МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
« 09 » вересня 2019 р.

м. Ізмаїл

№ 114

Про результати електронного запису
студентів ОС «бакалавр» (зі скороченим
строком навчання) денної та заочної форм
навчання вступу 2019 р. на вивчення дисциплін
вільного вибору
На виконання «Положення про індивідуальний навчальний план здобувача
вищої освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету (протокол № 1
від 30.08.2018 р.; зі змінами, затвердженими рішеннями вченої ради ІДГУ від
02.07.2019 р. (протокол № 9))» та на підставі результатів електронного запису
студентів ОС «бакалавр» (зі скороченим строк навчання) денної та заочної форм
навчання вступу 2019 р. на вивчення дисциплін вільного вибору з метою здобуття
додаткових фахових компетентностей й формування вибіркової складової
індивідуальних навчальних планів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити переліки вибіркових дисциплін робочих навчальних планів
підготовки студентів ОС «бакалавр» (зі скороченим строк навчання) денної та
заочної форм навчання вступу 2019 р.
2. Включити до індивідуальних навчальних планів студентів ОС «бакалавр» (зі
скороченим строком навчання) денної та заочної форм навчання дисципліни
вільного вибору (додаток 1).
3. Заповнити вибіркову складову індивідуальних навчальних планів студентів на
2019-2020 н.р.
Термін виконання: до 16.09.2019 р.
Відповідальні: куратори академічної мобільності, декани факультетів

Ректор

Я.В. Кічук

Додаток 1
(до наказу № 114 від 09.09.2019 р.)
Факультет іноземних мов
(денна форма)
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.02 Мова і література (із зазначенням мови)
Освітня програма - Середня освіта: мова і література (англійська)
(денна форма)

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

Країнознавство англомовних країн
Ділова англійська мова
Комунікативний курс англійської мови
Одеська плеяда письменників ХХ ст.
Практикум з мовної комунікації (англійська мова)
Сучасна англійська мова
Історія англійської мови
Лінгвістичний аналіз тексту (англійська мова)
Факультет української філології та соціальних наук (денна та заочна форма)
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.01 Українська мова і література
Освітня програма: Українська мова і література
(денна форма)

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

Практикум з української мови
Літературне краєзнавство
Київські некласики в контексті літературної доби
Лінгвістичний аналіз художнього тексту
Стилістика і культура української мови
Історія української літератури для дітей та юнацтва
Морфологія українських південнобессарабських говірок
Основи красномовства
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.01 Українська мова і література
Освітня програма: Українська мова і література
(заочна форма)

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

Теорія та історія видавничої справи і редагування
Основи видавничої справи
Основи редагування
Типологія помилок у редакторській справі
Практична стилістика української мови
Літературне редагування та коректура
Методика і практика редагування
Редакторський аналіз і правка

Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.03 Історія
Освітня програма - Середня освіта: історія
(денна та заочна форма)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Археологія
Історична географія України
Культура та релігія стародавніх цивілізацій
Етнологія
Історія світової культури
Хронологія
Історія українського війська
Українська етнологія
Педагогічний факультету (денна та заочна форма)
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.11 Фізична культура
Освітня програма - Середня освіта: фізична культура
(денна та заочна форма)

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

Військова підготовка
Методика навчання шкільного курсу "Захист Вітчизни"
Основи національної безпеки України
Військово-прикладні види спорту
Захист населення у надзвичайних ситуаціях в мирний і воєнний час
Організація допризовної підготовки
Допризовна підготовка молоді
Основи виживання в екстремальних умовах
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт
Освітня програма - Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність
(денна та заочна форма)

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

Спортивні ігри з методикою навчання: баскетбол
Види спорту з методикою навчання: гімнастика
Види спорту з методикою навчання: атлетизм
Спортивні ігри з методикою навчання: волейбол
Спортивні ігри з методикою навчання: футбол
Теорія і методика професійного спорту
Види спорту з методикою навчання: легка атлетика
Особливості методики фізичного виховання дітей з особливими потребами
Спеціальність 013 Початкова освіта
Освітня програма: Початкова освіта
(денна та заочна форма)

