
ПЕРЕЛІК  

навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти  

спеціальності 012 Дошкільна освіта  

денна форма навчання 
 

ІІ курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта» (211 група) 

1. Спецметодика математики з основами математики 6/180 залік 4 Спеціальної освіти 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» (212 група) 

1. 
Методика навчання іноземної мови у початковій 

школі 
6/180 залік 4 

Фахових методик та інноваційних технологій у 

початковій школі 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Психологія» (213 група) 

1. Вступ до спеціальності "Психологія" 6/180 залік 4 Дошкільної освіти 

 

ІІІ курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта» (311 група) 

1. 
Теорія та методика валеологічної освіти дітей з/без 

особливих освітніх потреб 
6/180 екзамен 6 Спеціальної освіти 

2. 
Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної 

роботи 
6/180 екзамен 5 Спеціальної освіти 

3. 
Вступ до спеціальності "Спеціальна освіта" і 

педагогічна деонтологія 
6/180 залік 5 Спеціальної освіти 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» (312 група) 

1. Методика навчання трудової діяльності та освітньої 6/180 екзамен 6 Хореографії та художньої культури; 



галузі мистецтва образотворчого мистецтва та вокально-хорового 

мистецтва; хореографії та художньої культури 

2. Образотворче мистецтво з методикою викладання 6/180 екзамен 5 Спеціальної освіти 

3. Каліграфія 6/180 залік 5 
Фахових методик та інноваційних технологій у 

початкові школі 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Психологія» (313 група) 

1. Методика роботи практичного психолога 6/180 екзамен 6 Психології та педагогіки розвитку дитини 

2. Дитяча практична психологія 6/180 екзамен 5 Дошкільної освіти 

3. Кризова психологія 6/180 залік 5 Психології та педагогіки розвитку дитини 

 

ІV курс 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта» (411 група) 

1. Теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення 6/180 екзамен 7 Спеціальної освіти 

2. Спецметодика початкового навчання мови 6/180 екзамен 8 Спеціальної освіти 

3. Невропатологія та неврологічні основи логопедії 5/150 екзамен 7 Спеціальної освіти 

4. Спецметодика образотворчого мистецтва 5/150 екзамен 8 Спеціальної освіти 

5. Ігри в логопедичній роботі 5/150 екзамен 7 Спеціальної освіти 

6. Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення 5/150 залік 8 Спеціальної освіти 

7. Спецметодика розвитку мовлення 3/90 залік 8 Спеціальної освіти 

8. Трудове навчання з методиками 3/90 екзамен 8 Спеціальної освіти 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» (412 група) 

1. Фізична культура з методикою викладання 6/180 екзамен 7 Теорії початкового навчання 

2. Методика навчання освітньої галузі "Математика" 6/180 екзамен 8 Теорії і методики фізичного виховання 

3. Методика навчання природознавства 5/150 екзамен 7 
Фахових методик та інноваційних технологій у 

початкові школі 

4. 
Методика навчання української мови, літературного 

читання та письма 
5/150 екзамен 8 

Фахових методик та інноваційних технологій у 

початкові школі 

5. Інноваційні технології початкової освіти 5/150 екзамен 7 Фахових методик та інноваційних технологій у 



початкові школі 

6. Соціальна психологія 5/150 залік 8 
Фахових методик та інноваційних технологій у 

початкові школі 

7. Соціальна педагогіка 3/90 залік 8 Психології та педагогіки розвитку дитини 

8. Фізична культура з методикою викладання 3/90 екзамен 8 Психології та педагогіки розвитку дитини 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Психологія» (413 група) 

1. Психолого-педагогічна діагностика 5/150 екзамен 7 Дошкільної освіти 

2. Психокорекція з практикумом 5/150 екзамен 8 Дошкільної освіти 

3. Психолінгвістика 5/150 екзамен 7 Психології та педагогіки розвитку дитини 

4. Психологія спілкування 5/150 залік 8 Дошкільної освіти 

5. Психологія вікова 3/90 залік 8 Психології та педагогіки розвитку дитини 

6. Порівняльна психологія 3/90 екзамен 8 Психології та педагогіки розвитку дитини 

7. Соціальна психологія 5/150 екзамен 7 Психології та педагогіки розвитку дитини 

8. Соціальна педагогіка 5/150 екзамен 8 Психології та педагогіки розвитку дитини 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта» (термін навчання – 1 р. 10 міс) (431 група)  

1. 
Теорія та методика валеологічної освіти дітей з\без 

особливих освітніх потреб 
5/150 екзамен 4 Спеціальної освіти 

2. 
Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної 
роботи  

5/150 залік 4 Спеціальної освіти 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» (термін навчання – 1 р. 10 міс) (432 група)  

1. Образотворче мистецтво з методикою   викладання 5/150 екзамен 4 Спеціальної освіти 

2. 
Методика навчання української мови, літературного 

читання та письма 
5/150 залік 4 

Фахових методик та інноваційних технологій у 

початкові школі 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Психологія» (термін навчання – 1 р. 10 міс) (433 група)  

1. Психологічна служба в закладах освіти 5/150 екзамен 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

2. Етнопсихологія 5/150 залік 4 Психології та педагогіки розвитку дитини 

3. Кризова психологія 6/180 залік 5 Психології та педагогіки розвитку дитини 

 

 

 

 

 



VІ курс (магістратура) 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/годин за 

навчальним 

планом 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисциплін 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта» (601 група) 

1. Планування і управління в системі дошкільної освіти 4/120 екзамен 3 Дошкільної освіти 

2. Цивільний захист та охорона праці в галузі 4/120 залік 3 
Техніко-технологічних дисциплін, охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

3. 
Системний підхід до організації та планування 

логопедичної роботи 
4/120 залік 3 Спеціальна освіти 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» (602 група) 

1. Планування і управління в системі дошкільної освіти 4/120 екзамен 3 Дошкільної освіти 

2. Цивільний захист та охорона праці в галузі 4/120 залік 3 
Техніко-технологічних дисциплін, охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

3. Технології фахових методик початкової освіти 4/120 залік 3 
Фахових методик та інноваційних технологій у 

початкові школі 

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта. Психологія» (413 група) 

1. Планування і управління в системі дошкільної освіти 4/120 екзамен 3 Дошкільної освіти 

2. Цивільний захист та охорона праці в галузі 4/120 залік 3 
Техніко-технологічних дисциплін, охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

3. Психологія конфлікту 4/120 залік 3 Психології та педагогіки розвитку дитини 

 

 

                             Декан факультету                                                                                               І.І. Демченко 


