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 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З 

 

«  24  »  вересня 2021 р.     м. Ізмаїл № 158 

 

 

В додаток до наказу по ІДГУ № 53 від 05.05.2021 р,  

№ 56 від 07.05.2021 р. 

 
Про результати електронного запису 

студентів ОС «бакалавр», ОПС «молодший бакалавр»  

 денної та заочної форм 

навчання на вивчення  дисциплін  

вільного вибору у 2021-2022 н.р. 

 
На підставі результатів електронного запису студентів ОС «бакалавр» 

денної та заочної форм навчання на вивчення дисциплін вільного вибору у 

2021-2022 н.р. з метою здобуття додаткових фахових компетентностей й 

формування вибіркової складової індивідуальних навчальних планів 

студентів та у зв’язку із зарахуванням студентів ОС «бакалавр» на 2, 3 курси 

(денної та заочної форм навчання) за результатами вступної кампанії 2021 р.  

 

НАКАЗУЮ: 

І  

В додаток до наказів по ІДГУ № 53 від 05.05.2021 р.  
Закріпити за наступними студентами дисципліни вільного вибору на 3-4, 

5-6  семестри 2021 – 2022 н.р. у зв’язку із зарахуванням: 
 

2 курс  
 

Педагогічний факультет  
(денна форма навчання) 

 

Голубова А.О. - спеціальність 016 Спеціальна освіта, освітня програма: 

Спеціальна освіта (логопедія). Дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого 

розвитку: 

 

3 семестр:  
1. Педагогіка сімейного виховання (4 кредита) 

2. Психологія лідерства (4 кредита) 

3.  Технологія ігрової діяльності з дітьми з тяжкими порушеннями 

мовлення (4 кредита) 
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4 семестр: 

1. Особливості методики фізичного виховання дітей з особливими 

потребами (4 кредита) 

2. Педагогічні основи підготовки вчителя-логопеда до командної 

взаємодії в системі інклюзивної освіти (4 кредита) 

 

Факультет української філології та соціальних наук 

(денна форма навчання) 

 

Кубарєв В.В., Герасимчук О.О. - спеціальність 053 Психологія, освітня 

програма - Психологія: клінічна психологія: 
 

3 семестр:  
1. Психологія агресивності (4 кредита) 

2. Психологія іміджу (4 кредита) 

3. Соціологія особистості та девіантної поведінки (4 кредита) 

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

2. Психологія творчості (4 кредита) 

 

Якушкін М.В. - спеціальність 081 Право, освітня програма - Право: 
 

3 семестр:  
1. Сімейне право України (4 кредита) 

2. Основи соціології та політології (4 кредита) 

3. Культура та релігія античних цивілізацій (4 кредита) 

4 семестр: 

1. Сучасна міжнародна політика (4 кредита) 

2. Філософія людини (4 кредита) 

 

Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності 

(денна форма навчання) 

 

Абрамов К.П. - спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 

014.10 Трудове навчання та технології, освітня програма - Середня освіта: 

трудове навчання та технології: 
 

3 семестр:  
1. Безпека життєдіяльності (4 кредита) 

2. Стандартизація, управління якістю та сертифікація (4 кредита) 

3. Технічна творчість та естетика (4 кредита) 

4 семестр: 

1. Технологія обробки конструкційних матеріалів(4 кредита) 

2. Швейне матеріалознавство (4 кредита) 
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Гєрман О.О., Коміссарова А.С. - спеціальність 014.15 Середня освіта, 

предметна спеціальність 014.15 Природничі науки, освітня програма - 

Середня освіта: природничі науки: 
 

3 семестр:  
1. Безпека життєдіяльності (4 кредита) 

2. Ботаніка (4 кредита) 

3. Технологія обробки харчових продуктів (4 кредита) 

 

4 семестр: 

1. Зоологія (4 кредита) 

2. Технологія обробки конструкційних матеріалів (4 кредита) 

 

Мандриця С.Е. - спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 

014.09 Інформатика, освітня програма - Середня освіта: інформатика: 
 

3 семестр:  
1. Візуальна психодіагностика (4 кредита) 

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

3. Цифрові освітні ресурси: технології розробки та методика 

використання (4 кредита) 

 

4 семестр: 

1. Комп’ютерне забезпечення реклами та PR-діяльності (4 кредита) 

2. Психотехнології тренінгу креативності (4 кредита) 

 

Факультет іноземних мов  

(денна форма навчання) 

 

Пегіна Ж.Р. - спеціальність 014 Середня освіта, предметна 

спеціальність014.021 Англійська мова і література, освітня програма - 

Середня освіта: англійська і  німецька мови та світова література: 
 

