
Графік позааудиторного навчання та індивідуальної роботи 

 здобувачів вищої освіти 

 на період 04.04.2020-24.04.2020 

 

Педагогічний факультет 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

К
у
р

с  

Спеціальність та 

спеціалізація 

 

Графік 

занять 

Перелік дисциплін для позааудиторного навчання 

Дисципліна Кафедра 

 

І КРУС (ОС «Бакалавр») 

І 013 Початкова 

освіта 

(Психологія) 

04.04-

24.04 

Математика Математики та методики 

її викладання 

   Сучасна українська мова 

з практикумом Теорії та методики 

початкової освіти    Літературна освіта учнів 

початкової школи  

   Професійне спілкування 

іноземною мовою 

Іноземних мов 

   Загальна психологія Загальної психології та 

психодіагностики 

   Екологія Екології, географії та 

туризму 

   Історія світових 

цивілізацій 

Всесвітньої історії 

   Основи інклюзивної 

педагогіки 

Педагогіки початкової 

освіти 

   Літературна освіта 

молодших школярів  

Теорії та методики 

початкової освіти 

     

І 013 Початкова 

освіта 

 (Іноземна мова) 

04.04-

24.04 

Математика Математики та методики 

її викладання 

   Сучасна українська мова 

з практикумом Теорії та методики 

початкової освіти    Літературна освіта учнів 

початкової школи 

   Сучасна українська мова 

з практикумом 

Теорії та методики  

початкової освіти 

   Професійне спілкування 

іноземною мовою 

Іноземних мов 

   Загальна психологія Загальної психології та 

психодіагностики 

   Екологія Екології, географії та 

туризму 

   Історія світових 

цивілізацій 

Всесвітньої історії 

   Основи інклюзивної 

педагогіки 

Педагогіки початкової 

освіти 

     



І 013 Початкова 

освіта. 

(Інформатика) 

04.04-

24.04 

Математика Математики та методики 

її викладання 

   Сучасна українська мова 

з практикумом Теорії та методики 

початкової освіти    Літературна освіта учнів 

початкової школи  

   Сучасна українська мова 

з практикумом 

Теорії та методики 

початкової освіти 

   Професійне спілкування 

іноземною мовою 

Іноземних мов 

   Загальна психологія Загальної психології та 

психодіагностики 

   Екологія Екології, географії та 

туризму 

   Історія світових 

цивілізацій 

Всесвітньої історії 

   Основи інклюзивної 

педагогіки 

Педагогіки початкової 

освіти 

     

І 013 Початкова 

освіта. (Інклюзивна 

освіта) 

04.04-

24.04 

Математика Математики та методики 

її викладання 

   Сучасна українська мова 

з практикумом 

Теорії та методики  

початкової освіти 

   Професійне спілкування 

іноземною мовою 

Іноземних мов 

   Загальна психологія Загальної психології та 

психодіагностики 

   Екологія Екології, географії та 

туризму 

   Історія світових 

цивілізацій 

Всесвітньої історії 

   Основи педагогіки 

Педагогіки початкової 

освіти 
   Методи психолого-

педагогічного вивчення 

учня 

     

І 013 Початкова 

освіта 

 (2+3 р.н)  

04.04-

24.04 

Філософія  Філософії 

   Основи природознавства Екології, географії та 

туризму 

   Дидактичний процес 

початкової школи 

Педагогіки початкової 

освіти 

   Педагогічна майстерність Теорії та методики 

виховання 

   Методика навчання 

освітньої галузі «Фізична 

культура» 

Теорії і практики фізичної 

культури 

   Професійне спілкування 

українською мовою 
Теорії та методики 

початкової освіти 
   Методика навчання 



української мови 

   Літературна освіта учнів 

початкової школи 

   Методика навчання 

освітньої галузі 

«Соціальна та 

здоров’язбережувальну 

освіта» 

     

ІІ КРУС (ОС «Бакалавр») 

ІІ 013 Початкова 

освіта. (Психологія) 

04.04-

24.04 

Методика навчання 

освітньої галузі 

«Математика» 

Математики та методики 

її викладання 

   Економіка Економічної теорії 

   Психологія вікова  Вікової та педагогічної 

психології 

   Теорія та методика 

виховання 
Теорії та методики 

виховання 
   Педагогічна майстерність 

   Методика навчання 

української мови 

Теорії та методики 

початкової освіти 

   Методика навчання 

іноземної мови 

Методики викладання 

іноземних мов 

   Практикум із загальної 

психології 

Загальної психології та 

психодіагностики 

ІІ 013 Початкова 

освіта 

 (Іноземна мова) 

