4 кредита)  

3.  Програмування інтернет-орієнтовних додатків (4 кредита) 
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6 семестр: 

1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Математичне моделювання (4 кредита) 

 

ІV 

 

1. У зв’язку з технічною помилкою  електронного запису студентів ОС 

«бакалавр» спеціальності 017 Фізична культура і спорт, освітня програма:     

Фізична культура і спорт. Тренерсько-викладацька діяльність педагогічного 

факультету (вступ 2017 р., заочна форма навчання, 37ПЗ група) на  вивчення 

дисциплін вільного вибору  замість дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності 

та валеології» в 6 семестрі закріпити дисципліну «Валеологія харчування». 

-  

2.У зв’язку з технічною помилкою електронного запису студентів ОС 

«бакалавр»  спеціальності  013 Початкова освіта, освітня програма: Початкова 

освіта. Англійська мова в початковій школі педагогічного факультету (вступ 2016 

р., денна форма навчання, 441П, 444 П групи) на  вивчення дисциплін вільного 

вибору  замість замість дисципліни «Екологія дитинства» в 8 семестрі закріпити 

дисципліну «Етнокультурні освітні технології». 
-  

 

V 
У зв’язку із переведенням Коноваленко В.В., студентки ІІ курсу заочної 

форми навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт, освітньої програми: 

Фізична культура і спорт. Тренерсько-викладацька діяльність» на спеціальність  

016 Спеціальна освіта. Освітня програма: Спеціальна освіта (логопедія) денної 

форми навчання закріпити дисципліни вільного вибору: 

 

3 семестр:  
1. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

2. Психологія агресивності (4 кредита)  

3.  Психологія здоров’я (4 кредита) 

4 семестр: 

1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Основи красномовства (4 кредита) 

 

 

 

 

 

 

Р е к т о р          Я.В. Кічук 

 
 


