МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
« 27 » квітня

2018 р.

м. Ізмаїл

№ 77

Про перелік дисциплін вільного вибору
студентів ОС «бакалавр» денної форми
навчання на 2018-2019 н.р.
І.
На виконання «Положення про систему електронного запису студентів
вивчення дисциплін вільного вибору (протокол вченої ради ІДГУ № 4 від
листопада 2015 р.)» та наказу по ІДГУ № 8 від 16.01.2018 р. «Про підготовку
проведення вільного вибору студентів ОС «бакалавр» та «магістр» денної
заочної форм навчання у 2017-2018 н.р.»

на
26
до
та

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити переліки вибіркових дисциплін робочих навчальних планів
підготовки студентів ОС «бакалавр» денної форми навчання на 3-4 семестри
(додаток 1), 5-6 семестри (додаток 2), 7-8 семестри 2018 - 2019 н.р.
(додаток 3).
2. Затвердити списки груп для вивчення дисциплін вільного вибору студентів ОС
«бакалавр» денної форми навчання у 3-4 семестрах (додаток 2.1), 5-6
семестрах (додаток 2.2), 7-8 семестрах 2018 - 2019 н.р. (додаток 2.3).
Підстава: проект наказу.
ІІ.
Про проведення екзамену з англійської мови
для здобувачів вищої освіти ступеня
«бакалавр» у 2018-2019 н.р.
З метою перевірки мовних компетентностей з англійської мови на
відповідність рівню В2 студентів випускних курсів освітнього ступеня «бакалавр»
(на базі повної загальної середньої освіти), які не складають атестаційний екзамен
з англійської мови, та виконання рекомендацій МОН України щодо вивчення
англійської мови як мови міжнародного академічного спілкування (лист МОН
України № 1/3-120 від 11.03.2015 р. «Про організацію вивчення гуманітарних
дисциплін»)
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НАКАЗУЮ:
1. Провести під час зимової заліково-екзаменаційної сесії комплексний
екзамен з англійської мови (рівень В2) в два етапи:
- перший етап – комп’ютерне тестування;
- другий етап – в комбінованій формі, що включає написання тексту заданого
жанру, аудіювання та спілкування з екзаменатором на загальні теми.
Відповідальні: декани факультетів, Шикиринська О.Б.
2. Підготувати пакети завдань для проведення екзамену з англійської мови
(рівень В2) та затвердити на навчально-методичній раді університету.
Відповідальні: Шикиринська О.Б.,
викладачі кафедри англійської мови та перекладу.
Термін виконання: до 15.06.2018 р.
3. Розробити та надати студентам методичні рекомендації до підготовки і
проведення екзамену з англійської мови (рівень В2).
Відповідальні: Шикиринська О.Б.,
викладачі кафедри англійської мови та перекладу.
Термін виконання: до 22.06.2018 р.
4. Забезпечити технічну підтримку проведення комп’ютерного тестування з
англійської мови.
Відповідальні: Горох Д.М.
Термін виконання: до 01.10.2018 р.
Підстава: проект наказу.

Ректор

Я.В. Кічук
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