04.04-

24.04 

Методика навчання 

освітньої галузі 

«Математика» 

Математики та методики 

її викладання 

   Етика та естетика Філософії 

   Психологія вікова  Вікової та педагогічної 

психології 

   Теорія та методика 

виховання 

Теорії та методики 

виховання 

   Педагогічна майстерність  

   Методика навчання 

української мови 

Теорії та методики 

початкової освіти 

   Методика навчання 

іноземної мови 

Методики викладання 

іноземних мов 

   Практичний курс 

іноземної мови 

Практики англійської 

мови 

ІІ 013 Початкова 

освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

04.04-

24.04 

Методика навчання 

освітньої галузі 

«Математика» 

Математики та методики 

її викладання 

   Етика та естетика Філософії 

   Психологія вікова  Вікової та педагогічної 

психології 

   Теорія та методика 

виховання 

Теорії та методики 

виховання 

   Педагогічна майстерність  

   Методика навчання 

української мови 

Теорії та методики 

початкової освіти 

   Методика навчання Методики викладання 



іноземної мови іноземних мов 

   Рисунок Образотворчого та 

декоративно-прикладного 

мистецтва 

ІІ 013 Початкова 

освіта 

(2+3 р.н) 

04.04-

24.04 

Основи науково-

педагогічних досліджень 
Педагогіки початкової 

освіти 
   Дидактичний процес у 

початковій школі 

   Фізична культура з 

методикою навчання 

Теорії і практики фізичної 

культури 

   Музичне виховання з 

основами хореографії з 

методикою навчання 

Історії, теорії музики та 

методики музичного 

виховання 

   Трудове навчання з 

практикумом 

Теорії та методики 

професійної освіти 

   Методика навчання 

української мови 

Теорії та методики 

початкової освіти 

   Образотворче мистецтво 

з методикою навчання 

   Основи культури та 

техніки мовлення 

   

Курсова робота 

Теорії та методики 

початкової освіти/ 

Теорії і практики фізичної 

культури/ 

Теорії та методики 

професійної освіти/ 

Історії, теорії музики та 

методики музичного 

виховання 

     

 

ІІІ КУРС (ОС «Бакалавр») 

ІІІ 013 Початкова 

освіта 

(Психологія) 

04.04-

24.04 

Сучасні інформаційні 

технології навчання 

ІКТ та МВІ 

   Методика навчання 

освітньої галузі 

«Математика» 

Математики та методики 

її викладання 

   Фізична культура з 

методикою навчання 

Теорії і практики фізичної 

культури 

   Методика навчання 

освітньої галузі 

«Природознавство» 
Теорії та методики 

початкової освіти 
   Образотворче мистецтво 

з методикою навчання 

   Правознавство Політології 

   Соціальна психологія Вікової та педагогічної 

психології 

     

ІІІ 013 Початкова 

освіта  

(Іноземна мова) 

04.04-

24.04 

Сучасні інформаційні 

технології навчання 

ІКТ та МВІ 



   Методика навчання 

освітньої галузі 

«Математика» 

Математики та методики 

її викладання 

   Фізична культура з 

методикою навчання 

Теорії і практики фізичної 

культури 

   Методика навчання 

освітньої галузі 

«Природознавство» 
Теорії та методики 

початкової освіти 
   Образотворче мистецтво 

з методикою навчання 

   Політологія Політології 

   Шкільний курс іноземної 

мови 

Методики викладання 

іноземних мов 

     

ІІІ 

013 Початкова 

освіта  

(Інформатика, 

 3 р.н.) 

04.04-

24.04 

Інформатика 

ІКТ та МВІ 

 

 

 

ІКТ та МВІ 

   Методика навчання 

інформатики в 

початковій школі 

   Візуальне програмування 

   Апаратне забезпечення та 

системне управління 

   Основи анімації 

   Основи комп’ютерного 

моделювання 

   Інформаційна безпека в 

роботі з ПК 

     

ІV КУРС (ОС «Бакалавр») 

ІV 013 Початкова 

освіта 

(Психологія) 

04.04-

24.04 

Методика навчання 

освітньої галузі 

«Суспільствознавство» 
Теорії та методики 

початкової освіти 
   Основи культури та 

техніки мовлення 

   Методика застосування 

комп’ютерних технологій 

при вивченні шкільного 

курсу (за професійним 

спрямуванням) 

