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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З 

 

« 31 »  травня       2018 р.   м. Ізмаїл   № 112  
 

 

Відповідно до ухвал вченої ради університету від 31.05.18 з питань: 

«Діяльність педагогічного факультету у контексті концепції нової української 

школи», «Стан, проблеми й перспективи розвитку Центру неперервної освіти», 

«Інформаційно-бібліотечне забезпечення навчальної та наукової діяльності 

університету»; затвердження освітньо-професійних програм ОС «бакалавр», 

«магістр» для вступу 2018 р., бланків документації для освітнього процесу, змін до 

«Положення про Центр неперервної освіти Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету», «Положення про порядок повторного вивчення 

студентами окремих навчальних компонентів», «Положення про академічний 

рейтинг студентів», «Положення про надання платних послуг в Ізмаїльському 

державному гуманітарному університеті». 

НАКАЗУЮ: 

І 
1. Випусковій кафедрі загальної педагогіки, дошкільної, початкової та 

спеціальної освіти провести теоретичний семінар «Новій школі – новий вчитель» 

(за участю гарантів спеціальностей галузі знань «Освіта/Педагогіка») для 

студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів ІДГУ, у межах якого обговорити 

нові акценти концепції Нової української школи, шляхи розв’язання вітчизняної 

освітянської проблематики. 

Відповідальні: проф. Кічук Н. В., доц. Іванова Д. Г. 

Термін виконання: до 21 вересня 2018 р. 

 

2. Розробити та видати викладачам випускових кафедр педагогічного 

факультету методичну літературу, присвячену загально-педагогічним та 

часнодидактичним питанням щодо проведення у вищі й діалогічних форм із 

урахуванням предметної специфіки.  

Відповідальні: завідувачі випускових кафедр педагогічного факультету, викладачі 

кафедр 

Термін виконання: серпень, 2018 р. 
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3. В 2018-2019 н.р. залучити творчих практиків регіону до професійної 

підготовки майбутніх спеціалістів. Уніфікувати роботу підрозділів ІДГУ щодо 

проведення майстер-класів визнаних новаторів, їх участь в атестаційних комісіях, 

проведення студентських конференцій на базі закладів освіти та відповідних 

установ, участь викладачів у конкурсах-презентаціях здобутків творчих фахівців. 

Виокремити на загальноуніверситетському сайті відповідну тематичну сторінку 

«ІДГУ: новий вектор веб-представництва».  

Відповідальні: начальник навчально-методичного відділу, декан педагогічного 

факультету, Горох І.О. 

Термін виконання: впродовж 2018-2019 н.р. 

 

4. Проліцензувати нові освітньо-професійні програми: «Музичне мистецтво» 

та «Фізична культура і спорт» ОС «магістр». 

Відповідальні: кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної 

культури, кафедра  музичного та образотворчого мистецтв, відповідальний за 

ліцензування та акредитацію в університеті 

Термін виконання: впродовж 2018-2019 н.р. 

 

5. Розробити перелік дисциплін вільного вибору студента відповідно до 

програми «Нова українська школа». 

Відповідальні: завідувач кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та 

спеціальної освіти 

Термін виконання: до 20 червня 2018 р. 

 

ІІ 
1. Доручити Центру неперервної освіти ІДГУ організацію та проведення 

повторного вивчення здобувачами вищої освіти окремих навчальних компонентів 

на платній основі. 

Відповідальні: директор Центру неперервної освіти ІДГУ 

Термін: з 01 вересня 2018 р. 

 

2. Бухгалтерії вивчити питання щодо оплати повторного вивчення здобувачами 

вищої освіти окремих навчальних компонентів на платній основі. 

Відповідальні: головний бухгалтер 

Термін: до 01 вересня 2018 р. 
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3. Вивчити питання щодо можливості отримання дозволу на проведення в ІДГУ 

курсів з англійської, німецької та французької мов з видачею сертифікату про 

володіння іноземною мовою на рівні В2 та подати до Міністерства освіти і науки 

України необхідні документи. 

Відповідальні: директор Центру неперервної освіти ІДГУ, відповідальний за 

ліцензування та акредитацію в університеті 

Термін: до 15 жовтня 2018 р. 

ІІІ 
1. Згідно з Положенням про інституційний репозитарій ІДГУ розміщати 

академічні тексти, рекомендовані до видання Вченою радою університету, та 

електронні версії наукових журналів університету в інституційному репозитарії 

eISUHIR у 20-денний термін після опублікування. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, завідувач бібліотеки, редакційно-видавничий 

відділ, бібліотекар-депозитор 

Термін: постійно 

 

2. Розробити графік підвищення кваліфікації бібліотекарів на 2018-2019 н.р. 

(стажування, участь у науково-практичних конференціях, тренінги тощо). 

Відповідальні: завідувач бібліотеки 

Термін: постійно 

 

3. Забезпечити зберігання фонду художньої літератури відповідно до санітарно-

гігієнічних норм. 

Відповідальні: Бойчев І.І., помічник ректора; Скіцан В.І., головний інженер; 

Щетиніна С.В., завідувач бібліотеки  

Термін: до 01 вересня 2018 р. 

 

4. Виділити кошти на реконструкцію читального залу відповідно до сучасних 

вимог та потреб здобувачів вищої освіти. 

Відповідальні: Бойчев І.І., помічник ректора; Максименко О.О., головний 

бухгалтер; Щетиніна С.В., завідувач бібліотеки  

Термін: протягом 2018-2019 н.р. 

 

5. Відповідно до ліцензійних умов привести до робочого стану апаратну частину 

читального залу університету; збільшити парк комп’ютерної техніки. 