3 семестр:  
1. Аудіо-розмовні особливості фонетичної системи  англійської мови (4 

кредита) 

2. Країнознавство англомовних країн (4 кредита) 

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

4 семестр: 
1. Ділова англійська мова(4 кредита) 

2. Комунікативний курс німецької мови (4 кредита) 

 

Руденко В.М - спеціальність 035 Філологія,  предметна спеціалізація 035.041 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша-німецька), освітня 

програма - Філологія: німецька і англійська мови та літератури (переклад 

включно): 
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3 семестр:  
1. Комунікативний курс англійської мови (4 кредита) 

2. Комунікативний курс німецької мови (4 кредита) 

3. Сучасна німецька мова (4 кредита) 

4 семестр: 

1. Аудіо-розмовні особливості фонетичної системи  англійської мови (4 

кредита) 

2. Підготовка до міжнародних іспитів рівня В1 (німецька мова) (4 

кредита) 

 

3 курс  

 

Педагогічний факультет 

(денна форма навчання) 

 

Глущенко К.В., Денисюк В.С., Ткаченко А.В. - спеціальність 016 

Спеціальна освіта, освітня програма: Спеціальна освіта (логопедія). 

Дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку: 
 

5 семестр:  
1. Зоологія (4 кредита) 

2. Методика логопедичної роботи (4 кредита) 

3. Технологія ігрової діяльності з дітьми з тяжкими порушеннями 

мовлення (4 кредита) 

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

2. Педагогічні основи підготовки вчителя-логопеда до командної 

взаємодії в системі інклюзивної освіти (4 кредита) 

 

ІІ  

В додаток до наказу по ІДГУ № 56 від 07.05.2021 р.  

 

1. Закріпити за наступними студентами дисципліни вільного 

вибору на 3-4, 5-6  семестри 2021 – 2022 н.р. у зв’язку із зарахуванням: 

 

2 курс 

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

 
Кисла Т.С. - спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціальність 

014.09 Інформатика, освітня програма - Середня освіта: інформатика: 
 

3 семестр:  
1. Комп’ютерне забезпечення реклами та PR-діяльності(4 кредита) 

2. Математичне моделювання(4 кредита) 

3. Спортивно-педагогічне вдосконалення (футбол) (4 кредита) 
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4 семестр: 

1. Монтаж та обслуговування комп’ютерних систем (4 кредита) 

2. Тестові моделі та технології їх конструювання (4 кредита) 

 

Педагогічний факультет 

(заочна форма навчання) 

Кузук В.В., Вареник Д.В. Зотова О.В.- Спеціальність 013 Початкова освіта, 

освітня програма: Початкова освіта: 
 

3 семестр:  
1. Ділові папери та професійна компетенція (4 кредита) 

2. Філософія людини (4 кредита) 

3. Елементарна математика (4 кредита) 

 

4 семестр: 
1. Культура мовлення та педагогічний етикет (4 кредита) 

2. Школознавство (4 кредита) 

 

Факультет української філології та соціальних наук 
 (заочна форма навчання) 

Серпіонова О.С., Перепелиця С.А., Кунєва Ю.С. - спеціальність 053 

Психологія, освітня програма - Психологія: 
 

3 семестр:  
1. Візуальна психодіагностика (4 кредита) 

2. Психологія ділового спілкування (4 кредита) 

3. Психологія лідерства (4 кредита) 

 

4 семестр: 

1. Основи глибинної психології (4 кредита) 

2. Психологія здоров’я (4 кредита) 

 

Римбу Н.А., Постельникова А.О., Петрова О.І., Морозова В.С., 

Миргородська В.В., Єребакан Г.Д.,  Давід О.О., Вєрєсова О.В. - 

спеціальність  053 Психологія, освітня програма - Психологія: клінічна 

психологія  : 
 

3 семестр:  
1. Візуальна психодіагностика (4 кредита) 

2. Психологія ділового спілкування (4 кредита) 

3. Психологія лідерства (4 кредита) 

 

4 семестр: 
1. Основи глибинної психології (4 кредита) 

2. Психологія здоров’я (4 кредита) 
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3 курс 

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

 

Михайленко О.П. - спеціальність 014 Середня освіта, предметна 

спеціальність 014.09 Інформатика, освітня програма - Середня освіта: 

інформатика. Інтернет-технології і веб-дизайн в освіті: 
 

5 семестр:  
1. Інформаційна комунікативістика (4 кредита) 

2. Комп’ютерне забезпечення реклами та PR-діяльності (4 кредита) 

3. Педагогічне прикладне програмне забезпечення (4 кредита) 

 

6 семестр: 

1. Спічрайтинг та копірайтинг в документно-інформаційних комунікціях 

(4 кредита) 

2. Цифрові освітні ресурси: технології розробки та методика 

використання (4 кредита) 

 
Дмитрієва М.В. - спеціальність  014 Середня освіта, предметна спеціальність  

014.04 Математика, освітня програма - Середня освіта: математика. 

