
 
 

 
 

ПЕРЕЛІК  
заліків і екзаменів факультету дошкільної та спеціальної освіти  

літньої сесії 2022-2023 н.р. 
заочна форма навчання 

 

Освітній ступінь «молодший бакалавр» 

21з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Іноземна мова 
2. Ознайомлення дітей з природним довкіллям 
3. Методика керівництва образотворчою 

діяльністю дітей 
4. Дошкільна лінгводидактика  

 

Виробнича педагогічна практика 
 

Комплексний атестаційний екзамен  
зі спеціальності 012 Дошкільна освіта 

1. Організація ігрової діяльності дітей в закладах 
дошкільної освіти 

2. Соціально-педагогічний супровід сім'ї 
3. Освітнє середовище сучасних закладів 

дошкільної освіти 
 

24з група  
Спеціальність 016 Спеціальна освіта  

Освітня програма «Спеціальна освіта» 

Екзамени Заліки  

1. Іноземна мова 
2. Логопедія (дизартрія) 

 

Виробнича педагогічна практика в ЗДО 
 

Комплексний кваліфікаційний іспит з 
психолого-педагогічних дисциплін  спеціальної 
освіти  

1. Пропедевтика мовленнєвих порушень / 
Організація навчання та виховання дітей з 
порушеннями мовлення 

2. Логоритміка / Ігри в логопедичній роботі 
3. Організація спільної роботи логопеда і 

вихователя в закладах дошкільної освіти / 
Спеціальна дошкільна педагогіка 

4. Раннє втручання в системі спеціальної та 
інклюзивної освіти / Психолого-педагогічні 
засади раннього дитинства 

5. Професійне мовлення логопеда / Технології 
майнд-фітнесу 

Освітній ступінь «бакалавр» 

111з, 112з, 113з групи  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта» 

Екзамени Заліки  

1. Педіатрія, вікова фізіологія, гігієна з основами 
медичних знань 

2. Педагогіка дошкільна 
3. Психологія дитяча 
4. Психолого-педагогічні засади раннього 

дитинства 

1. Фізичне виховання 
2. Основи наукових досліджень 
3. Іноземна мова 
 

Навчальна педагогічна практика 

114з група  
Спеціальність 016.01 Спеціальна освіта 



Освітня програма «Спеціальна освіта» 

Екзамени Заліки  

1. Логопедія (дислалія) 
2. Логопедія (ринолалія) 
3. Спеціальна методика навчання інтегрованого 

курсу "Я досліджую світ" 
4. Педіатрія, вікова фізіологія з основами 

медичних знань 

1. Іноземна мова 
2. Гігієна дітей і підлітків в системі спеціальної 

освіти з основами генетики 
 

211з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Іноземна мова 
2. Ознайомлення дітей з природним довкіллям 
3. Методика керівництва образотворчою 

діяльністю дітей 
4. Дошкільна лінгводидактика 

 

Виробнича педагогічна практика  

1. Організація ігрової діяльності дітей в закладах 
дошкільної освіти 

2. Соціально-педагогічний супровід сім'ї 
3. Освітнє середовище сучасних закладів 

дошкільної освіти 

212з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Іноземна мова 
2. Ознайомлення дітей з природним довкіллям 
3. Методика керівництва образотворчою 

діяльністю дітей 
4. Дошкільна лінгводидактика 

 

Виробнича педагогічна практика  

1. Основи соціалізації особистості 
2. Історія гендерних досліджень 
3. Навчання рідної мови в полікультурному 

середовищі 
 

213з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Іноземна мова 
2. Ознайомлення дітей з природним довкіллям 
3. Методика керівництва образотворчою 

діяльністю дітей 
4. Дошкільна лінгводидактика 

 

Виробнича педагогічна практика  

1. Основи профілактики професійної деформації 
та емоційного вигорання педагога 

2. Історія психології 
3. Формування життєвої компетентності 

дошкільників в процесі соціально-фінансової 
освіти 

214з група  
Спеціальність 016 Спеціальна освіта  

Освітня програма «Спеціальна освіта»   

Екзамени Заліки 

1. Іноземна мова 
2. Логопедія (дизартрія) 

 

Виробнича педагогічна практика в ЗДО 

1. Пропедевтика мовленнєвих порушень / 
Організація навчання та виховання дітей з 
порушеннями мовлення 

2. Логоритміка / Ігри в логопедичній роботі 
3. Організація спільної роботи логопеда і 

