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№ 

п/п
Початкова освіта,  психологія

Початкова освіта,                 

інклюзивна освіта

Початкова освіта,                 іноземна 

мова

Початкова освіта,             

інформатика

Початкова освіта, інклюзивна освіта         

(3 р.н.)                        

1
Методика навчання 

математичної освітньої галузі

Методика навчання 

літературного читання

Методика навчання 

математичної освітньої галузі

Методика навчання 

математичної освітньої галузі
Реабілітаційна педагогіка

2

Методика навчання 

здоров"язбережувальної освітньої 

галузі

Методика навчання освітньої 

галузі "Математика"

Методика навчання 

здоров"язбережувальної освітньої 

галузі

Методика навчання 

здоров"язбережувальної освітньої 

галузі

Соціалізація дітей з особливими 

освітніми потребами

3 Психофізіологія 
Робота організатора інклюзивної 

освіти
Історія мови Мультимедійні засоби навчання

Педагогічні технології в інклюзивному 

навчанні

4 Курсова робота Курсова робота Курсова робота Курсова робота Курсова робота (Інклюзивна педагогіка)

5

1 Філософія
Українська мова (за професійним 

спрямуванням)
Філософія Філософія Інклюзивна педагогіка

2
Методика навчання мовної 

освітньої

Методика навчання української 

мови

Методика навчання мовної 

освітньої

Методика навчання мовної 

освітньої
Дидактика інклюзивного навчання

3
Практикум із загальної 

психології

Методика навчання 

інформатичної освітньої галузі
Практичний курс іноземної мови

Інформатика з елементами 

програмування
Педагогічний супровід

4
Професійне спілкування 

українською мовою

Основи інклюзивної педагогіки зі 

вступом до спеціальності

Професійне спілкування 

українською мовою

Професійне спілкування 

українською мовою
Толерантність в інклюзивному процесі

5 Філософія
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№ 

п/п

Початкова освіта, образотворче 

мистецтво

1 Трудове навчання з практикумом

2
Музичне мистецтво та основи                                                 

хореографії з методикою навчання

3 Основи інклюзивної педагогіки

4 Художня праця

5
Курсова робота (методики початкової 

освіти)

1 Історія педагогіки

2 Живопис

3
Шкільний курс образотворчого 

мистецтва з методикою навчання

4
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4 курс 
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Соціальна психологія

е
кз

а
м

е
н
 

Трудове навчання з практикумом

Музичне мистецтво та основи хореографії з методикою навчання

Основи інклюзивної педагогіки

Курсова робота (методики початкової освіти)

Початкова освіта, практична психологія Початкова освіта, іноземна мова

Трудове навчання з практикумом

Музичне мистецтво та основи хореографії з методикою навчання

Основи інклюзивної педагогіки

Література країн, мова якої вивчається

Практикум з англійської фонетики та граматики

Шкільний курс методики навчання іноземної мовиМетодика організації психотренінгу

Психоконсультування

Історія педагогіки

Курсова робота (методики початкової освіти)

Історія педагогіки


