Перелік заліків та екзаменів на літню сесію 2021-2022 н.р.
для спеціальності Дошкільна освіта педагогічного факультету
форма
контролю

№
п/п

"Дошкільна освіта, психологія"

"Дошкільна освіта, початкова освіта"

"Дошкільна освіта, спеціальна освіта
(логопедія)"

"Дошкільна освіта" (2 і 3 р.н.)

залік

1 курс
1

Психологія дитяча

Психологія дитяча

Психологія дитяча

Інформаційно-комунікаційні технології

2

Основи наукових досліджень

Основи наукових досліджень

Основи наукових досліджень

Педіатрія

3

Основи природознавства з методикою
ознайомлення з природою

Основи природознавства з методикою
ознайомлення з природою

Основи природознавства з методикою
ознайомлення з природою

Дошкільна лінгводидактика

4

Навчальна практика в ЗДО

Навчальна практика в ЗДО

Навчальна практика в ЗДО

Теорія та методика музичного виховання
Курсова робота з дитячої психології

екзамен

5

1

Філософія

Філософія

Філософія

Філософія

2

Педагогіка дошкільна

Педагогіка дошкільна

Педагогіка дошкільна

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

3

Педагогіка раннього дитинства

Педагогіка раннього дитинства

Педагогіка раннього дитинства

Педагогіка дошкільна

4

Основи образотворчого мистецтва з
методикою керування зображувальною
діяльністю

Основи образотворчого мистецтва з
методикою керування зображувальною
діяльністю

Основи образотворчого мистецтва з
методикою керування зображувальною
діяльністю

Теорія та методика формування елементарних
математичних уявлень

1

Основи екології

Основи екології

Релігієзнавство

Теорія та методика музичного виховання

2

Дошкільна лінгводидактика

Дошкільна лінгводидактика

Дошкільна лінгводидактика

Інклюзивна освіта

3

Основи медичних знань

Основи медичних знань

Основи медичних знань

Тренінг батьківської ефективності

4

Педагогічна практика в групах дітей
раннього віку

Педагогічна практика в групах дітей
раннього віку

Педагогічна практика в групах дітей
раннього віку

Організаційна і методична робота в
дошкільних закладах

5

Курсова робота з психології дитячої

Курсова робота з психології дитячої

Курсова робота з психології дитячої

Основи психологічного тренінгу

Методики початкової освіти (образотворчого
мистецтва)

залік

2 курс

6

Методики початкової освіти (трудового навчання)

екзамен

7

1

Педагогіка дошкільна

Педагогіка дошкільна

Педагогіка дошкільна

Основи спеціальної педагогіки

2

Укр мова (за проф. спрямув)

Укр мова (за проф. спрямув)

Укр мова (за проф. спрямув)

Педагогічна творчість

Основи гігієни

Основи гігієни

Основи гігієни

Основи природознавства з методикою
ознайомлення з природою

3
4

Неврологічні основи логопедії

Основи Монтесорі-педагогіки

форма
контролю

№
п/п

"Дошкільна освіта, психологія"

"Дошкільна освіта, початкова освіта"

"Дошкільна освіта, спеціальна освіта (логопедія)"

3 курс
Етнопсихологія

Етнопсихологія

Психологія педагогічна(ДЛ-22)/ Етнопсихологія(ДЛ21)

2

Методика ознайомлення з соціальним довкіллям

Методика ознайомлення з соціальним довкіллям

Виховання соціальної поведінки дошкільників

Історія світових цивілізацій

Історія світових цивілізацій

Цінності європейської цивілізації

Курсова робота з дошкільної педагогіки

Курсова робота з дошкільної педагогіки

Курсова робота з дошкільної педагогіки

Педагогічна практика в групах дітей дошкільного віку

Педагогічна практика в групах дітей дошкільного віку

Педагогічна практика в групах дітей дошкільного віку

Теорія і методика виховання дітей з вадами
мовлення
Історія дошкільної педагогіки
Теорія та методика фізичного виховання та
валеологічної освіти

Теорія і методика виховання дітей з вадами
мовлення
Історія дошкільної педагогіки
Теорія та методика фізичного виховання та
валеологічної освіти
Методика навчання мовно-літературної освітньої
галузі

Теорія і методика виховання дітей з вадами
мовлення
Історія дошкільної педагогіки
Теорія та методика фізичного виховання та
валеологічної освіти