вихователя в закладах дошкільної освіти / 
Спеціальна дошкільна педагогіка 

4. Раннє втручання в системі спеціальної та 
інклюзивної освіти / Психолого-педагогічні 
засади раннього дитинства 



5. Професійне мовлення логопеда / Технології 
майнд-фітнесу 

221з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Іноземна мова 
2. Ознайомлення дітей з природним довкіллям 
3. Методика керівництва образотворчою 

діяльністю дітей 
4. Дошкільна лінгводидактика 

 

Виробнича педагогічна практика  

1. Організація ігрової діяльності дітей в закладах 
дошкільної освіти 

2. Соціально-педагогічний супровід сім'ї 
3. Освітнє середовище сучасних закладів 

дошкільної освіти 

222з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Іноземна мова 
2. Ознайомлення дітей з природним довкіллям 
3. Методика керівництва образотворчою 

діяльністю дітей 
4. Дошкільна лінгводидактика 

 

Виробнича педагогічна практика  

1. Основи соціалізації особистості 
2. Історія гендерних досліджень 
3. Навчання рідної мови в полікультурному 

середовищі 
 

223з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Іноземна мова 
2. Ознайомлення дітей з природним довкіллям 
3. Методика керівництва образотворчою 

діяльністю дітей 
4. Дошкільна лінгводидактика 

 

Виробнича педагогічна практика  

1. Основи профілактики професійної деформації 
та емоційного вигорання педагога 

2. Історія психології 
3. Формування життєвої компетентності 

дошкільників в процесі соціально-фінансової 
освіти 

224з група  
Спеціальність 016.01 Спеціальна освіта 
Освітня програма «Спеціальна освіта»   

Екзамени Заліки 

1. Іноземна мова 
2. Логопедія (дизартрія) 

 

Виробнича педагогічна практика в ЗДО 

1. Пропедевтика мовленнєвих порушень / 
Організація навчання та виховання дітей з 
порушеннями мовлення 

2. Логоритміка / Ігри в логопедичній роботі 
3. Організація спільної роботи логопеда і 

вихователя в закладах дошкільної освіти / 
Спеціальна дошкільна педагогіка 

4. Раннє втручання в системі спеціальної та 
інклюзивної освіти / Психолого-педагогічні 
засади раннього дитинства 

5. Професійне мовлення логопеда / Технології 
майнд-фітнесу 

312з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» 

Екзамени Заліки 



1. Основи дефектології та логопедії 
2. Теорія та методика фізичного виховання 
3. Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень 
4. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям  
5. Методика навчання музичного мистецтва 

1. Теорія та методика діяльності гувернера з 
дітьми з/без особливих освітніх потреб 

2. Українознавство / Релігієзнавство 
3. Сімейна педагогіка 
 

Курсова робота з фахових методик дошкільної 
освіти 

313з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Психологія» 

Екзамени Заліки 

1. Основи дефектології та логопедії 
2. Теорія та методика фізичного виховання 
3. Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень 
4. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям  
5. Експериментальна психологія 

1. Теорія та методика діяльності гувернера з 
дітьми з/без особливих освітніх потреб 

2. Українознавство / Релігієзнавство 
3. Сімейна педагогіка 
 

Курсова робота з фахових методик дошкільної 
освіти 

314з група  
Спеціальність 016 Спеціальна освіта  

Освітня програма «Спеціальна освіта»   

Екзамени Заліки 

1. Спецпедагогіка з історією 
2. Спецметодика початкового навчання мови 
3. Спецметодика образотворчого мистецтв 
4. Логопедія (порушення писемного мовлення) 
5. Спеціальна психологія  

1. Філософія 
2. Аномалії психічного розвитку / Клініка 

інтелектуальних порушень 
 

Курсова робота з методик спеціальної освіти 

315з група  
Спеціальність 016 Спеціальна освіта  

Освітня програма «Спеціальна освіта»   

Екзамени Заліки 

1. Спецпедагогіка з історією 
2. Спецметодика початкового навчання мови 
3. Спецметодика образотворчого мистецтв 
4. Логопедія (порушення писемного мовлення) 
5. Лікувальна фізкультура та масаж в роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами 

1. Філософія 
2. Аномалії психічного розвитку / Клініка 

інтелектуальних порушень 
 

Курсова робота з методик спеціальної освіти 

321з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія)» 

Екзамени Заліки 

1. Превентивна педагогічна робота в закладах 
освіти 

2. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям 
3. Теорія і методика виховання дітей 
 