Практична психологія: 
 

5 семестр:  
1. Основи психодіагностики (4 кредита) 

2. Самоменеджмент та управління особистою карʼєрою (4 кредита) 

3. Технологія впровадження змішаного навчання (4 кредита) 

 

6 семестр: 

1. Соціальна психологія (4 кредита) 

2. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

 
Осмокєску О.В. - спеціальність  014 Середня освіта, предметна спеціальність  

014.04 Математика, освітня програма - Середня освіта: математика. 

Практична психологія: 
 

5 семестр:  
1. Основи психодіагностики (4 кредита) 

2. Компетентнісний підхід в інклюзивній освіті (4 кредита) 

3. Технологія впровадження змішаного навчання (4 кредита) 

 

6 семестр: 

1. Соціальна психологія (4 кредита) 

2. Практикум з конфліктології (4 кредита) 
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Педагогічний факультет 
(заочна форма навчання) 

Султанова Н.В., Сіденко А.С., Памбук О.Д., Москаленко А.О. - 

спеціальність 013 Початкова освіта, освітня програма: Початкова освіта. 

Психологія: 
 

5 семестр:  
1. Компетентнісний підхід в інклюзивній освіті (4 кредита) 

2. Педагогічне краєзнавство (4 кредита) 

3. Психологія лідерства (4 кредита) 

 

6 семестр: 
1. Організація навчально-виховного процесу в ГПД (4 кредита) 

2. Психологія здоров’я (4 кредита) 

 

Факультет української філології та соціальних наук 
 (заочна форма навчання) 

 

Танасова А.С., Гаценко І.О., Гамурар М.М. - спеціальність  014 Середня 

освіта,  предметна спеціальність 014.01 Українська мова і література, освітня 

програма - Середня освіта: українська мова і література.  Психологія: 
 

5 семестр:  
1. Діяльність служби "Телефон довіри" (4 кредита) 

2. Інноваційні технології у методиці навчання української мови та 

літератури (4 кредита) 

3. Типологія мовних помилок (4 кредита) 

 

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

2. Основи красномовства (4 кредита) 

 

 

ІІІ. 

 

На зміну до наказів по ІДГУ № 53 від 05.05.21 та 56 від 07.05.2021 р. 

 

У зв’язку з переведенням із денної форми навчання на заочну: 

 
Дозволити Довженко І.О. студентці 3 курсу ОС «бакалавр» заочної форми 

навчання спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 053 

Психологія, освітня програма - Психологія  вивчати дисципліни вільного 

вибору в 5-6 семестрах 2021-2022 н.р. у зв՚язку із переведенням із денної 

форми навчання: 
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5 семестр: 

1. Діяльність служби "Телефон довіри" (4 кредита) 

2. Етнопсихологія (4 кредита) 

3. Сімейне право України (4 кредита) 

   

6 семестр: 
1. Основи глибинної психології (4 кредита) 

2. Практикум з конфліктології (4 кредита) 

 

Дозволити Владиченко В.В. студентці 2 курсу ОС «бакалавр» заочної 

форми навчання спеціальності 014 Середня освіта, предметної 

спеціальності 053 Психологія, освітня програма - Психологія  вивчати 

дисципліни вільного вибору в 3-4 семестрах 2021-2022 н.р. у зв՚язку із 

переведенням із денної форми навчання: 

 

3 семестр: 
1. Опікунство і піклування (4 кредита) 

2. Психологія ділового спілкування (4 кредита) 

3. Сімейне право України (4 кредита) 

   

4 семестр: 

1. Міжнародна та національно правова молодіжна політика (4 кредита) 

2. Основи соціології та політології (4 кредита) 

 
У зв’язку з переведенням із заочної форми навчання на денну: 

 
Дозволити Баурді О.П. студенту 2 курсу ОС «бакалавр» денної форми 

навчання спеціальності 073 Менеджмент, освітня програма - Менеджмент: 

бізнес-адміністрування вивчати дисципліни вільного вибору в 3-4 семестрах 

2021-2022 н.р. у зв՚язку із переведенням із заочної форми навчання: 

 

3 семестр: 
1. Основи управлінського консультування (4 кредита) 

2. Підприємництво та бізнес-культура (4 кредита) 