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

Педагогіка сімейного виховання
Основи медичних знань та охорони здоров'я
Інтерактивні дидактичні технології в інклюзивному закладі освіти
Українські музично-хореографічні традиції в інклюзивній освіті
Педагогічні основи розвитку соціальних умінь і навичок у дітей передшкільного віку
Соціальне партнерство в інклюзивній освіті
Проектування інклюзивного навчального середовища
Педагогічний супровід дітей з обмеженими мовжливостями в інклюзивному середовищі

Спеціальність 012 Дошкільна освіта
Освітня програма: Дошкільна освіта
(денна та заочна форма)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теорія та спецметодики виховання дітей з вадами розвитку
Педагогічні основи логопедичної гімнастики
Методика логопедичної роботи
Технологія ігрової діяльності з дітьми з ТПМ
Форми логопедичної роботи
Педагогічно-оздоровча реабілітація осіб з вадами мовлення
Методика ранньої діагностики і корекції розвитку дітей з ППФР
Інноваційні технології в логопедії
Спеціальність 016 Спеціальна освіта
Освітня програма: Спеціальна освіта (логопедія). Дошкільна освіта дітей з вадами
мовленнєвого розвитку
(денна та заочна форма)

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

Педагогічні основи логопедичної гімнастики
Корекційна педагогіка з основами превентивного виховання
Неврологічні основи логопедії та невропатологія
Дошкільна педагогіка
Педагогіка сімейного виховання дітей з вадами розвитку
Технологія ігрової діяльності з дітьми з ТПМ
Арт-терапія у роботі з дітьми з вадами розвитку
Сучасні технології в дошкільній освіті
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.13 Музичне мистецтво
Освітня програма - Середня освіта: музичне мистецтво
(денна та заочна форма)

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

Гармонічне сольфеджіо
Практикум з шкільного репертуару
Сучасне українське хорове мистецтво
Додатковий музичний інструмент
Практичний курс з диригування
Аналіз музичних творів з основами поліфонії і гармонії
Естрадний вокал
Організація концертної діяльності
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.12 Образотворче мистецтво
Освітня програма - Середня освіта: образотворче мистецтво
(заочна форма)

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

Живопис олійними фарбами
Методика виконання замальовків та ескізів
Творча робота над виконанням пейзажу на пленері
Основи мистецтвознавства
Основи роботи над творчим портретом
Художньо-прикладна графіка
Креативність пізнання мови образотворчого мистецтва
Основи сюжетної композиції

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності
(денна та заочна форма)

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

Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.10 Трудове навчання та технології
Освітня програма - Середня освіта: трудове навчання та технології
(денна та заочна форма)
Технологія обробки матеріалів
Матеріально-технічне забезпечення технологічної освіти
Опір матеріалів
Стандартизація, управління якістю та сертифікація
Технологія обробки харчових продуктів
Різання та верстати
Система сучасних технологій
Сучасні педагогічні технології навчання технологій

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

Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.09 Інформатика
Освітня програма - Середня освіта: інформатика
(заочна форма)
Елементарна математика
Комп'ютерне діловодство та електронний документообіг
Дискретна математика
Комп'ютерна алгебра і геометрія
Тестові моделі та технології їх конструювання
Математичне моделювання і програмування
Методи оптимізації й дослідження операцій
Вибрані питання викладання змістової лінії «Програмування»

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

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітня програма - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: економіка та
управління підприємством
(заочна форма)
Гроші та кредит
Національна економіка
Фінанси
Логістика
Міжнародна економіка
Управління персоналом
Управління витратами
Фінанси підприємства
Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Освітня програма - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство та
інформаційна діяльність
(заочна форма)

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

Математичні основи інформаційної діяльності
Теорія та практика референтської та офісної діяльності
Інформаційно-аналітична діяльність
Аналітико-синтетична переробка інформації
Системний аналіз інформаційних процесів
Статистичні методи в інформаційній діяльності
Інформаційна безпека і захист інформації
Документаційне забезпечення діяльності підприємства