Виробнича педагогічна практика 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
2. Логопедія (порушення писемного мовлення)  
3. Спеціальна дошкільна педагогіка 
4. Спецметодика навчання дисциплін 

гуманітарного циклу  

322з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Превентивна педагогічна робота в закладах 
освіти 

2. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям 
3. Теорія і методика виховання дітей 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
2. Методика навчання освітньої галузі 

"Математика" 
3. Образотворче мистецтво та основи дизайну з 



 

Виробнича педагогічна практика методикою викладання 
4. Методика навчання природознавства 

323з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Психологія» 

Екзамени Заліки 

1. Превентивна педагогічна робота в закладах 
освіти 

2. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям 
3. Теорія і методика виховання дітей 
 

Виробнича педагогічна практика 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
2. Методика роботи практичного психолога  
3. Експериментальна психологія 
4. Психологія спілкування  

324з група  
Спеціальність 016 Спеціальна освіта  

Освітня програма «Спеціальна освіта»  

Екзамени Заліки 

1.  1.  

331з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Превентивна педагогічна робота в закладах 
освіти 

2. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям 
3. Теорія і методика виховання дітей 
 

Виробнича педагогічна практика 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
2. Логопедія (порушення писемного мовлення)  
3. Спеціальна дошкільна педагогіка  
4. Спецметодика навчання дисциплін 

гуманітарного циклу  

332з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Превентивна педагогічна робота в закладах 
освіти 

2. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям 
3. Теорія і методика виховання дітей 
 

Виробнича педагогічна практика 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
2. Методика навчання освітньої галузі 

"Математика"  
3. Образотворче мистецтво та основи дизайну з 

методикою викладання  
4. Методика навчання природознавства  

333з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Превентивна педагогічна робота в закладах 
освіти 

2. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям 
3. Теорія і методика виховання дітей 
 

Виробнича педагогічна практика 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
2. Методика роботи практичного психолога 
3. Експериментальна психологія 
4. Психологія спілкування 

334з група  
Спеціальність 016 Спеціальна освіта  

Освітня програма «Спеціальна освіта»  

Екзамени Заліки 

1. Логопедія (порушення темпо-ритмічної сторони 
мовлення) 

2. Фізична реабілітація та логопедичний масаж в 
роботі з дітьми з порушеннями мовлення 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
2. Логопедичний супровід дітей раннього віку 

після кохлеарної імплантації  
3. Основи гендерного виховання / Психолого-



 

Виробнича педагогічна практика  педагогічні засади гендерної соціалізації 
особистості 

4. Професійна діяльність асистента вчителя в 
системі інклюзивного навчання / Професійна 
співпраця в умовах інклюзивної освіти 

411з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія)» 

Екзамени Заліки 

1. Інноваційні технології дошкільної освіти 
2. Соціальна педагогіка 
3. Психолого-педагогічна реабілітація у закладах 

спеціальної освіти 
4. Професійна діяльність асистента вчителя в 

інклюзивному класі 
 

Виробнича педагогічна практика 
 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології та методик дошкільної 
освіти або випускна кваліфікаційна робота 
 

Випускний екзамен "Основи дефектології та 
логопедії" 

1. Превентивна педагогіка 
2. Здоров'язбережувальні технології в закладах 

освіти 
3. Методика роботи дефектолога з дітьми з 

порушенням аналізаторі 
4. Фізична реабілітація осіб з порушеннями 

мовлення 

412з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Інноваційні технології дошкільної освіти 
2. Соціальна педагогіка 
3. Методика навчання музичного мистецтва 
4. Теорія і методика адаптивного фізичного 

виховання 
 

Виробнича педагогічна практика 
 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології та методик дошкільної 
освіти або випускна кваліфікаційна робота 
 

Випускний екзамен "Фахові методики 
початкової освіти" 

1. Превентивна педагогіка 
2. Здоров'язбережувальні технології в закладах 

освіти 
3. Методика навчанні іноземної мови у 

початковій школі 
4. Психолого-педагогічний супровід НУШ 

413з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Психологія» 

Екзамени Заліки 

1. Інноваційні технології дошкільної освіти 
2. Соціальна педагогіка 
3. Психологія спілкування 
4. Психокорекція з практикумом 

 

Виробнича педагогічна практика 
 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології та методик дошкільної 
освіти або випускна кваліфікаційна робота 
 

Випускний екзамен "Психологія" 