залік

1

3

екзамен

1
2
3
4

Психологічне консультування

5

залік

3 курс ( 3 р.н.)
1

Психофізіологія

Методика навчання освітньої галузі "Фізична
культура"

2

Практикум з ігротерапіїї

Літературна освіта учнів початкової школи

3

Психологія сім'ї

Методика музичного виховання

4

Виробнича практика з психології

Основи природознавства

Курсова робота з психологічної служби в закладах
освіти

Курсова робота з методи початкової освіти
Виробнича практика у початковій школі

екзамен

5

1

Педагогічна психологія

2

Практикум з психології

3

Основи психотерапії

Методика навчання освітньої галузі
"Природознавство"
Методика навчання математичної освітньої
галузі
Технології з методикою викладання

Логопедія з методикою

форма
контролю

№
п/п

"Дошкільна освіта, психологія"

"Дошкільна освіта, початкова освіта"

"Дошкільна освіта, спеціальна освіта (логопедія)"

залік

4 курс
1

Комп'ютерні технології у роботі з дітьми

Комп'ютерні технології у роботі з дітьми

Комп'ютерні технології у роботі з дітьми

2

Психологія дитячої творчості

Психологія дитячої творчості

Психологія дитячої творчості

3

Правознавство

Соціологія

Правознавство

4

Виробнича в закладах дошкільної освіти

Виробнича в закладах дошкільної освіти

Виробнича в закладах дошкільної освіти

1

Історія української культури

Історія української культури

Історія української культури

2

Основи охорони праці

3

Вікова психологія

Основи охорони праці
Основи охорони праці
Методика викладання математики у початкових Теорія і методика виховання дітей з вадами
класах
мовлення

екзамен

5

екзамен

залік

форма контролю

№
п/п

Магістратура перший рік навчання

1

Психологія освітньої діяльності

2

Курсова робота з актуальних проблем дошкільної та інклюзивної освіти

3

Педагогічна етика

4

Виробнича (асистентська) практика

1

Порівняльна дошкільна педагогіка

2

Психолого-педагогічний супровід родини, що виховує дитину з ООП

3

Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями

Перелік заліків та екзаменів на літню сесію 2021-2022 н.р.
для магістрів спеціальність Освітні педагогічні науки
педагогічного факультету

екзамен

залік

форма
контролю

Магістратура (1 рік навчання)
№
п/п

Освітні педагогічні науки МОПН-11

1

Інноваційні освітні технології у вищій школі

2

Філософія і методологія науки

3

Організація дистанційного навчання

4

Виробнича (педагогічна) практика (диф.)

1

Психологія вищої школи

2

Методика викладання дисциплін у ЗВО

3

Інклюзивна педагогіка

4

Моделювання освітнього процесу у ЗВО

Перелік заліків та екзаменів на літню сесію 2021-2022 н.р.

залік

фор
ма

для бакалаврів спеціальність Початкова освіта педагогічного факультету
№
п/
п

1 курс
Початкова освіта, інклюзивна
освіта Пінкл-11

Початкова освіта, психологія
ПП-12

Початкова освіта, іноземна мова
ПІ-11

Початкова освіта

(2 р.н.)

1 Історія України

Історія України

Історія України

Історія України

Основи інклюзивної педагогіки

2 Дитяча література

Дитяча література

Дитяча література

Дитяча література

Методика начання фізичної
освітньої галузі

Організація діяльності
психологічної служби

Організація діяльності
психологічної служби

Практична фонетика англійської
мови

Навчання через гру в НУШ

3

Міжнародний досвід інклюзивної
освіти

4

Педагогічна логіка

5

Навчальна (пропедевтична)
практика (диф.)
Іноземна мова (за професійним

екзамен

Початкова освіта, психологія
ПП-11

1 спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)

2 Математика

Математика

Математика

Математика

3 Психологія вікова

Психологія вікова

Психологія вікова

Сучасна українська мова з
4
практикумом

Сучасна українська мова з
практикумом

Сучасна українська мова з
практикумом

5 Дидактика початкової освіти

Дидактика початкової освіти

Дидактика початкової освіти

Дидактика початкової освіти

Початкова освіта (3 р.н.)

Методика навчання
літературного читання
Методика начання фізичної
освітньої галузі
Артпедагогіка з основами
арттерапії
Навчальна (пропедевтична)
практика (диф.)

Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)
Психологія вікова та психологія
педагогічна

Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)
Психологія вікова та психологія
педагогічна

Психологія вікова

Дидактика початкової освіти

Дидактика початкової освіти

Сучасна українська мова з
практикумом

Теорія і методика виховання

Теорія і методика виховання

форм
а

2 курс
№
п/п

Початкова освіта, інклюзивна
освіта Пінкл-21

залік

1 Педагогічна майстерність

Початкова освіта, психологія
ПП-21

Початкова освіта,
іноземна
мова ПІ-21

Початкова освіта, інформатика ПІн21

Педагогічна майстерність

Педагогічна майстерність

Педагогічна майстерність

Педагогічна практика (диф)

Методика навчання української
мови

Методика навчання української
мови

Методика навчання української
мови

Методика навчання української
мови

3

Методика навчання освітньої
галузі "Математика"

Методика навчання освітньої
галузі "Математика"

Методика навчання освітньої
галузі "Математика"

Методика навчання освітньої
галузі "Математика"

Методика психологопедагогічного вивчення учня

Правознавство

Правознавство

Соціологія

Арттерапія в початковій школі

Курсова робота (дидактика,
виховання, вікова психологія)

Курсова робота (дидактика,
виховання, вікова психологія)

Курсова робота (дидактика,
виховання, вікова психологія)

Педагогічна практика (диф)

5

Курсова робота (дидактикка,
виховання, вікова психологія)

Курсова робота з методик (диф.)

6

1 Психологія вікова
2 Основи педагогічних досліджень

Психологія вікова

Психологія вікова

Психологія вікова

Педагогічна майстерність

Педагогічна майстерність

Основи педагогічних досліджень Основи педагогічних досліджень

Основи педагогічних досліджень

Сучасна українська мова з
практикумом

Методика навчання української
мови

Історія педагогічних систем

Сучасна українська мова з
практикумом

3

Методика навчання іноземної
мови

Методика навчання іноземної
мови

Методика навчання іноземної
мови

Методика навчання іноземної
мови

4

Організація інклюзивного
навчання

Психологія особистості

Шкільний курс іноземної мови з
методикою навчання

Методика навчання
інформатики в початковій
школі

Педагогіка спілкування

Сучасна українська мова з
практикумом

Педагогічна риторика

5 Педагогічна риторика
6

Початкова освіта (3 р.н.)

Методика навчання освітньої
галузі "Громадянська та
історична освіта"
Методика навчання освітньої
галузі "Технології"в початковій
школі

2

4 Соціологія

екзамен

Початкова освіта (2 р.н.)

Методика навчання освітньої
галузі "Громадянська та
історична освіта"
Методика навчання освітньої
галузі "Технології"в початковій
школі

Історія педагогічних систем
Диференційна психологія
(психологія)
Технології вивчення іноземної
мови
(іноземна)

форма
контролю

3 курс
№
п/п

Початкова освіта, психологія

Початкова освіта,
інклюзивна освіта

Методика навчання фізкультурної
Сучасні інформаційні технології
освітньої галузі
Методика навчання освітньої
2 Соціальна психологія
галузі "Технології" в початковій
школі
залік

1

3

Соціологія

Курсова робота "Соціальна
4
психологія" (диф.)
5

Навчальна практика (психологопедагогічна) (диф.)

Методика навчання
математичної освітньої галузі
Методика навчвчання
2
природничої освітньої галузі
Методика навчання мистецької
3
освітньої галузі

екзамен

1

Початкова освіта,
мова

іноземна

Початкова освіта,
інформатика

Початкова освіта, інклюзивна освіта
(3 р.н.)

Методика навчання фізкультурної Методика навчання фізкультурної
Асистування в інклюзивному середовищі
освітньої галузі
освітньої галузі
Шкільний курс іноземної мови з
методикою навчання

Методика навчання інформатики
Міжнародний досвід інклюзивної освіти
в початковій школі

Соціологія

Соціологія

Соціологія

Організація управління в
початковій школі

Курсова робота "Шкільний курс
іноземної мови з методикою
навчання" (диф.)

Курсова робота "Методика
навчання інформатики в
початковій школі" (диф.)

Навчальна (психологопедагогічна) практика (диф.)

Навчальна практика (психологопедагогічна) (диф.)

