
1. План-графік навчального процесу: 

 
Курс Осіння сесія Зимова сесія Весняна сесія 

І 27.09.-02.10.21 15.11.-26.11.21 21.03-01.04.22 

ІІ 27.09.-02.10.21 15.11.-26.11.21 21.03-01.04.22 

ІІІ 27.09.-09.10.21 15.11.-27.11.21 21.03-02.04.22 

IV 27.09.-09.10.21 15.11.-27.11.21 21.03-02.04.22 

2. Увага! Ліквідація академічної заборгованості здійсню-

ється під час роботи консультпункту. 
 

Дні роботи консультпункту: 

 

08,13.11.21 20,25.12.21 07,12.03.22 23,28.05.22 22-26.08.22 

 

3. План складання екзаменів та заліків: 

Курс 
Осіння сесія Зимова сесія Літня сесія 

І семестр ІІ семестр 

І 

 

 

Екзамени: 

1. Вікова фізіологія та 

валеологія 

2. Психологія 

3. Філософія 

 

Заліки: 

1. Дитяча психологія 

2. Образотворче мисте-

цтво в закладі дошкі-

льної освіти 

3. Інформаційні-

комунікаційні техно-

логії 

4. Педагогіка дошкіль-

ної освіти з курсовою 

роботою та з навча-

льною практикою 

Екзамени: 

1. Історія та культура України 

2. Українська мова  

 

 

 

Заліки: 

1. Педагогіка дошкільної 

освіти з курсовою роботою 

2. Образотворче мистецтво в 

закладі дошкільної освіти 

 

ІІ 

ІІІ семестр ІV семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екзамени: 

1.  Філософія  

2. Педагогіка дошкільної 

освіти з курсовою ро-

ботою 

3. Теорія та методика 

навчання дітей з по-

рушенням мовлення 

Екзамени: 

1. Іноземна мова 

2. Педагогіка дошкільної осві-

ти з курсовою роботою 

3. Дошкільна лінгводидактика 

4. Методичне керівництво 

розвитком дітей дошкільного 

віку 

 4. Методика музичного 

виховання дітей до-

шкільного віку 

 

Заліки: 

1. Правознавство 

2. Дошкільна лінгводи-

дактика 

 

 

Заліки: 

1. Теорія і методика фізич-

ного виховання та форму-

вання елементарних мате-

матичних уявлень дітей 

дошкільного віку 

2. Виробнича практика в 

групах раннього віку  

3. Неврологічні основи лого-

педії 

4. Ігри в логопедичній роботі  

ІІІ 

V семестр VІ семестр 

 

 

Екзамени: 

1. Методика музичного 

виховання дітей до-

шкільного віку 

2. Організація дозвіллє-

вої діяльності дітей 

дошкільного віку 

  

 

 

 

 

Заліки: 

1. Сучасні ТЗН ор-

ганізації профе-

сійної діяльності 

2. Образотворче 

мистецтво в за-

кладах дошкільної 

освіти 

3. Теорія та мето-

дика формування 

елементарних ма-

тематичних уяв-

лень 

4. Логоритміка з 

курсовою роботою 

Екзамени: 

1. Образотворче мистецтво в 

закладах дошкільної осві-

ти 

2. Методика фізичного вихо-

вання дітей дошкільного 

віку 

3. Теорія та методика фор-

мування елементарних 

математичних уявлень 

4. Методичне керівництво 

розвитком дітей дошкі-

льного віку 

5. Логоритміка з курсовою 

роботою 

 

Заліки: 

1. Основи дефектології та 

логопедії з навчальною 

практикою 

2. Виробнича практика (у 

закладах дошкільної осві-

ти) 

3.Логопедічна робота з ді-

тьми з фонетико-

фонематичним недоразви-

ненням мовлення 

ІV 

VІІ семестр VІІІ семестр 

Екзамени: 

1. Основи 

дефектології.  

Модуль 1. Ло-

гопедія 

 

Екзамени: 

1. Теорія та методика фо-

рмування елементарних 

математичних уявлень 

2. Педагогічні технології в 

дошкільній освіті 

Екзамени: 

1. Мовленнєві і сенсорні си-

стеми, їх порушення 

2. Логопсихологія 

3. Організація дослідницько-

експериментальної діяль-



 

 

 

3. Логопедична робота з 

дітьми дошкільного  

        віку  

 

 

Заліки: 

1.  Оздоровчі, техноло-

гічні та діагностичні 

методики фізичного 

розвитку дітей 

2. Етнопедагогіка та ет-

нопсихологія дитин-

ства 

3. Курсова робота з лого-

ритмики 

 

 

ності дітей 

 

 

 

 

Заліки: 

1  Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці 

2. Виробнича (організаційно-

методична) практика 

3. Виробнича практика (в ло-

гопедичних групах ДНЗ) 

4. Технології роботи соціаль-

ного гувернера 

5. Лексика та граматика су-

часної іноземної мови 

 
 

Атестація  бакалавра 

 
 

 

4. Виробнича практика в ДНЗ: 

Студенти, які працюють за обраним фахом, звільняються від прохо-

дження виробничої практики в ДНЗ при наданні довідки та характеристи-

ки з місця роботи, ксерокопії трудової книжки. 

 
 

Підготувала:       методист Стряпченко Ірина Олександрівна 

 

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

distantsijnij-viddil/ 
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державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького  

 
 
 

План-графік 
 

Навчально-консультаційної 
і міжсесійної роботи 
заочного відділення 

на 2021-2022 н.р. 
 
 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта 
Освітня програма:  

Дошкільна освіта. Логопедія 
 

 
Адреса: 72312 м. Мелітополь 

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

 
 
 

Мелітополь 2021 рік 
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