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Курс

Семестр

Екзамени

Заліки

1
2

Кількість
тижнів в
семестрі
19
20

-

-

3

19

-

Курсові
проект
робота
-

-

-

-

-

-

Методика навчання предмету «Основи здоров'я»

-

-

Теорія і методика фізичного виховання
Методика трудового навчання з практикумом

-

-

Музичне виховання з методикою
Педагогіка

-

-

Основи ритміки і хореографії

-

-

1
Культурологія
Анатомія, фізіологія, гігієна дітей шкільного віку
2
4

5

6

19

19

15

ДПА Українська мова
ДПА Математика
ДПА Історія України
Основи початкового курсу
природознавства
Методика навчання іноземної
мови
Основи початкового курсу
математики
Сучасна російська мова з
практикумом
Психологія
Методика викладання предмету
«Я у світі»
Іноземна мова за професійним
спрямуванням
Основи початкового курсу
інформатики

Основи валеології
Основи правознавства
Каліграфія
Основи екології
Шкільний курс англійської мови
Методика навчання російської мови

3

7

18

Методика навчання української
мови
Методика навчання
природознавства
Методика навчання
інформатики
Образотворче мистецтво з
методикою навчання
Пед. основи роботи з дит. та
юнац. колективами (гр.Б)
Основи сценічного та
екранного мистецтва з
методикою навчання

Практична граматика англійської мови (Гр.А.)

Українська мова за
професійним спрямуванням
Основи економічної теорії
ШКАМ і ШКНМ (для 4-АШ)

Основи педагогічної майстерності

4

8

10

ІКТ навчання. Технічні засоби
навчання
Основи філософських знань
Сучасна українська мова
Практикум сучасного і
писемного мовлення (іноземна
мова)
Педагогіка
Дитяча література з основами
культури і техніки мови
Методика навчання математики

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Соціологія
Фізичне виховання
Охорона праці

-

захист к/р
-

Основи медичних знань
Основи коррекційної педагогіки

-

-

Історія культури, літератури країни, мова якої вивчається
(гр..А)
Історія юнацького та дитячого руху (гр. Б)
Практична граматика англійської мови (Гр.А.)

-

-

Методика організацій об’єднань та клубів за інтересами
(для 4-БШ)
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