
11.20

13.00

14.35

16.15

17.45

19.10

13.00

14.35

16.15

17.45 Теорія особистості  в психології (л)              
в. Кресан О.Д

19.10 Теорія особистості  в психології (л)           
в. Кресан О.Д

Політологія (л)  доц.Томек В.Й.

Політологія (л)  доц.Томек В.Й.

Сучасні пед. технології в дошкільній освіті (л)                                                      
доц.  Новгородська Ю.Г.

Експериментальна психологія та інженерна психологія (л)                               
в. Півень С.М.

Експериментальна психологія та інженерна психологія (л)                                    
в. Півень С.М.

Юридична психологія та політична психологія (л)                                              
доц. Шевченко Т.М.

Юридична психологія та політична психологія (л)                                                 
доц. Шевченко Т.М.

Юридична психологія та політична психологія (л)                                                         
доц. Шевченко Т.М.

Соціальна психологія та конфліктологія 
доц.Шевченко Т.М.(л) 

 Основи наукових досліджень 
(л) доц. Тимошенко О.А.

 Основи наукових досліджень 
(л) доц. Тимошенко О.А.

Соціальна психологія  (л) 
доц.Шевченко Т.М.

Соціальна психологія  (л) 
доц.Шевченко Т.М.

 Технологія роботи соц. гувернера та соціальний супровід сім'ї (л)                                                     
доц. Хлєбік С.Р.

Основи соц.-педагогічних досліджень (л) 
доц.Борисюк С.О.

Соціальна психологія та конфліктологія (л) 
доц.Шевченко Т.М.

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

Політологія (л) доц. Томек В.Й.

Політологія (л) доц. Томек В.Й.

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

Розклад 
зимової  заліково-екзаменаційної сесії факультету психології та соціальної роботи для студентів ІІІ курсу з 01.12.2014 - 15.12.2014

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

Дата Час 

ДПз-31 

ІIІкурс

СПз-31 Пз-31 

Соціальна психологія та конфліктологія  (л) 
доц.Шевченко Т.М.

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

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва та 
психологія дитячої творчості (л) в.Пісоцька Л.М. 

В
т.

02
.1

2.
20

14
П

н.
01

.1
2.

20
14

Технології роботи соціального гувернера та соціальний супровід сім'ї (л)                                       
доц. Хлєбік С.Р.

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

Основи соц.-педагогічних досліджень (л) 
доц.Борисюк С.О.

Основи соц.-педагогічних досліджень (л) 
доц.Борисюк С.О.

Сучасні пед.технології в дошкільній освіті (л)                                                                
доц. Новгородська Ю.Г.

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

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



9.40

11.20

13.00
Соціальна психологія та 
конфліктологія (лаб) доц. 

Шевченко Т.М.

Експериментальна психологія та 
інженерна психологія (лаб)                     

в. Півень С.М.

14.35
Експериментальна психологія та 

інженерна психологія (лаб)                     
в. Півень С.М.

16.15

17.45

19.10

9.40
Методика проведення занять з 

народ.та ознайомл. дітей з сусп. 
довк.(лаб)в. Тукач І.І.

11.20
Сучасні педагогічні технології в 

дошкільній освіті (лаб)  
доц.Новгородська Ю.Г.

Культура мовлення і виразне 
читання(лаб.) доц.Аніщук А.М.

13.00
Сучасні педагогічні технології в 

дошкільній освіті (лаб)  
доц.Новгородська Ю.Г.

Культура мовлення і виразне 
читання(лаб.) доц.Аніщук А.М.

14.35
Сучасні педагогічні технології в 

дошкільній освіті (лаб)  
доц.Новгородська Ю.Г.

Культура мовлення і виразне 
читання(лаб.) доц.Аніщук А.М.

16.15
Сучасні педагогічні технології в 

дошкільній освіті (лаб)  
доц.Новгородська Ю.Г.

Культура мовлення і виразне 
читання(лаб.) доц.Аніщук А.М.