1. Превентивна педагогіка 
2. Здоров'язбережувальні технології в закладах 

освіти 
3. Соціальна психологія 
4. Порівняльна психологія 

414з група  



Спеціальність 016 Спеціальна освіта  
Освітня програма «Спеціальна освіта»   

Екзамени Заліки 

1. Корекційна психопедагогіка 
2. Трудове навчання з методиками 
3. Теорія та методика валеологічної освіти дітей 

з/без особливих освітніх потреб 
4. Арт-терапія в спеціальній освіті 

 

Виробнича педагогічна практика 
 

Випускний екзамен "Спеціальна психологія" 
 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з 
психолого-педагогічних основ логопедії та 
корекційно-виховної роботи або випускна 
кваліфікаційна робота 

1. Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення 
2. Логопсихологія 
3. Основи теорії гендерного виховання дітей 

 

422з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Інноваційні технології дошкільної освіти 
2. Методика навчання української мови та 

літературного читання 
3. Методика навчання письма 
4. Методика навчання музичного мистецтва 
5. Соціальна педагогіка / Соціальна психологія 

 

Виробнича педагогічна практика 
 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з 
педагогіки, психології та методик дошкільної 
освіти 
 

Випускний екзамен "Фахові методики 
початкової освіти" 

1. Психолого-дидактичний супровід НУШ 
2. Превентивна педагогіка 
3. Технології майнд-фітнесу в дошкіллі 

425з група  
Спеціальність 016 Спеціальна освіта 

Освітня програма «Спеціальна освіта»   

Екзамени Заліки 

1. Корекційна психопедагогіка 
2. Основи психокорекції та психоконсультування 

осіб з ТПМ 
3. Арт-терапія в спеціальній освіті 
4. Трудове навчання з методиками 
5. Професійна діяльність асистента вчителя в 

інклюзивному класі 
 

Виробнича педагогічна практика 
 

Випускний екзамен " Психолого-педагогічна 
реабілітація у закладах спеціальної освіти " 
 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з 
психолого-педагогічних основ логопедії та 
корекційно-виховної роботи або випускна 
кваліфікаційна робота 

1. Філософія 
2. Основи теорії гендерного виховання дітей 
3. Рання логопедична корекція 

 

431з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  



Освітня програма «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія)» 

Екзамени Заліки 

1. Наступність та перспективність у роботі з 
дошкільниками та молодшими школярами 

2. Методика навчання дітей іноземної мови 
3. Інноваційні технології дошкільної освіти 

 

Виробнича педагогічна практика 
 

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі 
спеціальності 012 Дошкільна освіта 
 

Випускний екзамен "Основи дефектології та 
логопедії" 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
2. Психологія педагогічна 
3. Організація спільної роботи вихователя і 

логопеда в закладі дошкільної освіти 
4. Психолінгвістика 

432з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Наступність та перспективність у роботі з 
дошкільниками та молодшими школярами 

2. Методика навчання дітей іноземної мови 
3. Інноваційні технології дошкільної освіти 

 

Виробнича педагогічна практика 
 

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі 
спеціальності 012 Дошкільна освіта 
 

Випускний екзамен "Фахові методики 
початкової освіти" 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
2. Психологія педагогічна 
3. Теорія і методика роботи з обдарованими 

дітьми 
4. Психолого-педагогічний супровід НУШ 

 

433з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Психологія» 

Екзамени Заліки 

1. Наступність та перспективність у роботі з 
дошкільниками та молодшими школярами 

2. Методика навчання дітей іноземної мови 
3. Інноваційні технології дошкільної освіти 

 

Виробнича педагогічна практика 
 

Комплексний кваліфікаційний екзамен зі 
спеціальності 012 Дошкільна освіта 
 

Випускний екзамен "Психологія" 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
2. Психологія педагогічна 
3. Психолого-педагогічні засади гендерної 

соціалізації особистості 
4. Практикум з групової психокорекції 

 

434з група  
Спеціальність 016 Спеціальна освіта 

Освітня програма «Спеціальна освіта»  

Екзамени Заліки 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
2. Основи психотренінгу осіб із порушеннями 

мовлення 
3. Методи відбору до спеціальних закладів освіти 

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення 
 

Виробнича педагогічна практика в закладах 
освіти 
 

Комплексний кваліфікаційний іспит з логопедії 
та спеціальних методик навчання або 

1. Психолого-педагогічна реабілітація у закладах 
спеціальної та інклюзивної освіти 

