
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Н А К А З   
 

 

« 13 » грудня 2018 р.   м. Ізмаїл   № 247  

 

Про підготовку до проведення  

вільного вибору студентів ОС «бакалавр» та  

«магістр» денної та заочної форм навчання  

у 2018-2019 н.р. 
 

З метою належної підготовки до проведення електронного запису на 

вивчення дисциплін вільного вибору студентів ОС «бакалавр» і «магістр» денної 

та заочної форм навчання й формування вибіркової складової індивідуальних 

навчальних планів студентів на 2019-2020 н.р. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Завідувачам кафедр: 

– подати на затвердження до вченої ради факультету переліки дисциплін 

вільного вибору для студентів ОС «бакалавр» (на базі повної загальної середньої 

освіти) на 2019-2020 н.р.; 

Термін виконання: до 18.01.19 р.  

– затвердити на засіданні кафедри переліки навчальних дисциплін вільного 

вибору для студентів ОС «бакалавр» (за скороченим строком навчання) та ОС 

«магістр» вступу 2019 р.; 

Термін виконання: до 18.01.19 р.  

– забезпечити підготовку викладачами кафедр робочих програм з усіх 

запропонованих дисциплін вільного вибору та подати до навчально-методичного 

відділу з метою розміщення на сайті ІДГУ; 

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

                                до 18.01.19 р.  

– забезпечити можливість проведення викладачами кафедр презентацій 

дисциплін вільного вибору для студентів ОС «бакалавр» та «магістр» (денна та 

заочна форми). 

Термін виконання: для ОС «бакалавр» (1, 2 курси денної форми) – до 15.02.19 р.; 

      для ОС «бакалавр» (3 курс денної форми) – до 07.03.19 р.; 

                       для ОС «бакалавр» (заочна форма) – до 25.01.19 р.; 

    для ОС «магістр» (денна та заочна форми) – до 18.01.19 р. 

 

 

 



2. Деканам факультетів: 

– затвердити на вченій раді факультету переліки навчальних дисциплін 

вільного вибору для студентів ОС «бакалавр» на 2019-2020 н.р. на підставі 

пропозицій від кафедр та розмішених на веб-сайті університету робочих програм; 

Термін виконання: до 25.01.19 р.  

– спільно з кураторами академічної мобільності організувати електронний 

запис студентів на вивчення дисциплін вільного вибору. 

Термін виконання:  

для ОС «магістр» (денна та заочна форми) – з 21.01.19  до  26.01.19 р.; 

для ОС «бакалавр» (денна форми):  1 курс – з 18.02.19  до 22.02.19 р.; 

2 курс – з 25.02.19  до 01.03.19 р.;  

3 курс – з 11.03.19  до 15.03.19 р. 

для ОС «бакалавр» (заочна форма):  до 22.03.19 р. 

 

3. Кураторам академічної мобільності: 
– підготувати та подати до навчально-методичного відділу переліки 

дисциплін вільного вибору студентів ОС «бакалавр» на 2019-2020 н.р.  

(Додаток 1); 

Термін виконання: до 25.01.19 р. 

 – підготувати та подати до навчально-методичного відділу переліки 

дисциплін вільного вибору студентів ОС «магістр» вступу 2019 р. з метою 

формування навчальних планів (Додаток 2); 

Термін виконання: до 01.02.19 р. 

 – підготувати та подати до навчально-методичного відділу переліки 

дисциплін вільного вибору студентів ОС «бакалавр» (за скороченим строком 

навчання) вступу 2019 р. з метою формування навчальних планів (Додаток 3); 

Термін виконання: до 08.02.19 р. 

– ознайомити студентів із порядком, термінами й особливостями 

електронного запису та формуванням груп для вивчення дисциплін вільного 

вибору; 

Термін виконання:  для ОС «бакалавр» (денна форма) – до 15.02.19 р.; 

                          для ОС «бакалавр» (заочна форма) – до 25.01.19 р. 

– на підставі результатів електронного запису заповнити варіативну складову 

індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на 2019-2020 н.р.   