Відповідальні: Арнаут В.Я., завідувач лабораторії апаратного та мережного 

забезпечення; Максименко О.О., головний бухгалтер; Щетиніна С.В., завідувач 

бібліотеки 
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ІV 

1. Затвердити освітньо-професійні програми ОС «бакалавр», «магістр» для вступу 

2018 р. (додаток 1). 

V 

1. Ввести в дію бланки документації для реалізації освітнього процесу (додаток 2). 

 

VІ 

1. Ввести в дію загальні вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки  

навчальних планів ОС «бакалавр», «магістр» (додаток 3). 

 

VІІ 

1. Внести зміни до «Положення про Центр неперервної освіти Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету»: 

1.1) підпункт 2.1 пункту 2 викласти в такій редакції: 

«2.1. Головною метою Центру є створення системи неперервної освіти, 

тобто сукупності: підготовки громадян України до вступу у ВНЗ та до 

зовнішнього незалежного оцінювання, надання додаткових освітніх послуг (курсів 

понад обсяги, встановлені навчальними планами), підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, повторне вивчення здобувачами вищої освіти окремих 

освітніх компонентів, об’єднаної єдиною метою підготовки висококваліфікованих 

фахівців, здатних бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці». 

 

1.2) доповнити після підпункту 3.1.4 пункту 3 новим підпунктом такого 

змісту:  

«3.1.5. Повторне вивчення здобувачами вищої освіти окремих освітніх 

компонентів» 

 

1.3) доповнити підпункт 3.2.6 пункту 3 та викласти в такій редакції: 

«3.2.6. Організація освітнього процесу й контролю роботи підготовчих 

курсів, курсів понад обсяги, встановлені навчальними планами, післядипломної 

освіти, курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, 

повторного вивчення здобувачами вищої освіти окремих освітніх компонентів». 

 

1.4) доповнити підпункт 6.1 пункту 6 та викласти в такій редакції: 

«6.1. Діяльність Центру здійснюється на основі самоокупності. Джерелом 

фінансування є кошти, отримані від надання освітніх послуг з організації 

підготовки громадян України до вступу у ВНЗ, курсів понад обсяги, встановлені 

навчальними планами, перепідготовки спеціалістів, курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, повторного вивчення 
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здобувачами вищої освіти окремих освітніх компонентів, а також добровільні 

пожертвування і благодійні внески підприємств, організацій, закладів та інші 

джерела фінансування, передбачені законодавством України».  

 

VІІІ 

 

1. Внести зміни до назви «Положення про порядок повторного вивчення 

студентами окремих навчальних компонентів» та викласти її у такій редакції: 

«Положення про порядок повторного вивчення здобувачами вищої освіти окремих 

освітніх компонентів». 

2. Внести зміни до підпунк 1.5 пункту 1 «Положення про порядок 

повторного вивчення здобувачами вищої освіти окремих освітніх компонентів» та 

викласти в такій редакції: 

«Повторне вивчення навчальних компонентів планується на основі договору 

про надання додаткових освітніх послуг». 

 

ІХ 

 

1. Внести зміни до «Положення про академічний рейтинг студентів» додати 

до розділу 2 пункт:  

«2.5. Додаткові бали надаються здобувачам вищої освіти за проходження 

курсів понад обсяги, встановлені навчальними планами, в Центрі неперервної 

освіти ІДГУ». 

 

Х 

1. Внести зміни до «Положення про надання платних послуг в Ізмаїльському 

державному гуманітарному університеті» додати до розділу 2 пункт 2.2 підпункт 1 

позицію 15 такого змісту: «Повторне вивчення здобувачами вищої освіти окремих 

освітніх компонентів». 

 

 

 

 

 

Р е к т о р         Я.В. Кічук 

 

 

 

 

 



 6 

Додаток 3 

 

Перелік вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки  

навчальних планів ОС «бакалавр» 

2018 р. 

Дисципліни соціально-гуманітарного спрямування 
1. Етика та естетика. 

2. Історія релігій. 

3. Основи соціології та політології . 

4. Історія Бессарабії. 

5. Основи трудового права. 

6. Самоменеджмент та управління особистою кар’єрою.  

7. Підприємництво та бізнес-культура.  

8. Основи бізнес-планування. 

9. Основи економіки. 

10.  Риторика 

11.  Українська мова за профспрямуванням. 

12.  Латинська мова. 

 

Дисципліни природничого та технічного спрямування 

 

1. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням. 

2. Мультимедіа та основи web-дизайну за професійним спрямуванням. 

3.  Моделювання та параметризація тестів. 

4. Інтернет технології та ресурси. 

5. Безпека життєдіяльності. 

6. Екологія. 

7. Анатомія і фізіологія людини. 

8. Охорона праці. 

 

Перелік вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки (дисципліни 

психолого-педагогічного спрямування) 

навчальних планів ОС «бакалавр» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

 
1. Психологія ділового спілкування.  

2. Психологія лідерства.  

3. Практикум з конфліктології.  

4. Візуальна психодіагностика.  

5. Вікова психологія.  

6. Екологія дитинства.  

7. Основи педагогічної майстерності.  

8. Європейські абриси педагогіки соціалізації. 
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Перелік вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки навчального 

плану підготовки ОС «магістр» 

 

1. Україна в системі міжнародних відносин.  

2. Європейська інтеграція: історія та сучасність.  

3. Право інтелектуальної власності.  

4. Web-дизайн і презентація результатів інтелектуальної діяльності. 

5. Менеджмент в освіті.  

6. STАRT-UP: створення та функціонування. 

7. Мотиваційний менеджмент. 

8. Кадровий менеджмент. 

9.  Українська наукова мова. 

10.  Англійське академічне письмо. 

11.  Педагогічна інноватика.  

12.  Професійна діяльність викладача в системі інклюзивної освіти.  

13.  Педагогічні основи міжкультурної компетентності  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


