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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Н А К А З 

 

« 11 »  жовтня     2018 р.   м. Ізмаїл   № 202   
 

 

На виконання п. 2.6. наказу МОН України № 506 від 12.05.16 р., п.9.5 

Положення про організацію освітнього процесу в Ізмаїльському державному 

гуманітарному університеті (зі змінами) щодо вимоги у формі включення 

додаткових обов’язкових освітніх компонентів до індивідуального 

навчального плану обсягом 30 кредитів ЄКТС та обмеження щодо 

можливого поєднання спеціальностей різних галузей для здобуття ступеня 

«магістр»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

I. Деканам факультетів: 

 - подати до навчально-методичного відділу (каб. 204) на 

затвердження на вченій раді університету додаток до навчального плану для 

здобувачів вищої освіти, які вступили до ІДГУ для здобуття ОС «магістр» на 

основі ступеня бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю, за умови  вивчення 

додаткових обов’язкових освітніх компонентів, та ввести його в дію з 

01.11.2018 р. 

Термін: до 19.10.2018 р. 

 

 - запровадити у І семестрі 2018-2019 н.р. додатковий навчальний 

план для здобувачів вищої освіти, які вступили до ІДГУ для здобуття ОС 

«магістр» » на основі ступеня бакалавра або магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю, за 

умови  вивчення додаткових обов’язкових освітніх компонентів; 

Термін: з 01.11.2018 р. 

 - підготувати та подати до навчально-методичного відділу 

(каб.206) списки здобувачів вищої освіти, які вступили до ІДГУ для здобуття 

ОС «магістр» » на основі ступеня бакалавра або магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю, за 

умови  вивчення додаткових обов’язкових освітніх компонентів, й 

укомплектувати групи студентів даної категорії для виконання додаткового 

навчального плану (додаток 1); 

Термін: до 15.10.2018 р. 
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 - укладати розклад додаткових навчальних занять  для здобувачів  

ОС «магістр» 1 курсу денної та заочної форм навчання. 

Термін: І семестр 2018-2019 н.р. 

 

              ІІ. Завідувачам кафедр: 

 - забезпечити виконання додаткового навчального плану для 

здобувачів  ОС «магістр» 1 курсу на основі ступеня бакалавра або магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутих за іншою 

спеціальністю, за умови  вивчення додаткових обов’язкових освітніх 

компонентів; 

Термін: І семестр 2018/2019 н.р. 

 

 - підготувати подання щодо закріплення обов’язкових освітніх 

компонентів з додаткового навчального плану для здобувачів  ОС «магістр» 

1 курсу  даної категорії за викладачами кафедри та подати до деканатів 

факультетів. 

Термін: 23.10.2018р. 

        

           III.  Головному бухгалтеру: 

  Установити вартість наданих послуг для здобуття ОС «магістр» на 

основі ступеня бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю, за умови  вивчення 

додаткових обов’язкових освітніх компонентів (додаток 2). 

Термін: до 15.10.2018 р. 

   ІV. Провідному юрисконсульту:  

           Оформити договір щодо строків навчання та виконання додаткового 

навчального плану для здобувачів вищої освіти, які вступили до ІДГУ для 

здобуття ступеня ОС «магістр» на основі ступеня бакалавра або магістра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутих за іншою 

спеціальністю, за умови вивчення додаткових обов’язкових освітніх 

компонентів. 

Термін: до 22.10.2018 р. зі студентами денної форми навчання; 

             до10.01.2019 р. зі студентами заочної форми навчання. 

          V. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника навчально-

методичного відділу доц. Дроздова В.В.            

  

 

 

Р е к т о р         Я.В. Кічук 
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Додаток 1. 

Денна форма навчання 
Спеціальність:  

Освітня програма:  

 
№ ПІБ здобувача вищої 

освіти 

Спеціальність в документі про вищу освіту, 

наданого при вступі 

Попередній 

освітній ступінь 

1.     

2.     

3.     

 

Заочна форма навчання 
Спеціальність:  

Освітня програма:  
№ ПІБ здобувача вищої 

освіти 

Спеціальність в документі про вищу освіту, 

наданого при вступі 

Попередній 

освітній ступінь 

4.     

5.     

 

 

Додаток 2. 

 
№ Назва спеціальності Форма 

навчання 

Вартість 

послуг 

1.     

2.     

3.     

4.     
 


