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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З 

 

« 05 » вересня   2019 р.   м. Ізмаїл   № 112  
 

І. 

 

В додаток до наказу по ІДГУ № 42 від 24.04.2019 р. 

«Про перелік дисциплін 

 вільного вибору студентів ОС «бакалавр»  

денної форми на 2019-2020 н.р. 

 

На виконання «Положення про формування вибіркової частини навчальних 

планів Ізмаїльського державного гуманітарного університету (протокол вченої 

ради ІДГУ № 6 від 26 січня 2016 р.)» з метою здобуття додаткових фахових 

компетентностей й формування вибіркової складової індивідуальних навчальних 

планів студентів ОС «бакалавр» (денної та заочної форм навчання) у 2019-2020 

н.р. та у зв’язку із зарахуванням студентів ОС «бакалавр» на 2, 3 курси  (денної та 

заочної форм навчання)  за результатами вступної кампанії 2019 р.  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Закріпити за наступними студентами дисципліни вільного вибору на 5-6  

семестри 2019 – 2020 н.р.: 

3 курс  

Педагогічний факультет  

(денна форма навчання) 

Коробчинська А.В. - спеціальність 013 Початкова освіта, освітня програма: 

Початкова освіта. Практична психологія: 

 

5 семестр:  
1. Вікова психологія (4 кредита) 

2. Психологія сім’ї (4 кредита) 

3.  Психологія творчості (4 кредита) 

6 семестр: 

1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Основи здоров’я людини (4 кредита) 
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Барська Ю.С., Біла О.О., Кадина Г.С., Матрашак Т.І. Пейчева О.О. - 

спеціальність 016 Спеціальна освіта, освітня програма: Спеціальна освіта 

(логопедія): 
 

5 семестр:  
1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Візуальна психодіагностика (4 кредита) 

3. Психологія агресивності (4 кредита) 

6 семестр: 

1. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

2. Українська мова за професійним спрямуванням (4 кредита) 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності 

(денна форма навчання) 

 

Маєвський А.А., Лапікус О.Ю. - спеціальність 014 Середня освіта, предметна 

спеціальність 014.09 Інформатика, освітня програма - Середня освіта: 

інформатика; мова і література (англійська): 
 

5 семестр:  

1. Дискретна математика (4 кредита) 

2. Методика навчання математики (4 кредита) 

3. Практикум з мовної комунікації (англійська мова)  (4 кредита) 

6 семестр: 

1. Математичне моделювання (4 кредита) 

2. Монтаж та обслуговування комп՚ютерних систем (4 кредита) 

 

ІІ. 

  

В додаток до наказу по ІДГУ № 72 від 06.06.2019 р. 

«Про перелік дисциплін  

вільного вибору студентів ОС «бакалавр»  

заочної форми на 2019-2020 н.р.  

 

1. Закріпити за наступними студентами дисципліни вільного вибору на 5-6 

семестри 2019 – 2020 н.р.: 
 

3 курс  

 

Педагогічний факультет  

(заочна форма навчання) 

Аргірова Н.І., Кулішов А.С.  -  спеціальність 014 Середня освіта, предметна 

спеціальність 014.11 Фізична культура, освітня програма - Середня освіта: 

фізична культура; 

Коєв Є.О., Крецу С.О. - спеціальність 017 Фізична культура і спорт , освітня 

програма - Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність: 
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5 семестр 

1. Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням 

(4 кредита) 

2. Основи здоров՚я людини (4 кредита) 

3. Охорона праці (4 кредита) 

6 семестр 

1. Основи безпеки життєдіяльності та валеології (4 кредита) 

2. Соціальна робота в Україні (4 кредита) 

 

Влащицька Н.В., Марар О.І., Велегурська К.І. - спеціальність 013 Початкова 

освіта, освітня програма: Початкова освіта. Інклюзивна освіта: 

5 семестр 

1. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

2. Основи здоров՚я людини (4 кредита) 

3. Психологія сім’ї (4 кредита) 

6 семестр 

1. Практикум з української мови (4 кредита) 

2. Риторика (4 кредита) 

 

ІІІ.  

На зміну до наказу по ІДГУ № 42 від 24.04.2019 р. 

 

У зв’язку з технічною помилкою  

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до переліку дисциплін вільного вибору на 2019-2020 н.р. 

