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13.00

14.35

16.15
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19.15

13.00

14.35

16.15

17.45

19.15

 Психологія сімейних стосунків з основами
сексології (лаб)  
в.Ковтун А.Ю. 

 Психологія 
спілкування  (лаб) 

в. Медвідь Є.С. 

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

Основи менеджменту та підприємницької діяльності (л)  
доц.Пахомова Т.М.

Основи менеджменту та підприємницької діяльності (л)  
доц.Пахомова Т.М.

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

Соціальна педагогіка з основами соціалізації 
доц.Хлєбік С.Р.  (к)

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

Експериментальна психологія і 
психодіагностика (л) в.Півень С.М.

 Психологія сімейних стосунків з основами 
сексології (л)  в.Ковтун А.Ю. 

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

 Педагогіка (л)  доц.Новгородська Ю.Г. 

Психологія спілкування  (л)
в. Медвідь Є.С.

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

Загальна психологія (сем) в.Сватенкова Т.І. 

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

Історія педагогіки і теорія та історія соц.виховання
доц.Володченко Ж.М. (к)

Експериментальна психологія і 
психодіагностика (л) в.Півень С.М.

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

Експериментальна психологія і психодіагностика (к)           
доц. Никоненко О.П.

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

Психологія дитяча (л) проф. Кононко О.Л.

ДПз-21 Пз-21 СПз-21 
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Педагогіка сімейного виховання та методи соцільно-
виховної роботи (к) доц.Конончук А.І.

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

Розклад 
зимової  заліково-екзаменаційної сесії факультету психології та соціальної роботи студентів ІІ курсу з 01.12.2014 - 12.12.2014, 

заочної форми навчання  (спеціальність "соціальна педагогіка; практична психологія",  "дошкільна освіта; практична психологія", "психологія")

Дата Час 
ІI курс

Теорія і методика музичного виховання 
доц.Матвієнко С.І. (л)
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13.00

14.35

16.15

17.45

19.15

11.20

13.00

14.35

16.15

17.45

11.20

13.00

14.35

16.15

Іноземна мова (сем)
доц.Долматова М.П. 

Загальна психологія (лаб) в.Сватенкова Т.І. 

Психологія дитяча (л) проф. Кононко О.Л.

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

 Безпека життєдіяльності (сем) 
доц.Євтушенко А.І. 

 Історія та філософія психології (к) 
доц.Наконечна М.М. 

 Психологія сімейних стосунків з основами 
сексології (сем)  в.Ковтун А.Ю. 

Загальна психологія (лаб) в.Сватенкова Т.І.. 

Загальна психологія (лаб) в.Сватенкова Т.І.. 

 Психологія 
спілкування  (лаб) 

в. Медвідь Є.С. 

 Психологія 
спілкування  (лаб) 

в. Медвідь Є.С. 
 Психологія 

спілкування  (лаб) 
в. Медвідь Є.С. 

Історія педагогіки і теорія та історія соц.виховання
доц.Володченко Ж.М. (к)
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Філософія (етика та естетика) (л)  доц.Бучин А.П.
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Історія педагогіки і теорія та історія соц.виховання
доц.Володченко Ж.М. (к)

Іноземна мова 
 в.Ярмак Н.О.

Педагогіка сімейного виховання та методи соцільно-
виховної роботи (к) доц.Конончук А.І.

Методика формування у дошк.
соц.компетентності (л) доц.Матвієнко С.І./ 
Проектування предметно-розвивального 
середовища ДНЗ (л) доц. Пісоцький О.П.

Психологія дитяча (л) проф. Кононко О.Л.

Іноземна мова (сем)
ст.в.Благініна С.В., в.Ярмак Н.О.

Методика формування у дошк.
соц.компетентності (л) доц.Матвієнко С.І./ 
Проектування предметно-розвивального 
середовища ДНЗ (л) доц. Пісоцький О.П.

Психологія педагогічна (сем)
в.Гетьман Т.О.

Укр.мова (за проф. спрямуванням) (л)  
доц.Рудюк Т.В.

Укр.мова (за проф. спрямуванням) (л)  
доц.Рудюк Т.В.

Соціальна педагогіка з основами соціалізації 
доц.Хлєбік С.Р.  (к)

Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля 
та осн.сценарної роботи соц.педагога (к)

доц.Качалова Т.В.
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Філософія (етика та естетика) (л)  доц.Бучин А.П.

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

 Історія та філософія психології (л) 
доц.Наконечна М.М. 

 Безпека життєдіяльності (л) 
доц.Євтушенко А.І. 

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

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

Психологія педагогічна (сем)
в.Гетьман Т.О.

Методика формування у дошк.
соц.компетентності (л) доц.Матвієнко С.І./ 
Проектування предметно-розвивального 
середовища ДНЗ (л) доц. Пісоцький О.П.



8.00

9.40
 Теорія та методика фізичного 
виховання та валеол. освіти 

(лаб.) доц. Матвієнко С.І. 

 Психологія педагогічна 
(лаб.)в.Гетьман Т.О. 

11.20  Психологія педагогічна 
(лаб.)в.Гетьман Т.О. 

 Теорія та методика фізичного 
виховання та валеол. освіти 

(лаб.) доц. Матвієнко С.І. 

13.00

14.35

13.00

14.35

16.15

17.45

19.15

13.00

14.35

16.15

17.45

19.15

 ЗАЛІК  Психологія сімейних стосунків з основами 
сексології  в.Ковтун А.Ю. 

Методика формування у дошк.
соц.компетентності (сем) доц.Матвієнко С.І./ 

Проектування предметно-розвивального 
середовища ДНЗ (сем) доц. Пісоцький О.П.