Термін виконання: для ОС «бакалавр», «магістр» (денна форма) – до 07.06.19 р.

  

 для ОС «бакалавр»,  «магістр» (заочна форма) – до 14.06.19 р.

  

4. Навчально-методичному відділу: 

– перевірити переліки дисциплін вільного вибору на відповідність 

навчальним планам та подати до Центру інноваційних технологій з метою 

організації електронного запису; 

Термін виконання: для ОС «бакалавр» – до 25.01.19 р. 



– підготувати проекти наказів про затвердження переліків вибіркових 

дисциплін робочих навчальних планів та списків груп для вивчення дисциплін 

вільного вибору; 

Термін виконання: для ОС «магістр» (денна та заочна форми) –  до 15.02.19  р.; 

          для ОС «бакалавр» (денна та заочна форми) – до  05.04.19 р. 

– внести результати електронного запису на вивчення дисциплін вільного 

вибору до АСУ «ВНЗ». 

Термін виконання: до 26.04.19 р. 

5. Центру інноваційних технологій: 

– організувати розміщення робочих програм дисциплін вільного вибору 

студентів на веб-сайті ІДГУ; 

Термін виконання: до  22.01.19 р. 

– забезпечити технічну підтримку електронного запису студентів на 

вивчення дисциплін вільного вибору відповідно до встановленого графіку; 

– подати результати електронного запису до навчально-методичного відділу 

впродовж 3-х днів після його завершення. 

Підстава: проект наказу. 

 

 

 

 

 

 
Т.в.о. р е к т о р а         Н.М. Кольцун 

 

 

 
 



 

Додаток 1 

Перелік дисциплін вільного вибору студентів ОС «бакалавр» 

кафедри _____________________________________________________________ 

на 2019-2020 н.р. 

 

№ 

з/п 
Назва дисципліни Викладач 

Семестр, з якого 

починається 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість годин 

Аудиторних годин: 

Лекц. Практ. Сем. Інд. 

Цикл загальної підготовки 

1.          

2.          

…          

Цикл професійної підготовки 

Спеціальність: _________________________________. Освітня програма: _____________________________________________. 

1.          

2.          

…          

Спеціальність: _________________________________. Освітня програма: _____________________________________________. 

1.          

2.          

…          

Спеціальність: _________________________________. Освітня програма: _____________________________________________. 

1.          

2.          

…          

Спеціальність: _________________________________. Освітня програма: _____________________________________________. 

1.          

2.          

…          
 

 

 

Затверджено на засіданні вченої ради факультету _____________________________________________ від «___» ________________ р. (протокол № __). 

 

 

Декан факультету       __________________    _____________________ 
                                                                                                                                            Підпис                                                                               ПІБ 



 

Додаток 2 

Перелік дисциплін вільного вибору студентів ОС «магістр» 

Спеціальність: ___________________________________________. Освітня програма: ______________________________________________. 

(для вступу 2019 р.) 

 

№ 

з/п 
Назва дисципліни Викладач 

Семестр, з якого 

починається 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість годин 

Аудиторних годин: 

Лекц. Практ. Сем. Інд. 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

…          
 

 

 

Завідувач кафедри ___________________________   __________________    _____________________ 
                                                                                                                                            Підпис                                                                               ПІБ 



 

Додаток 3 

Перелік дисциплін вільного вибору студентів ОС «бакалавр» 

(за скороченим строком навчання) 

Спеціальність: ___________________________________________. Освітня програма: ______________________________________________. 

(для вступу 2019 р.) 

 

№ 

з/п 
Назва дисципліни Викладач 

Семестр, з якого 

починається 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість годин 

Аудиторних годин: 

Лекц. Практ. Сем. Інд. 

Блок 1. ___________________________________________________________________________________________________ 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

Блок 2. ___________________________________________________________________________________________________ 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          
 

 

 

Завідувач кафедри ___________________________   __________________    _____________________ 
                                                                                                                                            Підпис                                                                               ПІБ 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


