1. Історія України
2. Фізичне виховання
3. Філософія
4. Історія та культура України
5. Українська мова за професійним спрямуванням
6. Іноземна мова
7. Культура українського усного фахового мовлення
8. Анатомія, фізіологія з основами генетики та валеологія
9. Сучасна російська мова з методикою навчання
10.Основи природознавства
11.Сучасна українська мова з практикумом
12.Вікова фізіологія ,шкільна гігієна з основами медичних знань
13.Основи педагогічної майстерності
14.Музичне мистецтво та основи хореографії з методикою навчання
15.Теорія і методика фізичного виховання
16.Методика навчання основ здоров’я
17.Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова)
18.Методика навчання інформатики в початковій школі
19.Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання
20.Трудове навчання з практикумом
21.Методика навчання іноземної мови
22.Педагогічні технології в початковій школі
23. Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»
24.Методика навчання української мови в початкових класах
25. Образотворче мистецтво з методикою навчання
26.Основи інклюзивної педагогіки
27.Математика та методика навчання освітньої галузі « Математика»
28.Організація і управління в початковій школі з методикою навчання
29.Педагогіка з історією педагогіки
30.Методика навчання письма
31.Методика навчання літературного читання
32. Основи інформатики з основами програмування
33.Теорія та методика виховання
34.Вступ до спеціальності «Початкова освіта»
35.Безпека життєдіяльності та охорона праці
36.Загальна психологія
37.Основи педагогічних досліджень
38.Дитяча література
39.Інформаційно-комунікаційні технології в галузі початкова освіта
40.Методика роботи в таборах
41.Гендерна педагогіка

42.Основи правознавства
43.Медіаосвіта
44. Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво»
45.Історія, література, культура країни, мова якої вивчається
46.Практичний курс англійської мови
47.Друга іноземна мова
48.Методика навчання іноземної мови
49.Методика навчання іноземної мови
50.Друга іноземна мова
51.Практичний курс англійської мови
52.Основи алгоритмізації та програмування
53. Методика навчання інформатики в початковій школі
54.Практичний курс інформатики
55. Методика навчання інформатики в початковій школі
56.Практичний курс інформатики
57.Основи алгоритмізації та програмування

Практична підготовка забезпечується під час проходження студентами різних
видів практик:










Навчальна практика (Практика з основ природознавства та краєзнавства)
Педагогічна практика: (Позакласна та позашкільна виховна робота)
Пробні уроки та заняття( навчально-виховна практика)
Літня практика в оздоровчих таборах
Безперервна практика
Виробнича педагогічна практика
Виробнича практика на робочому місці вчителя з додатковою кваліфікацією
Виробнича діагностико-корекційна практика
Виробнича(переддипломна)практика