17.45 Культура мовлення і виразне 
читання(лаб.) доц.Аніщук А.М.

11.20

13.00 Безпека життєдіяльності (лаб) 
доц. Євтушенко А.І.

Методика проведення занять з 
народ.та ознайомл. дітей з сусп. 

довк.(лаб)в. Тукач І.І.

14.35 Культура мовлення і виразне 
читання(лаб.) доц.Аніщук А.М.

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

16.15

17.45

19.10

Культура мовлення і виразне читання (сем)  доц.Аніщук А.М.

 Експериментальна психологія та інженерна психологія (сем)                   
в. Півень С.М.

Методика проведення занять з народознавства та ознайомлення 
дітей з суспільним довкіллям  (л)   в. Тукач І.І.

Психологія праці й  управління 
доц. Наконечна М.М. (л)

Психологія праці й  управління 
доц. Наконечна М.М. (л)

Основи психологічного консультування та психокорекція (л) доц. 
ЛитовченкоН.Ф.

Основи психологічного консультування та психокорекція (л) доц. 
ЛитовченкоН.Ф.

Експериментальна психологія та інженерна психологія (сем)                       
в. Півень С.М.

Основи соц.-педагогічних досліджень (сем) 
доц.Борисюк С.О.

Основи соц.-педагогічних досліджень (сем) 
доц.Борисюк С.О.

Експериментальна психологія та інженерна психологія (л)                          
в. Півень С.М.

Соціальна психологія та 
конфліктологія (лаб) доц. 

Шевченко Т.М.

Психологія праці й  управління 
доц. Наконечна М.М. (л)

Культура мовлення і виразне читання (сем)  доц.Аніщук А.М.

П
т.

05
.1

2.
20

14

ЗАЛІК Основи соц.-педагогічних досліджень
 доц.Борисюк С.О.  

Економічна теорія (л)  доц.Пахомова Т.М.

Економічна теорія (л)  доц.Пахомова Т.М.

Політологія (л)  доц.Томек В.Й.

Юридична  та політична психологія (сем)                                                     
доц. Шевченко Т.М.

Юридична та політична психологія (сем)                                                   
доц. Шевченко Т.М.

Економічна теорія (л)  доц.Пахомова Т.М.

Економічна теорія (л)  доц.Пахомова Т.М.

Соціальна психологія та конфліктологія  (к) 
доц.Шевченко Т.М.

Сучасні пед. технології в дошкільній освіті (сем)                                             
доц.  Новгородська Ю.Г. 

Ч
т.

04
.1

2.
14

С
р.

03
.1

2.
20

14

Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки (л)                                                    
доц. Новгородський Р.Г.

                    Технології соціально-педагогічної роботи (л) доц. Сватенков О.В.

                    Технології соціально-педагогічної роботи (к) доц. Сватенков О.В.

Педагогіка сімейного вихов. та методи соц.-виховн. роб. (л) доц. Конончук А.І.

Соціально-педагогічна прфілактика делінквентної поведінки (сем) доц. 
Новгородський Р.Г.

                    Технології соціально-педагогічної роботи (к) доц. Сватенков О.В.

Культура мовлення і виразне читання (л)  доц.Аніщук А.М.

 Безпека життєдіяльності (сем) доц. Євтушенко А.І.Політологія (л)  доц.Томек В.Й.

Методика проведення занять з народознавства та ознайомлення 
дітей з суспільним довкіллям  (л)    в. Тукач І.І.

Основи соц.-педагогічних досліджень (сем) 
доц.Борисюк С.О.

 Сучасні пед. технології в дошкільній освіті (сем)                                                
доц.  Новгородська Ю.Г. 

Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки (л)                                                     
доц. Новгородський Р.Г.



8.00

9.40

11.20

13.00 Теорія особистості  в психології (л) 
в. Кресан О.Д

14.35

11.20

13.00

14.35

16.15

17.45 Практикум із загальної психології 
(лаб) в. Півень С.М.

