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спеціальність  013  Початкова освіта 
Групи Семе 

стр 

Тривалість 

семестру 

К-сть 

тиж-

нів 

Заліки Залікові контрольні 

роботи 

Екзамени Термін 

проведенн

я 

екзаменів 

Навчальна 

педагогічна 

практика 

Термін її 

проведення 

11 

12 

13 

І 02.09.19 –  

27.12.19 

17 Вступ до спеціальності 

Безпека життєдіяльності 

 

– 

– 

 

– – – 

11 

12 

13 

ІІ   

 13.01.20 –  

19.06.20 

23 Основи початкового курсу 

математики 

Українська мова за п/с 

Анатомія, фізіологія 

і гігієна дітей 

шкільного віку  

– 

 

 

– – – 

21  

22 

23 

 

ІІІ 02.09.19 –  

27.12.19 

17 Українська мова за п/с 

Основи початкового курсу 

математики 

Каліграфія  

Психологія  – – 

 

Позакласна і 

позашкільна 

виховна робота 

Протягом 

семестру 

 

21 

22 

23 

ІV  13.01.20 – 

26.06.20 

20/23 

 

Культурологія  

Психологія  

Основи початкового курсу 

природознавства 

Основи інтегрованого курсу 

«Мистецтво» 

Навчальна (польова) 

практика 

Українська мова за 

п/с 

Основи початкового 

курсу математики  

 1.Українська мова ДПА 

2.Математика ДПА або 

Історія України ДПА 

3.За вибором студента 

відповідно до наказу МОН 

№ 635 від 11.05.2019р 

 

 21.05.20 

26.05.20 

04.06.20 

Позакласна  і 

позашкільна 

виховна робота 

Навчальна 

польова 

практика  

Протягом 

семестру 

 

Влітку 

22.06.20 – 

26.06.20 

31 

32 

33 

V 02.09.19 -

06.12.19 

14 Основи фізичної культури з 

методикою навчання 

Інформаційно-комунікаційні 

технології, ТЗН 

Педагогіка з основами 

педагогічної майстерності 

  

 

 

 

 

 

 

 

Методика навчання 

української мови та 

каліграфії 

Основи початкового курсу 

математики з методикою 

навчання 

Основи інтегрованого курсу 

«Я досліджую світ» з 

методикою навчання 

Методика навчально-

виховної роботи в ГПД та 

школах-інтернатах 

 09.12.19 – 

27.12.19 

Позакласна і 

позашкільна 

виховна робота 

Протягом 

семестру 

 

 

 

 

31 

32 

VІ  13.01.20 – 

15.05.20 

18 Сучасна російська мова з 

практикумом 

– 

 

Іноземна мова за 

професійним  спрямуванням 

18.05.20 – 

29.05.20 

Пробні уроки і 

заняття 

Протягом 

семестру 



33 Основи ритміки і 

хореографії з методикою 

навчання 

Основи роботи з дитячими 

та юнацькими організаціями 

Практикум в літніх 

оздоровчих таборах 

Спецкурс «Нова українська 

школа» 

 

 

 

 

 

Педагогіка з основами 

педмайстерності  

Практичний курс 

інформатики з методикою 

навчання 

Образотворче мистецтво з 

методикою навчання 

  

Практика в ЛОТ  

  

Літній 

період 

 

 

41 

42 

43 

VІІ 

  

02.09.19 –

06.09.19; 

 

09.09.19–  

13.12.19 

1+14 Фізичне виховання 

Основи сценічного і 

екранного мистецтва 

Методика навчально-

виховної роботи в ГПД та 

школах-інтернатах 

Основи роботи з дитячими 

та юнацькими організаціями 

(41) 

Педагогічні програмні 

засоби для початкової школи  

та методика їх застосування 

(42) 

Сучасні педагогічні 

технології навчання 

англійської мови  з 

практикумом (43) 

 

 

 

 

 

 

Практикум усного і 

писемного мовлення   

Педагогіка  з основами 

педагогічної майстерності 

Методика навчання  

предмета «Я у  світі» 

 

16.12.19 –

27.12.19 

Навчальна(перші 

дні дитини в 

школі) психол.-

педагог. практ. 

Пробні уроки і 

заняття 

 1 тиждень 

02.09.19 – 

06.09.19 

 

Протягом 

семестру 

41 

42 

43 

VІІІ 

  

 13.01.20 – 

07.02.20; 

 

23.03.20 – 

22.05.20 

13 

 

Соціологія  

Основи медичних знань 

Медіаосвіта 

Основи корекційної 

педагогіки  

Основи роботи з дитячими 

та юнацькими організаціями 

з методикою гурткової 

роботи (41)  

Педагогічні програмні 

засоби для початкової школи  

та методика їх застосування 

(42) 

Сучасні педагогічні 

технології навчання 

англійської мови  з 

практикумом (43) 

 Історія України 

Практичний курс 

інформатики з елементами 

програмування 

Сучасна українська мова з 

практикумом 

Дитяча література з 

основами культури і техніки 

мовлення 

Курсова робота 

25.05.20 – 

26.06.20; 

ЕК  

17.06.20- 

26.06.20 

Безперервна 

педагогічна 

практика  

 

  13.01.20 –

21.02.20 

 

 

 



АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Комплексний кваліфікаційний  іспит  –  Педагогіка з методиками навчання української мови,  математики, природознавства, 

методик «Основи здоров’я» та «Я у  світі»,  образотворчого мистецтва, трудового навчання з практикумом, фізичного та музичного 

виховання, основ ритміки і хореографії, основ сценічного та екранного мистецтва   

Комплексний кваліфікаційний іспит  з додаткової кваліфікації – 
Додаткова кваліфікація: організатор роботи з учнівськими об’єднаннями, вихователь 

Кваліфікаційний іспит: основи роботи з дитячими та юнацькими організаціями з методикою навчально-виховної роботи в групах 

продовженого дня й школах-інтернатах (41) 

Додаткова кваліфікація: вчитель інформаційно-комунікаційних технологій в початкових класах, вихователь 
Кваліфікаційний іспит:  практичний курс  інформатики з методикою навчання в початковій школі та методика навчально-виховної роботи в ГПД 

й  школах-інтернатах (42) 

Додаткова кваліфікація: вчитель англійської мови в початкових класах, вихователь 

Кваліфікаційний іспит:  англійська мова з методикою навчання в початковій школі та методика навчально-виховної роботи в ГПД й  школах-

інтернатах  (43) 
 

 

 

 
Заступник директора з навчальної роботи                              С.М.   Рибченко 