Навчальна практика (психологопедагогічна) (диф.)

Методика навчання освітньої
галузі "Математика"
Методика навчання освітньої
галузі "Природознавство"
Організація інклюзивного
навчання в початковій школі

Методика навчання
математичної освітньої галузі
Методика навчвчання
природничої освітньої галузі
Методика навчання мистецької
освітньої галузі

Методика навчання
математичної освітньої галузі
Методика навчвчання
природничої освітньої галузі
Методика навчання мистецької
освітньої галузі

Організація інклюзивного навчання в
початковій школі
Практика з другої спеціальності

Корекційна педагогіка
Соціалізація дітей з особливими
освітніми потребами
Педагогічні технології в інклюзивному
навчанні

4

екзамен

залік

форма
контролю

4 курс
№
п/п

Початкова освіта, практична психологія

Початкова освіта, іноземна мова

Початкова освіта, образотворче
мистецтво

1

Менеджмент в освіті

Менеджмент в освіті

Менеджмент в освіті

2

Технології формування критичного мислення учнів початкових класів

Основи дефектології

Основи дефектології

3

Основи психодіагностики

Валеологія

Валеологія

4

Основи культури і техніки мовлення

Основи культури і техніки мовлення

Основи культури і техніки мовлення

5

Педагогічна практика (диф.)

Педагогічна практика (диф.)

Педагогічна практика (диф.)

1

Методика навчання освітньої галузі "Суспільствознавство"

Методика навчання освітньої галузі "Суспільствознавство"

2

Педагогічні технології в почактковій школі

Педагогічні технології в почактковій школі

3

Методика навчання освітньої галузі
"Суспільствознавство"
Педагогічні технології в почактковій
школі

форма
контролю

Перелік заліків та екзаменів на літню сесію 2021-2022 н.р.
для магістрів спеціальність Початкова освіта
педагогічного факультету
Магістратура (1 рік навчання)
№
п/п

Початкова освіта

МПО-11

Актуальні проблеми виховання (6 студентів) / Технології позаурочної роботи у ЗВО (6 студентів) / Педагогіка
партнерства у шкільно-сімейному вихованні (6 студентів) (вибір)
Гендерний підхід в освіті і вихованні (6 студентів) / Інноваційні технології позашкільної освіти і виховання (6
2
студентів) / Технології виховання в Новій українській школі (6 студентів) (вибір)

екзамен

залік

1

3

Виробнича (педагогічна) практика (диф).

1

Психологія вищої школи

2

Технології вивчення мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі

3

Технології вивчення освітньої галузі "Природознавство"

Перелік заліків та екзаменів
на зимову сесію 2021-2022 н.р.
спеціальність Середня освіта. Фізична культура
№
з/п

Екзамени:

Заліки:

1 курс
1 Біомеханіка з основами онтокінезіології

1 Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

2 Комп'ютерна техніка і методи математичної статистики 2 Фізіологія людини та вікова фізіологія
3 Підвищення спортивної майстерності

3 Психологія
4 Теорія і методика навчання спорт і рухливих ігр
5 Теорія і методика навчання плавання
2 курс

1 Краєзнавчий туризм з основами екології

1 Теорія та методика фізичного виховання

2 Етика і естетика

2 Теорія і методика навчання спорт і рухливих ігр

3 Спортивні споруди і обладнання

3 Теорія і методика навчання гімнастики

4 Спортивно-педагогічне вдосконалення (диф.)

Теорія і методика навчання легкої атлетики

5 Туристична практика
1 Орієнтування та туристичні ресурси України
2 Економіка спорту
3 Спортивна метрологія

3 курс
Теорія і методика оздоровчої фізичної культури і
1
масаж
2 Теорія і методика викладання легкої атлетики
3 Методика викладання атлетизму

4 Ритміка і хореографія
Курсова робота з теорії і методики фізичного
5
виховання
6 Практика в літніх таборах
7 Навчально-виробнича практика
4 курс
1

Організація і управління у сфері ФК та спортивні
1 БЖД з основами охорони праці
споруди

2 Цінності європейської цивілізації

2 Фітнес програми аеробної спрямованості

3 Правові основи спорту

3 Фітнес програми силової спрямованості

4 Підвищення спортивної майстерності

4 Адаптивне фізичне виховання
5 Спортивний туризм

5 Курсова робота

Магістратура (перший рік навчання)
1 Психологія освітньої діяльності
2 Науково-інноваційна діяльність вчителя ФК

