
ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ  

на 2019-2020 н.р. 
 

ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта 

ОП Початкова освіта. Іноземна мова 

ОП Початкова освіта. Християнська етика 
 

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  

 

М 219-с група ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта 

Навчальний план затверджено Вченою радою МДПУ імені Богдана 

Хмельницького (протокол №12 від 02.04.2019 р.) 

 

1 курс, 2 семестр  

(здобувач обирає 2 дисципліни) 

2 курс, 3 семестр 

(здобувач обирає 3 дисципліни) 

Актуальні питання педагогіки 

початкової освіти 

Організація і проведення 

педагогічних досліджень у галузі 

початкової освіти 

Професійне управління і моніторинг 

якості в початковій школі 

Сучасні технології вивчення 

фізкультурної освітньої галузі 

Технології виховання дітей у класі з 

інклюзивним навчанням  

Методика організації діалогічної 

взаємодії з учнями у початковій 

школі 

Сенсорна інтеграція у дітей з 

особливими освітніми потребами 
Педагогіка партнерства 

Диференційоване викладання та 

стандартизоване оцінювання в 

інклюзивному класі 

Діловодство в початковій школі 

Педагогічне проектування в 

професійній діяльності вчителя 

початкової школи 

Специфіка роботи з обдарованими 

дітьми 

 



М 219-с група ОП Початкова освіта. Іноземна мова 

Навчальний план затверджено Вченою радою МДПУ імені Богдана 

Хмельницького (протокол №12 від 02.04.2019 р.) 
 

1 курс, 2 семестр  

(здобувач обирає 2 дисципліни) 

2 курс, 3 семестр 

(здобувач обирає 3 дисципліни) 

Теоретичні аспекти вивчення 

іноземної мови 
Організація наукових досліджень 

Теорія і практика перекладу 
Актуальні проблеми підготовки 

вчителя 

Професійне управління і моніторинг 

якості в початковій школі 

Методика організації діалогічної 

взаємодії з учнями у початковій 

школі 

Методика роботи школи з сім’єю та 

громадськістю 
Сучасне літературознавство 

Інноваційні технології навчання 

іноземної мови в початковій школі 

Організація навчально-виховного 

процесу в початковій школі 

Професійний саморозвиток вчителя 

іноземної мови 

Професійна компетентність учителя 

початкової школи 
 

М 219-с група ОП Початкова освіта. Християнська етика 

Навчальний план затверджено Вченою радою МДПУ імені Богдана 

Хмельницького (протокол №12 від 02.04.2019 р.) 
 

1 курс, 2 семестр  

(здобувач обирає 2 дисципліни) 

2 курс, 3 семестр 

(здобувач обирає 3 дисципліни) 

Сучасні технології виховання 

особистості 
Біблійні етичні концепції 

Методика викладання 

факультативних курсів з 

християнської етики 

Християнська етика в світовій 

культурі 

Професійне управління і моніторинг 

якості в початковій школі 
Діловодство в початковій школі 

Методика роботи школи з сім’єю та 

громадськістю 
Сучасне літературознавство 

Організація наукових досліджень 
Організація навчально-виховного 

процесу в початковій школі 

Актуальні проблеми підготовки 

вчителя 

Професійна компетентність учителя 

початкової школи 

 