3. Рекламний менеджмент (4 кредита) 

   

4 семестр: 

1. Управління витратами (4 кредита) 

2. Управління продуктивністю праці персоналу (4 кредита) 

 
Дозволити Фурнік О.Г. студентці 3 курсу ОС «бакалавр» денної форми 

навчання спеціальності 073 Менеджмент, освітня програма - Менеджмент: 

бізнес-адміністрування вивчати дисципліни вільного вибору в 5-6 семестрах 

2021-2022 н.р. у зв՚язку із переведенням із заочної форми навчання: 
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5 семестр: 

1. Антикризовий менеджмент (4 кредита) 

2. Гроші і кредит (4 кредита) 

3. Торгівельне підприємництво та комерційна діяльність підприємств (4 

кредита) 

   

6 семестр: 

1. Рекламний менеджмент (4 кредита) 

2. Управління витратами (4 кредита) 

 

ІV 

 

На зміну до наказу по ІДГУ № 55 від 06.05.21 р. 

 

У зв’язку з переведенням із заочної форми навчання на денну: 

 
Дозволити Станковій Є.В. студентці 2 курсу ОС «молодший бакалавр» 

денної форми навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування, освітня 

програма - Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської 

діяльності вивчати дисципліни вільного вибору в 3-4 семестрах 2021-2022 

н.р. у зв՚язку із переведенням із заочної форми навчання: 

 

3 семестр: 

1. Психологія сім’ї (4 кредита) 

2. Облік зовнішньоекономічної діяльності (4 кредита) 

3. Облік у малому бізнесі (4 кредита) 

4. Теорія контроля (4 кредита) 

   

4 семестр: 

1. Облік у зарубіжних країнах (4 кредита) 

2. Інвестування (4 кредита) 

3. Організація обліку на підприємстві (4 кредита) 

4. Управління витратами (4 кредита) 

 

V 

 

У зв’язку з технічною помилкою  

НАКАЗУЮ: 
1. Внести зміни до переліку дисциплін вільного вибору на 2021-2022 н.р. 

студентів 3 курсу денної форми навчання: 

- Спеціальність  014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.11 Фізична 

культура, освітня програма - Середня освіта: фізична культура, захист 

Вітчизни: замість дисципліни «Види спорту з методикою навчання: 

атлетизи» в 5 семестрі закріпити дисципліну «Спортивно-педагогічне 
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вдосконалення (футбол)» студентам Бабаян О.Г., Чернявському О.М., 

Беженар В.В. 
 

- Спеціальність 016 Спеціальна освіта, освітня програма: Спеціальна освіта 

(логопедія). Дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку: замість 

дисципліни «Візуальна психодіагностика» в 6 семестрі закріпити дисципліну 

«Арт-терапія» студентці Фадєєвій А.В. 
 

- Спеціальність 053 Психологія, освітня програма - Психологія: клінічна 

психологія: замість дисципліни «Арт-терапія» в 5 семестрі закріпити 

дисципліну «Психологія творчості» студентці Соляніченко В.В. 
 

- Спеціальність 016 Спеціальна освіта, освітня програма: Спеціальна освіта 

(логопедія). Дошкільна освіта дітей з вадами мовленнєвого розвитку: замість 

дисципліни «Технологія ігрової діяльності з дітьми з тяжкими порушеннями 

мовлення» в 5 семестрі закріпити дисципліну «Психологія іміджу» студентці 

Тулуш-Бопре М.І. 
 

2. Внести зміни до переліку дисциплін вільного вибору на 2021-2022 н.р. 

студентів 2 курсу денної форми навчання: 

- Спеціальність  014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.11 Фізична 

культура, освітня програма - Середня освіта: фізична культура, захист 

Вітчизни: замість дисципліни «Види спорту з методикою навчання: 

атлетизи» в 3 семестрі закріпити дисципліну «Спортивно-педагогічне 

вдосконалення (футбол)» студентам Нягу Д.М., Строї О.С. 
 

3. Внести зміни до переліку дисциплін вільного вибору на 2021-2022 н.р. 

студентів 2 курсу заочної форми навчання: 

- Спеціальність  014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.11 Фізична 

культура, освітня програма - Середня освіта: фізична культура, захист 

Вітчизни: замість дисципліни «Види спорту з методикою навчання: 

гімнастика» в 4 семестрі закріпити дисципліну «Спортивно-педагогічне 

вдосконалення (бадмінтон)» студентам Кожокар М.М., Опрі В.В., 

Сафонову Є.О., Шаргородському І.Р. 
 

