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Декан факультету 

"Затверджую"
проректор з науково-педагогічної
та методичної роботи 
___________ доц. Самойленко О.Г.
_________ 2014 р.

Розклад 
роботи консультпункту факультету психології та соціальної роботи на 25.10.2014 р. для І курсу, заочної форми навчання 

спеціальності "соціальна педагогіка; практична психологія", "дошкільна освіта " 

Дата Час 
ДПз-11

I курс

СПз-11

доц. Конончук А.І.

С
б.

25
.1

0.
20

14

Людина в сучасному соціумі (л) в. Зінченко Т.В.

Етнопедагогіка (л) в. Зінченко Т.В.

Дитяча література (л) в. Тукач І.І.

Дитяча література (л) в. Тукач І.І.

Основи медичних знань та 
педіатрія (л)  доц.Никоненко Ю.П.

Основи медичних знань та
 педіатрія (л)  доц.Никоненко Ю.П.

Основи медичних знань (л) 
доц.Никоненко Ю.П.

Основи медичних знань (л) 
доц.Никоненко Ю.П.
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ДПз-21
Дата Час 

доц. Конончук А.І.

Філософія, етика  та естетика (л) 
доц.Бучин А.П.

Декан факультету 

С
б.

13
.0

9.
20

14

Педагогіка (л) 
доц.Новгородська Ю.Г.

Психологія педагогічна(л)
ст.в. Кричковська Т.Д.

                    Психологія сімейних   
стосунків з основами сексології (л) 

в. Ковтун А.Ю.

Пз-21

ІI курс

Філософія, етика  та естетика (л) доц.Бучин А.П.

Педагогіка (л) 
доц.Новгородська Ю.Г.

"Затверджую"
проректор з науково-педагогічної
та методичної роботи 
___________ доц. Самойленко О.Г.
_________ 2014р.

Розклад 
роботи консультпункту факультету психології та соціальної роботи на 13.09.2014 р. для ІІ курсу, заочної форми навчання 

(спеціальність  "дошкільна освіта;практична психолоія ", "психологія")
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"Затверджую"
проректор з науково-педагогічної
та методичної роботи 
___________ доц. Самойленко О.Г.
_________ 2014р.

Розклад 
роботи консультпункту факультету психології та соціальної роботи на 25.10.2014 р. для ІІ курсу, заочної форми навчання 

(спеціальність  "дошкільна освіта;практична психологія ", "психологія")

Дата Час 
ІI курс

ДПз-21

Теорія і методика музичного виховання (к) доц. Матвієнко С.І.

Декан факультету доц. Конончук А.І.

Пз-21

С
б.

25
.1

0.
20

14

Теорія і методика музичного виховання (л) доц. Матвієнко С.І. Історія та філософія психології (л) 
доц. Наконечна М.М.

       Загальна психологія (л)     
ст.в. Шилова Г.П.

        Загальна психологія (л)     
ст.в. Шилова Г.П.


