
1. План-графік навчального процесу: 

Курс Осіння сесія Зимова сесія Літня сесія 

І 28.09.-03.10.20 16.11.-27.11.20 22.03-02.04.21 

ІІ 28.09.-03.10.20 16.11.-27.11.20 22.03-02.04.21 

ІІІ 28.09.-10.10.20 16.11.-28.11.20 22.03-03.04.21 

IV 28.09.-10.10.20 16.11.-28.11.20 22.03-03.04.21 

2. Увага! Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 

під час роботи консультпункту. 

Дні роботи консультпункту: 

12,13.10.20 24,25.12.20 24,25.12.20 13,14.05.21 25-28.08.21 

 

3. План складання екзаменів та заліків: 

Курс Осіння сесія Зимова сесія Літня сесія 

І 

І семестр ІІ семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ІІ 

ІІІ семестр ІV семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ІІІ 

V семестр VІ семестр 

 Екзамени 

1. Теорія та методика 

виховання 

2. Психологія педагогічна 

 

Заліки 

1. Методика навчання 

освітньої галузі "Мови і 

літератури" 

2. Практико-орієнтований 

курс інклюзивного 

навчання 

3. Корекційна педагогіка 

4. Тьюторська допомога 

5. Навчальна практика 

(педагогічна) 

 

Екзамени 

1. Методика навчання 

освітньої галузі "Мови і 

літератури" 

2. Методика навчання 

освітньої галузі 

"Природознавство" та 

"Суспільствознавство" 

3. Практико-орієнтований 

курс інклюзивного 

навчання 

 

Заліки 

1. Основи інклюзивної 

освіти 

2. Методика навчання 

освітньої галузі 

"Математика" 

3. Навчальна практика з 

основ природознавства 

4. Навчальна практика з 

інклюзивного навчання 

5. Курсова робота з 

фахових дисциплін 

6. Основи інтегрованого 

навчання з методикою 

7. Психолого-

педагогічний супровід осіб 

з особливими потребами в 

умовах інклюзивного 

навчання 

 

ІV 

VІІ семестр VІІІ семестр 

 

 

Екзамени 

1. Методика навчання 

освітньої галузі 

«Математика» 

2. Методика навчання 

освітньої галузі 

"Технології" 

3. Методика роботи 

асистента вчителя в 

класі з інклюзивним 

навчанням з курсовою 

роботою 

Екзамени 

1. Педагогічні технології у 

початковій школі 

2. Методика навчання 

освітньої галузі 

"Мистецтво" 

3. Організація читацької та 

мовленнєвої діяльності 

4. Практико-орієнтований 

курс інклюзивного 

навчання 

 



Заліки 

1. Організація та 

управління у початковій 

освіті  

2. Практико-орієнтований 

курс інклюзивного 

навчання 

3. Специфіка та методика 

роботи з обдарованими 

дітьми та дітьми з 

особливими освітніми 

потребами 

4. Методика позакласної 

та позашкільної роботи 

з дітьми з особливими 

потребами 

Заліки 

1. Методика навчання 

освітньої галузі 

«Здоров’я і фізична 

культура» 

2. Методика навчання 

музичного мистецтва  

3. Виробнича практика 

4. Методика навчання 

розв’язування сюжетних 

задач 

5. Курсова робота  

 

Атестація бакалавра 

 
 4. Педагогічна практика 

Студенти, які працюють за обраним фахом, звільняються від 

проходження педагогічної практики при наданні довідки та 

характеристики з місця роботи, ксерокопії трудової книжки. 

Студенти, які не працюють за обраним фахом, проходять педагогічну 

практику та надають наступні матеріали: 

- щоденник педагогічної практики 

- характеристику з місця проходження педагогічної практики. 

 

 

 

Підготувала:       методист Стряпченко Ірина Олександрівна 
 

 

Сайт:    https://mdpu.org.ua/universitet/struktura-universitetu/zaochno-

distantsijnij-viddil/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Мелітопольський державний  

педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького  

 
 

План-графік 
 

Навчально-консультаційної 
і міжсесійної роботи 
заочного відділення 

на 2020-2021 н.р. 
 
 
 

Спеціальність  Початкова освіта 
(на базі молодшого спеціаліста) 

Освітня програма:  
Початкова освіта. Інклюзивна освіта 

 
Адреса: 72312 м. Мелітополь 

       вул. Гетьманська 20 
       заочний відділ 
       тел. (0619) 44-45-58 

 
 
 

Мелітополь 2020 рік 

https://mdpu.org.ua/universitet/struktura-universitetu/zaochno-distantsijnij-viddil/
https://mdpu.org.ua/universitet/struktura-universitetu/zaochno-distantsijnij-viddil/