ІКТ та МВІ 

   Нова українська школа Педагогіки початкової 

освіти 

   Соціальна психологія Вікової та педагогічної 

психології 

     

ІV 013 Початкова 

освіта 

(Образотворче 

мистецтво) 

04.04-

24.04 

Методика навчання 

освітньої галузі 

«Суспільствознавство» Теорії та методики 

початкової освіти 

   Основи культури та 

техніки мовлення 

   Методика застосування ІКТ та МВІ 



комп’ютерних технологій 

при вивченні шкільного 

курсу (за професійним 

спрямуванням) 

   Нова українська школа Педагогіки початкової 

освіти 

   Основи психодіагностики Загальної психології та 

психодіагностики 

     

ІV 013 Початкова 

освіта 

 (Іноземна мова) 

04.04-

24.04 

Методика навчання 

освітньої галузі 

«Суспільствознавство» 
Теорії та методики 

початкової освіти 
   Основи культури та 

техніки мовлення 

   Методика застосування 

комп’ютерних технологій 

при вивченні шкільного 

курсу (за професійним 

спрямуванням) 

ІКТ та МВІ 

   Нова українська школа Педагогіки початкової 

освіти 

   Основи психодіагностики Загальної психології та 

психодіагностики 

     

ІV 013 Початкова 

освіта 

(Інформатика) 

04.04-

24.04 

Методика навчання 

освітньої галузі 

«Суспільствознавство» 
Теорії та методики 

початкової освіти 
   Основи культури та 

техніки мовлення 

   Методика застосування 

комп’ютерних технологій 

при вивченні шкільного 

курсу (за професійним 

спрямуванням) 

ІКТ та МВІ 

   Нова українська школа Педагогіки початкової 

освіти 

   Основи психодіагностики Загальної психології та 

психодіагностики 

     

 

І КУРС (ОС «Магістр») 

V 013 Початкова 

освіта 

(МПО-11) 

04.04-

24.04 

Психологія вищої школи Вікової та педагогічної 

психології 

   КІТ в освіті і науці ІКТ та МВІ 

   Технологія вивчення 

мовно-літературної 

освітньої галузі в 

початковій школі 
Теорії та методики 

початкової освіти 

   Культура наукової 

української мови 

   Теорія і практика 

навчання педагогіки у 

ЗВО 

Педагогіки початкової 

освіти 



   Організація інклюзивного 

навчання в початковій 

школі  

   Порівняльна педагогіка 

   Актуальні проблеми 

освіти і виховання 

Теорії та методики 

виховання 

     

V 013 Початкова 

освіта 

(МПО-12) 

04.04-

24.04 

Психологія вищої школи Вікової та педагогічної 

психології 

   КІТ в освіті і науці ІКТ та МВІ 

   Технологія вивчення 

мовно-літературної 

освітньої галузі в 

початковій школі 
Теорії та методики 

початкової освіти 

   Культура наукової 

української мови 

   Теорія і практика 

навчання педагогіки у 

ЗВО 
Педагогіки початкової 

освіти 
   Організація інклюзивного 

навчання в початковій 

школі  

   Порівняльна педагогіка 

   Актуальні проблеми 

освіти і виховання 

Теорії та методики 

виховання 

     

V 013 Початкова 

освіта 

(МПО-13) 

04.04-

24.04 

Психологія вищої школи Вікової та педагогічної 

психології 

   КІТ в освіті і науці ІКТ та МВІ 

   Технологія вивчення 

мовно-літературної 

освітньої галузі в 

початковій школі 
Теорії та методики 

початкової освіти 

   Підручник для 

початкової школи 

   Теорія і практика 

навчання педагогіки у 

ЗВО 
Педагогіки початкової 

освіти 
   Організація інклюзивного 

навчання в початковій 

школі  

   Порівняльна педагогіка 

   Актуальні проблеми 

освіти і виховання 

Теорії та методики 

виховання 

     

     

 

ІІ КУРС (ОС «Магістр») 

V 013 Початкова 

освіта 

(МПО-24) 

04.04-

24.04 

Іноземна мова в 

професійній діяльності 

Іноземних мов 



   Філософія та методологія 

науки 

Філософії 

   Технології організації 

позакласної та 

позашкільної роботи 

Теорії та методики 

виховання 

   Психологічні особливості 

молодшого шкільного 

віку 

Вікової та педагогічної 

психології 

   Теорія і практика 

методичної роботи 

вчителя початкової 

школи 

Теорії та методики 

початкової освіти 

 

 

Декан педагогічного факультету      проф. Сілков В.В. 

 


