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ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

К
у
р

с 
н

а
в

ч
а
н

н
я

 

  
С

ем
ес

т
р

 

Т
р

и
в

а
л

іс
т
ь

 с
ем

ес
т
р

у
 

Т
и

ж
н

і 

    

Е
к

за
м

ен
и

 

       

П
р

а
к

т
и

к
а
 

      

Контрольні заходи 

 

 

 

 

Практика 

 

 

 

Кваліфікаційні 

іспити 

 

Диференційовані 

заліки 

 

Екзамени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Спеціальність 013 Початкова освіта на основі базової середньої освіти 

І 1 

 

01.09 

-  

28.12 

 

17 

 

- 

 

- 

 

Семестровий контроль 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 12.01 

- 

14.06 

22 - - Семестровий контроль - 

 

- - 
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ІІ 3 01.09 

- 

21.12 

16 22.12-

28.12 

 

- 1. Технології/Вступ до 

спеціальності 

2. Мистецтво/ 

Культурологія 

1.Сучасна російська 

мова з практикумом 

2.Основи валеології 

 

1.Позакласна  та 

позашкільна 

виховна робота  

(диференційований  

залік) 

- 

4 12.01 

- 

07.06 

21 08.06-

14.06 

15.06-

21.06 

 

 

 

 

 

 

1. Анатомія, фізіологія 

і гігієна дітей 

шкільного віку з 

основами валеології 

2. Практикум усного і 

писемного мовлення 

(іноземна мова) 

3. Методика виховної 

роботи 

- 1. Польова (з основ 

природознавства 

та краєзнавства) 

2. Позакласна та 

позашкільна 

виховна робота 

(диференційований 

залік) 

ДПА 

(у формі ЗНО) 

1. Українська мова 

і література 

2. Математика 

3. Історія України 

або іноземна 

мова (за 

вибором) 

4. Біологія, 

географія, 

фізика, хімія (за 

вибором) 

ІІІ 5 

 

01.09 

- 

21.12 

16 22.12-

04.01 

 1.Практичний курс 

інформатики з 

елементами 

програмування 

2. Каліграфія (графіка 

письма) 

1. Історія України 

2. Основи початкового 

курсу 

природознавства 

3. Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

4.Психопедагогіка 

(додаткова 

спеціалізація) 

1. Позакласна та 

позашкільна 

виховна робота  

(диференційований 

залік) 

- 

 

6 12.01 

- 

17.05 

18 18.05-

31.05 

01.06-

07.06 

1. Методика навчання 

іноземної мови 

1. Основи 

початкового курсу 

математики 

1. Підготовка до 

роботи з дітьми 

в літньому 

- 
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08.06-

28.06 

 

2.Методика навчання 

інформатики 

3.Мистецтво 

(образотворче  

мистецтво)  з 

методикою навчання 

2. Психологія 

(загальна, вікова, 

педагогічна) 

3. Теорія і методика 

фізичного 

виховання 

4. Методика 

навчання предмета 

«Я досліджую 

світ» 

5. Методика роботи 

асистента вчителя 

(додаткова 

спеціалізація) 

оздоровчому 

таборі  

2. У дитячих 

оздоровчих 

таборах 

(диференційован

ий залік) 

3. Пробні уроки  та 

заняття  

ІV 

 

7 08.09 

- 

21.12 

15 22.12-

04.01 

01.09-

07.09 

1. Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

2. Методика навчання 

природознавства 

3. Методика навчання 

дизайну і технологій 

із практикумом 

4. Мистецтво (музика) 

з методикою 

навчання 

 

1. Педагогіка з 

основами 

корекційної 

педагогіки 

(дефектології) 

2. Методика навчання 

української мови 

3. Методика навчання 

математики 

4. Методика роботи з 

дитячим 

хореографічним 

колективом  

(додаткова 

спеціалізація) 

1.  Спостереження 

за навчально-

виховною 

роботою 

вчителя 

класовода в 

перші дні 

дитини в школі. 

