
ОГОЛОШЕННЯ 

 

20 листопада 2020 р. відбудеться консультація 

до підсумкової атестації студентів 6 курсу денної та заочної форми навчання  

 спеціальності 013 «Початкова освіта»  

 

(Платформа Google Meet ) 
 

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ 1 З ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ  «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»: 

Час проведення Назва дисципліни Прізвище викладача 

13:00-13.40 Нові підходи до вивчення мовно-літературної освітньої 

галузі в початковій школі 
проф.Романюк С.З. 

13.40-14.10 

 

Актуальні питання у вивченні математичної  освітньої 

галузі в  початковій школі 
доц. Прокоп І.С. 

14.10-14.40 Професійно-особистісне становлення вчителя початкової 

школи 
 

доц.Гордійчук О.Є. 

14.40 -15.10 Організаційні та психолого-педагогічні основи 

інклюзивної освіти  

доц.Гордійчук О.Є. 

15.10-15.40 
 

Сучасні підходи до вивчення суспільно-природничо-

технологічних освітніх галузей в початковій школі 
доц.Шевчук К.Д. 

15.40-16.10 Інноваційні підходи до вивчення мистецької освітньої 

галузі у початковій школі 
доц.Предик А.А. 

16.10-16.30 Організація творчої діяльності школярів у системі 

виховної роботи  

Примітка: тільки для освітньо-професійної програми 

«Виховна робота в освітніх закладах» 

доц.Предик А.А. 

 

Завідувача кафедри педагогіки  

та методики початкової           проф.Романюк С.З. 



ОГОЛОШЕННЯ 
 

21 листопада 2020 р. відбудеться консультація 

до підсумкової атестації студентів 6 курсу денної та заочної форми навчання 

спеціальності 013 «Початкова освіта» 

 

(Платформа Google Meet ) 

 
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ 2 З ДИСЦИПЛІН ЗА СПРЯМУВАННЯМ  

«ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ» 

(ДЛЯ ОПП «ПОЧАТКОВА ОСВІТА (ПСИХОЛОГІЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ)»): 

  
Час 

проведення 

Назва дисципліни Прізвище викладача 

8.30-8.50 Психологія спілкування доц.Мафтин Л.М. 

8.50-9.20 Психологія освітнього менеджменту доц.Мафтин Л.М. 

9.20-9.50 Техніки проведення групових тренінгів доц.Сімак А. 

  

  

Завідувача кафедри педагогіки  

та методики початкової           проф.Романюк С.З. 



ОГОЛОШЕННЯ 
 

21 листопада 2020 р. відбудеться консультація 

до підсумкової атестації студентів 6 курсу денної та заочної форми навчання 

спеціальності 013 «Початкова освіта» 

  

 (Платформа Google Meet ) 

 
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ 2 З ДИСЦИПЛІН ЗА СПРЯМУВАННЯМ 

«ВИХОВНА РОБОТА В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ» 

(ДЛЯ ОПП «ПОЧАТКОВА ОСВІТА (ВИХОВНА РОБОТА В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ)»): 

 
Час 

проведення 

Назва дисципліни Прізвище викладача 

 

10.30-11.00 

Технологія організації позакласної та позашкільної 

роботи 

доц. Бигар Г.П. 

11.00-11.30 Управління виховною роботою в освітніх закладах асист.Маковійчук О.В. 

 

Завідувача кафедри педагогіки  

та методики початкової           проф.Романюк С.З. 



ОГОЛОШЕННЯ 
 

21 листопада 2020 р. відбудеться консультація 

до підсумкової атестації студентів 6 курсу денної та заочної форми навчання 

спеціальності 013 «Початкова освіта» 

 

(Платформа Google Meet ) 

 
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ 2 З ДИСЦИПЛІН ЗА СПРЯМУВАННЯМ 

«ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

(ДЛЯ ОПП «ПОЧАТКОВА ОСВІТА (ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ):  

 

Час 

проведення 

Назва дисципліни Прізвище викладача 

8.50-9.20 Психологія освітнього менеджменту доц. Мафтин Л.В. 

9.20-9.50 Інноваційні підходи до управління в освіті доц.Нікула Н.В. 

9.50-10.20 Управлінська культура освітнього менеджера доц.Біленкова Л.М. 

 

 

Завідувача кафедри педагогіки  

та методики початкової           проф.Романюк С.З. 