студентів 3 курсу: 

-  спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.02 Мова і 

література (із зазначенням мови), освітня програма - Середня освіта: мова і 

література  (російська, англійська)): замість дисципліни «Мова віртуального 

комунікативного середовища (інтернет-дискурс)» в 5 семестрі закріпити 

дисципліну «Психологія агресивності» студентам Регулян О.С., 

Поповій А. В.,  «Арт-терапія» - Спиридонову О.С.;  

- спеціальності 016 Спеціальна освіта, освітня програма: Спеціальна освіта 

(логопедія): замість дисципліни «Психологія агресивності» в 5 семестрі 

закріпити дисципліну «Візуальна психодіагностика» Співак А.В.; 

- спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.02 Мова і 

література (із зазначенням мови), освітня програма - Середня освіта: мова і 

література  (англійська, німецька)): Мельничук К.В. дозволити вивчати  в 5 

семестрі дисципліни «Країнознавство англомовних країн», в 6 семестрі - 

«Психологія сім’ї». 

- спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.02 Мова і 

література (із зазначенням мови), освітня програма - Середня освіта: мова і 

література  (російська, англійська)): Шило К.Р. дозволити вивчати  в 5 

семестрі дисципліну «Вікова психологія», в 6 семестрі - «Психологія 

агресивності». 
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1. Дозволити Макидонському О.І.  вивчати дисципліни вільного вибору в  3-4 

семестрах 2019 –2020 н.р. у зв’язку з поновленням на  ІІ курс спеціальності 017 

Фізична культура і спорт , освітньої програми - Фізична культура і спорт: 

тренерсько-викладацька діяльність: 

 

3 семестр:  
1. Основи здоров՚я людини  (4 кредита) 

2. Візуальна психодіагностика  (4 кредита) 

3. Вікова психологія  (4 кредита) 

4 семестр:  

1. Арт-терапія  (4 кредита) 

2. Безпека життєдіяльності  (4 кредита) 

 

Дозволити Лунгу С.К. вивчати дисципліни вільного вибору в  3-4 семестрах 

2019 –2020 н.р. у зв’язку з поновленням на  ІІ курс спеціальності 014 Середня 

освіта, предметної спеціальності 014.11 Фізична культура, освітньої програми - 

Середня освіта: фізична культура: 

 

3 семестр 

1. Основи здоров՚я людини (4 кредита) 

2. Філософія людини (4 кредита) 

3. Вікова психологія (4 кредита) 

 

4 семестр 

1. Психологія лідерства (4 кредита) 

2. Безпека життєдіяльності (4 кредита) 

 

Дозволити Доміловському О.О. вивчати дисципліни вільного вибору в 3-4 

семестрах 2019 –2020 н.р. у зв’язку з поновленням на  ІІ курс з.ф.н. (220 група) 

спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.11 Фізична 

культура, освітньої програми - Середня освіта: фізична культура: 

 

3 семестр 

1. Військово-прикладні види спорту (4 кредита) 

2. Основи виживання в екстремальних умовах (4 кредита) 

3. Організація допризовної підготовки (4 кредита) 

4 семестр 

1. Допризовна підготовка (4 кредита) 

2. Захист населення у надзвичайних ситуаціях в мирний і воєнний час (4 

кредита) 

 

Дозволити Малишко А.А. вивчати дисципліни вільного вибору в  3-4 

семестрах 2019 –2020 н.р. у зв’язку з поновленням на  ІІ курс з.ф.н. (22 група) 

спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.11 Фізична 

культура, освітньої програми - Середня освіта: фізична культура: 
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3 семестр 

1. Безпека життєдіяльності (4 кредита) 

2. Військова історія (4 кредита) 

3. Соціальна робота з молоддю (4 кредита) 

4 семестр 

1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Практикум соціальної роботи (4 кредита) 

 

Дозволити Лисенко І.О. вивчати дисципліни вільного вибору в 5-6 семестрах 

2019 –2020 н.р. у зв’язку з поновленням на ІІІ курс спеціальності 016 Спеціальна 

освіта, освітня програма: Спеціальна освіта (логопедія): 

 

5 семестр:  

1. Арт-терапія (4 кредита) 

2. Візуальна психодіагностика (4 кредита) 

3. Психологія агресивності (4 кредита) 

6 семестр: 

1. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

2. Українська мова за професійним спрямуванням (4 кредита) 

 

 

Дозволити Івановій Ю.С. вивчати дисципліни вільного вибору в 5-6 семестр 

2019 –2020 н.р. у зв’язку з виходом її з академічної відпустки на ІІІ курс 

спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.02 Середня освіта 

(мова і література (із зазначенням мови)), освітньої програми - Середня освіта: 

мова і література  (німецька, англійська): 

 

5 семестр:  

1. Візуальна психодіагностика (4 кредита) 

2. Практичний курс болгарської мови (4 кредита) 

3. Управління витратами  (4 кредита) 

6 семестр: 

1. Психологія сім’ї  (4 кредита) 

2. Вікова психологія .(4 кредита) 
 
 

 

 
 

 

 

 

Р е к т о р          Я.В. Кічук 