- Спеціальність 013 Початкова освіта, освітня програма: Початкова освіта: 

замість дисциплін «Технологія ігрової діяльності з дітьми з тяжкими 

порушеннями мовлення», «Соціальна робота з сім'ями і дітьми» в 3 семестрі 

закріпити дисципліни «Ділові папери та професійна компетенція», 

«Філософія людини» та замість дисципліни «Педагогіка сімейного 

виховання» в 4 семестрі закріпити дисципліну «Школознавство» студентці 

Мартинюк М.В. 
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VІ 

Дозволити Колеснику О.В., Сергєєву О.В вивчати дисципліни вільного 

вибору в 3-4 семестрах 2021 –2022 н.р. у зв’язку з поновленням на 2 курс 

заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта, предметна 

спеціальність 014.11 Фізична культура, освітня програма - Середня освіта: 

фізична культура: 
 

3 семестр 

1. Загальна теорія здоров'я (4 кредита) 

2. Особливості методики фізичного виховання дітей з особливими 

потребами (4 кредита) 

3. Спортивно-педагогічне вдосконалення (футбол) (4 кредита) 
 

4 семестр 
1. Спортивно-педагогічне вдосконалення (бадмінтон) (4 кредита) 

2. Сучасні технології в оздоровчій фізичній культурі (4 кредита) 
 

Дозволити Рознатовська Т.В. вивчати дисципліни вільного вибору в 3-4 

семестрах 2021 –2022 н.р. у зв’язку з поновленням на 2 курс заочної форми 

навчання спеціальності  014 Середня освіта,  предметна спеціальність 014.01 

Українська мова і література, освітня програма - Середня освіта: українська 

мова і література.  Психологія: 
 

3 семестр 
1. Ділові папери та професійна компетенція (4 кредита) 

2. Культура та релігія античних цивілізацій (4 кредита) 

3. Філософія людини (4 кредита) 
 

4 семестр 
1. Актуальні питання української діалектології (4 кредита) 

2. Практикум української мови (4 кредита) 

 

Дозволити Залізніченко В.В. вивчати дисципліни вільного вибору в 3-4 

семестрах 2021 –2022 н.р. у зв’язку з поновленням на 2 курс денної форми 

навчання спеціальністі 014 Середня освіта, предметна спеціальність 014.01 

Українська мова і література, освітня програма - Середня освіта: українська 

мова і література: 
 

3 семестр 

1. Ділові папери та професійна компетенція (4 кредита) 

2. Синтез мистецтв у творчості поетів Придунав’я (4 кредита) 

3. Український фольклор (4 кредита) 

 

4 семестр 

1. Історія та нормативна база редагування (4 кредита) 

2. Практикум української мови (4 кредита) 
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Дозволити Коротковій О.Ю. вивчати дисципліни вільного вибору в 5-6 

семестрах 2021 –2022 н.р. у зв’язку з поновленням на  3 курс денної форми 

навчання спеціальності 013 Початкова освіта, освітня програма: Початкова 

освіта. Психологія: 
 

5 семестр 

1. Педагогічне краєзнавство (4 кредита) 

2. Дозвіллєзнавство (4 кредита) 

3. Українська етнологія (4 кредита) 
 

6 семестр 

1. Основи корекційної педагогіки (4 кредита) 

2. Історія світової культури (4 кредита) 
 

Дозволити Садовській І.І. вивчати дисципліни вільного вибору в 5-6 

семестрах 2021 –2022 н.р. у зв’язку з поновленням на  3 курс денної форми 

навчання спеціальності 231 Соціальна робота, освітньої програми: 

Соціальна робота. Соціальна педагогіка: 
 

5 семестр 
1. Соціальна робота з молоддю (4 кредита) 

2. Соціальна робота з сім'ями і дітьми (4 кредита) 

3. Соціологія особистості та девіантної поведінки (4 кредита) 
 

6 семестр 
1. Психологія сім’ї (4 кредита) 

2. Соціальна робота в Україні (4 кредита) 
 

Дозволити Іваниш А.В. вивчати дисципліни вільного вибору в 3-4 

семестрах 2021 –2022 н.р. у зв’язку з поновленням на 2 курс заочної форми 

навчання спеціальності 081 Право, освітня програма - Право: 

 

3 семестр: 

1. Опікунство і піклування (4 кредита) 

2. Психологія ділового спілкування (4 кредита) 

3. Сімейне право України (4 кредита) 

   

4 семестр: 
1. Міжнародна та національно правова молодіжна політика (4 кредита) 

2. Основи соціології та політології (4 кредита) 
 

Підстава: проєкт наказу. 

 

 

 

Р е к т о р          Ярослав КІЧУК 