2.   Пробні уроки та 

заняття 

(диференційова

ний залік) 

- 

8 23.02 

- 

17.05 

12 18.05-

31.05 

01.06-

21.06 

12.01-

22.02 

1.Соціологія 

2. Інформаційно-

комунікаційні 

технології навчання 

3. Безпека 

життєдіяльності 

4. Охорона праці в 

галузі 

1. Основи 

філософських 

знань (філософія та 

релігієзнавство) 

2. Сучасна українська 

мова з 

практикумом 

1. Безперервна 

практика 

(диференційований 

залік) 

1. Кваліфікаційний 

іспит: педагогіка з 

окремими 

методиками 

2.Кваліфікаційний 

іспит з дисциплін 

додаткової 

спеціалізації 
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5. Основи педагогічної 

майстерності 

6. Основи ритміки і 

хореографії з 

методикою навчання  

3. Дитяча література з 

основами культури 

і техніки мовлення 

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Спеціальність 013 Початкова освіта на основі повної загальної середньої освіти  

І 

 

1 01.09- 

21.12 

16 22.12-

28.12 

- 1.Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

2.Практичний курс 

інформатики з 

елементами 

програмування 

3.Мистецтво (музика ) з 

методикою навчання 

4.Основи інклюзивної 

освіти (додаткова 

спеціалізація) 

5.Теорія і методика 

навчання гімнастиці 

(додаткова 

спеціалізація)  

1.Історія української 

державності та 

культури 

2.Основи початкового 

курсу математики 

- - 

2 12.01 – 

31.05 

20 01.06- 

14.06 

15.06- 

21.06 

 

22.06-

28.06 

29.06- 

19.07 

1.Анатомія, фізіологія і 

гігієна дітей 

шкільного віку 

2.Методика навчання 

іноземної мови 

3.Теорія і методика 

фізичного виховання 

 

1.Основи початкового 

курсу 

природознавства 

2. Дитяча література з 

основами культури і 

техніки мовлення 

3. Методика навчання 

математики 

4.Основи 

природознавства та 

суспільствознавства 

1.Польова (з основ 

природознавства 

та краєзнавства) 

2.Підготовка до 

роботи з дітьми в 

літньому 

оздоровчому 

таборі 

3.У дитячих 

оздоровчих 

таборах 
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з методикою 

навчання 

5.Методика роботи 

асистента вчителя 

(додаткова 

спеціалізація) 

6.Рухливі ігри та 

методика навчання 

(додаткова 

спеціалізація) 

(диференційовани

й залік) 

4.Позакласна та 

позашкільна 

виховна робота 

(диференційовани

й залік) 

ІІ 

 

3   08.09 – 

21.12 

 

15 22.12 - 

04.01 

01.09-

07.09 

1. Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

2. Практикум усного і 

писемного мовлення 

(іноземна мова) 

3. Безпека 

життєдіяльності 

 

1. Психологія 

(загальна, вікова, 

педагогічна) 

2. Педагогіка з 

основами 

корекційної 

педагогіки 

(дефектології) 

3. Методика навчання 

української мови 

4. Методика навчання 

предмета «Я 

досліджую світ» 

1. Спостереження 

за навчально-

виховною 

роботою 

вчителя -

класовода в 

перші дні 

дитини в школі. 

2. Пробні уроки та 

заняття 

- 

4 12.01 –  

29.03, 

 

04.05 – 

07.06 

16 

(11+5) 

08.06 - 

14.06 

15.06-

28.06 

30.03 

– 

03.05 

1. Соціологія 

2. Охорона праці в 

галузі 

3. Педагогіка з 

основами 

корекційної 

педагогіки 

(дефектологія) 

1. Основи 

філософських 

знань (філософія та 

релігієзнавство) 

2. Сучасна українська 

мова з 

практикумом 

1. Пробні уроки та 

заняття 

(диференційован

ий залік) 

2. Безперервна 

практика 

(диференційован

ий залік) 

1. Кваліфікаційний 

іспит: педагогіка з 

окремими 

методиками 

2. Кваліфікаційний 

іспит з дисциплін 

додаткової 

спеціалізації 

 ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт на основі базової середньої освіти 

І 1 01.09 

- 

28.12 

17 - - Семестровий контроль - - - 
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2 

 

12.01 

- 

14.06 

22 

 

- 

 

- 

 

  Семестровий контроль 
1.Спортивні ігри з 

методикою навчання : 

баскетбол 

- 

 

- 

 

- 

 

ІІ 

 

 

 

3 

 

 

 

01.09 

- 

21.12 

 

16 

 

 

 

22.12-

28.12 

 

 

- 1. Мистецтво/ 

Культурологія 

2. Технології /Вступ до 

спеціальності  

3. Фізкультура 

(гімнастика з 

методикою навчання) 

1. Лижний спорт - - 

4 19.01- 

07.06 

20 

 

 

 

 

 

08.06-

14.06 

12.01-

18.01 

 