2. Психолого-педагогічний супровід дитини з 
особливими освітніми потребами у сім'ї 
 



кваліфікаційна робота 

Освітній ступінь «магістр» 

501з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Моніторинг якості дошкільної освіти 
2. Методична робота в дошкільній освіті 
3. Альтернативні технології спілкування 

 

Виробнича педагогічна практика  

1. Формування готовності дітей з особливими 
освітніми потребами до навчання в школі 

2. Логопедична робота з дітьми з 
комбінованими порушеннями 

3. Логопедична корекція системних порушень 

502з, 502аз групи  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта. Початкова освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Теорія і технологія галузі «Мова і література» 
2. Теорія і технологія галузі «Математика» 
3. Методична робота в дошкільній освіті 

1. Моніторинг якості дошкільної освіти 
2. Психологія управління 
3. Соціально-психологічна безпека дітей 

503з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Моніторинг якості дошкільної освіти 
2. Методична робота в дошкільній освіті 
3. Психологія особистості 

 

Виробнича педагогічна практика 

1. Соціально-психологічна безпека дітей освіти 
2. Гендерна педагогіка та психологія 
3. Диференційна психологія 

504з, 504аз групи  
Спеціальність 016 Спеціальна освіта  

Освітня програма «Спеціальна освіта»   

Екзамени Заліки 

1. Ділова іноземна мова 
2. Технології інклюзивного навчання осіб з 

особливими освітніми потребами 
 

Виробнича практика (заклади дошкільної 
освіти) 

1. Альтернативні технології спілкування / 
Альтернативні освітні технології 

2. Проєктний менеджмент / Педагогічна 
конфліктологія 

3. Формування партнерської взаємодії суб'єктів 
інклюзивного навчання / Волонтерська 
діяльність в роботі з дітьми з особливими 
освітніми потребами 

4. Нормативно-правові засади приватної 
логопедичної практики / Альтернативні 
методики формування писемного мовлення 

510з, 510аз група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Моніторинг якості дошкільної освіти 
2. Методична робота в дошкільній освіті 
3. Формування природничо-екологічної 

компетентності дитини 
 

Виробнича педагогічна практика  

1. Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 
2. Методичний супровід мовленнєво-

комунікативного розвитку дитини 
3. Фізично-оздоровчий розвиток особистості 

дитини 

514з, 514аз, 514бз, 514дз групи  



Спеціальність 016 Спеціальна освіта  
Освітня програма «Спеціальна освіта»   

Екзамени Заліки 

1. Ділова іноземна мова 
2. Технології інклюзивного навчання осіб з 

особливими освітніми потребами 
 

Виробнича практика (заклади дошкільної 
освіти) 

1. Альтернативні технології спілкування / 
Альтернативні освітні технології 

2. Проєктний менеджмент / Педагогічна 
конфліктологія 

3. Формування партнерської взаємодії суб'єктів 
інклюзивного навчання / Волонтерська 
діяльність в роботі з дітьми з особливими 
освітніми потребами 

4. Нормативно-правові засади приватної 
логопедичної практики / Альтернативні 
методики формування писемного мовлення 

610з група  
Спеціальність 012 Дошкільна освіта  

Освітня програма «Дошкільна освіта» 

Екзамени Заліки 

1. Планування і управління в системі дошкільної 
освіти 
 

Виробнича практика 
 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 
012 Дошкільна освіта 
 

Випускна кваліфікаційна робота 

1. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям 
2. Педагогічне партнерство з різними 

соціальними інституціями 
3. Гендерна педагогіка і психологія 
4. Технології інклюзивного навчання 
5. Організація і керівництво в системі дошкільної 

освіти 

614з, 614аз, 614бз, 614дз групи  
Спеціальність 016 Спеціальна освіта  

Освітня програма «Спеціальна освіта»   

Екзамени Заліки 

1. Технології інклюзивного навчання осіб з 
особливими освітніми потребами 

2. Арт-технології в інклюзивній освіті 
 

Виробнича практика (заклади загальної 
середньої освіти) 
 

Випускна кваліфікаційна робота 

1. Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї / 
Спеціальна методика роботи гувернера-
дефектолога 

2. Формування партнерської взаємодії суб'єктів 
інклюзивного навчання / Волонтерська 
діяльність в роботі з дітьми з особливими 
освітніми потребами 

3. Раннє втручання в системі спеціальної освіти / 
Психолого-педагогічний супровід родини в 
якій виховується дитина з особливими 
освітніми потребами 

 