Іноземна мова (сем)
доц.Долматова М.П. 

Основи менеджменту та підприємницької 
діяльності (л)  доц.Пахомова Т.М.

Основи менеджменту та підприємницької 
діяльності (сем)  доц. Пахомова Т. М.

 ДИФ. ЗАЛІК  Безпека життєдіяльності  
доц.Євтушенко А.І. 

 Психологія сімейних стосунків з основами 
сексології (сем)  в.Ковтун А.Ю. 

Іноземна мова (сем)
доц.Долматова М.П.

Основи менеджменту та підприємницької 
діяльності (л)  доц. Пахомова Т. М.

В
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Соціальна педагогіка з основами соціалізації 
доц.Хлєбік С.Р.  (к)

Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля 
та осн.сценарної роботи соц.педагога (к)

доц.Качалова Т.В.

Іноземна мова 
 в.Ярмак Н.О.

ЗАЛІК  Психологія спілкування 
в. Медвідь Є.С.

Психологія спілкування  (к)
в. Медвідь Є.С.

Іноземна мова (сем)
ст.в.Благініна С.В., в.Ярмак Н.О.

 Безпека життєдіяльності (к) 
доц.Євтушенко А.І. 

 Педагогіка (сем)  доц.Новгородська Ю.Г. 

Загальна психологія (сем) в.Сватенкова Т.І. 

Іноземна мова 
 в.Ярмак Н.О.

Іноземна мова (сем)
ст.в.Благініна С.В., в.Ярмак Н.О.

Укр.мова (за проф. спрямуванням) (сем)  
доц.Рудюк Т.В.
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ЕКЗАМЕН  Теорія і методика фіз.виховання та 
валеологічної освіти  доц.Матвієнко С.І.

Укр.мова (за проф. спрямуванням) (сем)  
доц.Рудюк Т.В.

Соціальна педагогіка з основами соціалізації 
доц.Хлєбік С.Р.  (к)

Укр.мова (за проф. спрямуванням) (сем)  
доц.Рудюк Т.В.

Методика формування у дошк.
соц.компетентності (сем) доц.Матвієнко С.І./ 

Проектування предметно-розвивального 
середовища ДНЗ (сем) доц. Пісоцький О.П.

     Філософія (етика та естетика) (сем.)             доц.Бучин 
А.П.

Вікова та педагогічна психологія (к)
ст.в.Кричковська Т.Д.

ЗАЛІК Теорія і методика музичного 
виховання  доц.Матвієнко С.І. 

Експериментальна психологія і 
психодіагностика (сем) в.Півень С.М.

Методика формування у дошк.
соц.компетентності (л) доц.Матвієнко С.І./ 
Проектування предметно-розвивального 
середовища ДНЗ (л) доц. Пісоцький О.П.
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13.00

14.35

Основи менеджменту та підприємницької 
діяльності (сем)  доц. Пахомова Т. М.

Основи менеджменту та підприємницької 
діяльності (сем)  доц. Пахомова Т. М.

Експерим. психологія і інженерна психологія
в.Півень С.М.(л)

Іноземна мова (сем)
доц.Долматова М.П. 

ЗАЛІК  Основи менеджменту та 
підприємницької діяльності  доц.Пахомова Т.М.

Психологія дитяча (л) проф. Кононко О.Л.

Укр.мова (за проф. спрямуванням) (сем)  
доц.Рудюк Т.В.

ЕКЗАМЕН Філософія (етика та естетика)  
доц.Бучин А.П.

Філософія (етика та естетика) (сем)  доц.Бучин 
А.П.

ЗАЛІК   Філософія (етика та естетика)  
доц.Бучин А.П.

          Філософія (етика та естетика) (сем.)  
доц.Бучин А.П.

Основи менеджменту та підприємницької 
діяльності (к)  доц.Пахомова Т.М.

Основи менеджменту та підприємницької 
діяльності (к)  доц. Пахомова Т. М.

Соціальна педагогіка з основами соціалізації 
доц.Хлєбік С.Р.  (к)

Соц.-педагог.робота у сфері дозвілля та осн.сценарної 
роботи соц.педагога (к) 

доц.Качалова Т.В. 

Філософія (етика та естетика) (сем)                    
доц.Бучин А.П.

Педагогічна творчість (л)  доц.Пихтіна Н.П.

Декан факультету 

П
т.
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20

14

 Історія та філософія психології (сем) 
доц.Наконечна М.М. 

Ч
т.
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ЗАЛІК  Філософія (етика та естетика )     доц.Бучин 
А.П.

доц.Конончук А.І.

С
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10
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ДИФ.ЗАЛІК   Історія педагогіки і теорія та історія 
соц.виховання доц.Володченко Ж.М. 

Вікова та педагогічна психологія (к)
ст.в.Кричковська Т.Д.

Іноземна мова 
 в.Ярмак Н.О.

Іноземна мова 
 в.Ярмак Н.О.

Іноземна мова (сем)
доц.Долматова М.П. 

Іноземна мова (сем)
ст.в.Благініна С.В., в.Ярмак Н.О.

Експериментальна психологія і 
психодіагностика (сем) в.Півень С.М.

Вікова та педагогічна психологія (к)
ст.в.Кричковська Т.Д.

          Філософія (етика та естетика) (сем.)  
доц.Бучин А.П.

Педагогічна творчість (л)  доц.Пихтіна Н.П.

ДИФ.ЗАЛІК  Психологія педагогічна 
ст.в.Кричковська Т.Д.

Методика формування у дошк.
соц.компетентності (сем) доц.Матвієнко С.І./ 

Проектування предметно-розвивального 
середовища ДНЗ (сем) доц. Пісоцький О.П.