15.06 -

21.06 

1. Фізкультура (легка 

атлетика з методикою 

викладання) 

2. Плавання з 

методикою навчання 

3.Спортивні ігри з 

методикою навчання: 

волейбол 

4. Методика виховної 

роботи 

- 1. Зимовий 

табірний збір з 

лижного спорту 

2. Літній табірний 

збір з плавання 

3. Практика з 

позакласної 

виховної роботи  

(диференційований 

залік) 

ДПА  

(у формі ЗНО) 

1. Українська мова і 

література 

2. Математика 

3.Історія України або 

іноземна мова (за 

вибором) 

 4. Біологія, 

географія, фізика, 

хімія (за вибором) 

ІІІ 

 

 

5 

 

 

01.09 

- 

28.12 

17 29.12-

04.01 

 1.Методика фізичного 

виховання в 

спецмедгрупах 

2.Сучасні інформаційні 

технології на заняттях 

з фізичної культури 

1. Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

2.Історія України 

1. Практика з 

позакласної 

виховної роботи 

(диференційований 

залік) 

- 

6 12.01 

- 

17.05 

18 18.05-

31.05 

01.06-

07.06 

 

1.Основи філософських 

знань (філософія і 

релігієзнавство) 

2.Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

3.Основи гігієни 

1.Анатомія людини 

2.Психологія  

3.Туризм і турпохід 

 

1. Літній табірний 

збір з туризму і 

турпоходів 

2. Пробні уроки та 

заняття в школі 

3.Підготовка до 

роботи з дітьми у 

- 
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08.06-

14.06 

 

15.06-

05.07 

4. Семінар з практики 

судійства 

 

 

літньому 

оздоровчому 

таборі 

4.У дитячих 

оздоровчих 

таборах 

(диференційовани

й залік) 

ІV 7 

 

 

 

 

01.09 

- 

28.12 

17 29.12-

11.01 

- 1.Основи педагогічної 

майстерності 

2.Історія фізичної 

культури 

3. Спортивні ігри з 

методикою 

викладання: футбол 

4.Музритміка 

5.Спортивна боротьба 

1. Фізіологія та 

фізіологічні основи 

фізичного 

виховання 

2. Педагогіка 

3. Теорія і методика 

фізичного 

виховання 

4. Рухливі ігри з 

методикою 

викладання 

1. Пробні уроки та 

заняття в школі 

(диференційований 

залік) 

- 

8 

 

 

 

16.02  

-  

24.05 

14 25.05-

07.06 

08.06-

28.06 

19.01-

15.02 

1.Соціологія 

2. Валеологія та 

методика викладання 

3. Безпека 

життєдіяльності 

4. Охорона праці в 

галузі 

5. Фізкультурно-

спортивні споруди 

6. Основи лікувальної 

фізичної культури 

7.Спортивні ігри з 

методикою 

викладання: гандбол 

8. Підвищення 

спортивної 

майстерності 

1. Гімнастика з 

методикою 

викладання 

2. Легка атлетика з 

методикою 

викладання 

 

1.Переддипломна 

(педагогічна) 

практика 

(диференційований 

залік) 

Кваліфікаційні 

іспити: педагогіка; 

теорія і методика 

фізичного виховання 
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ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта на основі базової  середньої освіти 

І 

 

1 01.09-

28.12 

17 - - Семестровий контроль - - - 

2 12.01-

14.06 

22 - - 1.Мистецтво/ 

Культурологія 

- - - 

ІІ 3 01.09-

21.12 

16 22.12-

28.12 

- 1. Ритміка та 

хореографія 

1.Інклюзивна освіта та 

методика співпраці з 

родинами 

1. Введення в 

спеціальність 

2. Практика в ролі 

помічника 

вихователя  

(диференційований 

залік) 

- 

4 12.01-

07.06 

21 08.06-

21.06 

- 1.Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

- 1. Спостереження  

та пробна 

практика  

(диференційований 

залік) 

ДПА  

(у формі ЗНО) 

1. Українська мова і 

література 

2. Математика 

3.Історія України або 

іноземна мова (за 

вибором) 

 4. Біологія, 

географія, фізика, 

хімія (за вибором) 

ІІІ 5 01.09-

21.12 

16 22.12-

28.12 

- 1. Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

2. Психологія (загальна, 

педагогічна, дитяча) із 

психологією дитячої 

творчості 

1.Історія української 

державності та 

культури 

2. Педагогіка 

(загальна, дошкільна) 

та основи педагогічної 

майстерності 

1. Спостереження 

та пробна практика 

(диференційований 

залік) 

- 
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6 12.01-

17.05 

18 18.05-

31.05 

01.06-

07.06 

 

08.06-

21.06 

1.Методика музичного 

виховання дітей 

1. Вікова фізіологія  і 

валеологія 

2. Методика розвитку 

мовлення і навчання 

елементів грамоти 

3. Методика 

формування 

елементарних 

математичних уявлень 

у дітей дошкільного 

віку. 