1 Фізична рекреація
Професійно-прикладна фізична підготовка
2
здобувачів ЗВО

3 Нетрадиційні системи фізичного виховання

3 Теорія і методика спортивно-масової роботи

4 Асистентська практика

4

Перелік заліків та екзаменів
на літню сесію 2021-2022 н.р.
спеціальність Спеціальна освіта. Логопедія
Заліки:

№ з/п

Екзамени:

1 курс
1

Невропатологія з основами психопатології

Історія України

2

Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

Основи медичних знань

3

Логопедія

Клініка інтелектуальних порушень

4

Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія

5

Іноземна мова

2 курс
1

Основи екології

2

Логопедія

3
4

Образотворче мистецтво
Навчальна практика

Укр мова (за проф. спрямуванням)
Неврологічні основи логопедії(Л-22)/
Логопедична гімнастика(Л-21)
Спецпедагогіка з історією
Психолінгвістика

3 курс
1

Теорія і методика співпраці з родинами, що
виховують дітей з ООП

2

Педагогічна творчість

3

Логопедія

4

Навчальна практика

5

Курсова робота із логопедії

Теорія і методика виховання дітей з вадами
мовлення
Спецметодика формування елементарних
математичних уявлень
Спецметодика дошкільного виховання
Основи психоконсультування, психотренінгу та
психокорекції осіб з порушеннями мовлення

4 курс
Спецметодика фізичного виховання
Виховання інформатичної культури осіб з
ООП

Безпека життєдіяльності з основами охорони

3

Правознавство

Інклюзивна освіта

4
5

Філософія освіти
Виробнича практика

1
2

Спецметодика початкового навчання мови

Магістратура перший рік навчання
1

Психологія освітньої діяльності

Логопедична корекція тяжких порушень мовлення

2

Курсова робота з актуальних проблем спеціальної та
інклюзивної освіти

Психологія виховання та навчання дітей з затримкою
психічного розвитку

3

Педагогіка толерантності

4
5

Психолого-педагогічний супровід родини, яка
виховує дитину з особливими освітніми потребами
Виробнича практика

Перелік заліків та екзаменів
на літню сесію 2021-2022 н.р.
спеціальність Фізична культура і спорт
№
з/п

Екзамени:

Заліки:
1 курс

1 Біомеханіка з основами онтокінезіології
2

Комп'ютерна техніка і методи математичної
статистики

3 Підвищення спортивної майстерності (диф.)

1 Іноземна мова (за проф. спрямуванням)
2 Фізіологія людини та вікова фізіологія
3 Загальна психологія та психологія спорту
4 Теорія і методика навчання спорт і рухливих ігр
5 Теорія і методика навчання плавання
2 курс

1 Краєзнавчий туризм з основами екології

1 Теорія та методика фізичного виховання

2 Економіка спорту і фізичної культури

2 Теорія і методика навчання спорт і рухливих ігр

3 Спортивно-педагогічне вдосконалення (диф.)

3 Теорія і методика навчання гімнастики

4 Туристична практика (диф.)

4 Теорія і методика навчання легкої атлетики

5

5 Діагностика і моніторинг стану здоров'я
3 курс

1 Економіка спорту

1 Теорія і методика викладання легкої атлетики

2 Теорія і методика викладання спортивних ігор

2 Функціональна діагностика

3 Теорія і методика обраного виду спорту

3

4 Орієнтування і топографія

4

5

Виробнича практика в ДЮСШ і спортивних клубах
(диф.)
4 курс

1 Відновлення в спорті

1 Основи охорони праці

2 Основи менеджменту та маркетингу у спорті

2 Теорія і методика викладання спортивних ігор

3 Неолімпійський спорт

3 Теорія і методика обраного виду спорту

4 Підвищення спортивної майстерності

4 Теорія і методика дитячо-юнацького спорту

5 Курсова робота

Магістратура перший рік навчання
1 Психологія вищої школи
2 Філософія спорту і здорового способу життя
3 Велнес технології у системі підготовки спортсменів
4 Профілактика емоційного вигорання у спорті
5 Виробнича (тренерська) практика

1 Професійна майстерність тренера
Сучасні системи підготовки в олімпійському,
2
професійному та неолімпійскому спорті
3 Адаптивний спорт