4. Методичні основи 

побудови навчально-

виховного процесу в 

сім’ї (додаткова 

спеціалізація) 

1. Підготовка до 

літньої практики 

2. Літня педагогічна 

практика 

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта на основі повної загальної середньої освіти  

І 

 

1 01.09-

21.12 

16 22.12-

28.12 

- 1.Історія української 

державності та 

культури 

2.Дитяча література 

(література для дітей 

дошкільного віку) з 

практикумом 

виразного читання 

3.Методика організації 

образотворчої 

діяльності дітей 

дошкільного віку 

4.Основи інклюзивної 

освіти (додаткова 

спеціалізація) 

5.Теорія і методика 

діяльності сімейного 

вихователя 

1.Основи 

природознавства та 

методика 

ознайомлення дітей з 

природою 

2.Методика розвитку 

мовлення і навчання 

елементів грамоти 

1.Введення в 

спеціальність 

2.Практика в ролі 

помічника 

вихователя  

(диференційований 

залік) 

- 
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  (додаткова 

спеціалізація) 

2 12.01-

07.06 

21 08.06-

21.06 

22.06- 

28.06 

 

 

29.06-

12.07 

1.Вікова фізіологія і 

валеологія 

2.Методика музичного 

виховання дітей 

3.Художня праця 

4.Навчання і виховання 

в різновікових групах 

 

 

1.Психологія 

(загальна, 

педагогічна, дитяча) 

із психологією 

творчості дітей 

дошкільного віку 

2.Педагогіка (загальна, 

дошкільна) та 

основи педагогічної 

майстерності 

3.Методика роботи з 

дітьми з 

порушенням 

психофізичного 

розвитку (додаткова 

спеціалізація) 

4.Методичні основи 

побудови навчально-

виховного процесу в 

сім’ї (додаткова 

спеціалізація) 

1.Підготовка до 

літньої практики 

2.Літня педагогічна 

практика  

(диференційований 

залік) 

3.Спостередження 

та пробна 

практика  

(диференційований 

залік) 

- 

ІІ 3 01.09-

14.12 

15 15.12-

28.12 

- 1.Соціологія 

2.Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

3.Фізичне виховання 

4.Сучасні педагогічні 

технології 

5. Ефективна 

комунікація 

(додаткова 

спеціалізація) 

6. Основи 

конфліктології в 

роботі сімейного 

1.Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

2.Методика 

формування 

елементарних 

математичних 

уявлень у дітей 

дошкільного віку 

3. Основи дефектології 

і логопедії 

1. Спостереження 

та пробна 

практика  

(диференційований 

залік) 

- 
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вихователя (додаткова 

спеціалізація) 

4 12.01-

22.03 

20.04- 

07.06 

17 

(10+7) 

08.06-

14.06 

15.06-

28.06 

23.03-

19.04 

1.Сучасні інформаційні 

технології в роботі з 

дітьми та методика їх 

застосування 

2.Безпека 

життєдіяльності та 

охорона праці в галузі 

3.Інклюзивна освіта та 

методика співпраці з 

родинами 

4.Ритміка та 

хореографія 

5. Лікувальна 

фізкультура 

(додаткова 

спеціалізація) 

6. Корекційна 

дошкільна 

психопедагогіка 

(додаткова 

спеціалізація) 

7. Англійська мова в 

колі сім’ї (додаткова 

спеціалізація) 

8. Родинна педагогіка 

та дитинознавство 

(додаткова 

спеціалізація) 

1.Основи 

філософських знань 

(філософія та 

релігієзнавство) 

2.Методика фізичного 

виховання дітей 

1. Спостереження 

та пробна 

практика  

(диференційований 

залік) 

2.Переддипломна   

(диференційований 

залік) 

1. Кваліфікаційний 

іспит: педагогіка з 

окремими 

методиками 

2.Кваліфікаційний 

іспит з дисциплін 

додаткової 

спеціалізації 

 

 

 