19.10 Практикум із загальної 
психології (лаб) в. Півень С.М.

11.20

13.00  Основи дефектології (л)                                          
доц. Новгородський Р.Г.

Методика роботи у соц.-пед. закладах (л)                       
доц. Останіна Н.С.

Основи психолог.консультув. та 
психокорекція (лаб) в. Медвідь 

Є.С.

Юридична та політична 
психологія (лаб)                                    

доц. Шевченко Т.М.

14.35  Основи дефектології (л)                                      
доц. Новгородський Р.Г.

Методика роботи у соц.-пед. закладах (л)                      
доц. Останіна Н.С.

Юридична та політична психологія 
(лаб) доц. Шевченко Т.М.

Основи психолог.консультув. та 
психокорекція (лаб)  в. Медвідь 

Є.С.

16.15  Основи дефектології (л)                                      
доц. Новгородський Р.Г.

Методика роботи у соц.-пед. закладах (л)                          
доц. Останіна Н.С.

17.45 Основи дефектології (сем)                                 
доц. Новгородський Р.Г.

Методика роботи у соц.-пед. закладах (сем)                     
доц. Останіна Н.С.

19.10

Дошкільна лінгводидактика (л) доц. Аніщук А.М.

Педагогіка сімейного виховання та методи соц-вих.роб. (лаб)                   в. Зінченко 
Т.В.

Практикум із загальної психології (л) в. Півень С.М.

Дошкільна лінгводидактика (сем.) доц. Аніщук А.М.

Дошкільна лінгводидактика (л) доц. Аніщук А.М.

Психологія праці й  управління 
доц. Наконечна М.М. (сем)

Економічна теорія (л)  доц.Пахомова Т.М.

Економічна теорія (л)  доц.Пахомова Т.М.

Психологія праці й  управління 
доц. Наконечна М.М. (сем)

Економічна теорія (л)  доц.Пахомова Т.М.

Психологія праці й  управління 
доц. Наконечна М.М. (сем)П

н.
08

.1
2.

20
14

Педагогіка сімейного вихов. та методи соц.-виховн. роб. (сем) в.Зінченко Т.В.

Технології роботи соціального гувернера та соціальний супровід сім'ї (л)                            
доц. Хлєбік С.Р.

С
б.

06
.1

2.
20

14

Економічна теорія (л)  доц.Пахомова Т.М.

Політологія (л)  доц.Томек В.Й.

Економічна теорія (л)  доц.Пахомова Т.М.

Економічна теорія (сем)  доц.Пахомова Т.М.

Економічна теорія (л)  доц.Пахомова Т.М.

Історія дошкільної  педагогіки (к)                                                                  
проф. Коваленко Є. І. 

Художня праця та основи дизайну (сем)
 в.Лісовець О.В.

Історія дошкільної  педагогіки (сем)                                                           
проф. Коваленко Є.І.

Художня праця та основи дизайну (сем) 
в.Лісовець О.В.

 Залік Психологія праці й  управління 
доц. Наконечна М.М. 

 Основи наукових досліджень 
(л) доц. Тимошенко О.А.

Політологія (л)  доц.Томек В.Й.

В
т.

09
.1

2.
20

14 Сучасні пед. технології в дошкільній освіті (сем)                                         
доц.  Новгородська Ю.Г. 

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

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

Художня праця та основи дизайну (л)                                        
доц.Матвієнко С.І.

Соціальна психологія (сем) 
доц.Шевченко Т.М.

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва та 
психологія дитячої творчості (сем) в.Пісоцька Л.М. 

Соціальна психологія (сем) 
доц.Шевченко Т.М.

Дошкільна лінгводидактика (сем.) доц. Аніщук А.М.

Психологія праці й  управління 
доц. Наконечна М.М. (л)

Соціально-педагогічна прфілактика делінквентної поведінки (к) доц. Новгородський 
Р.Г.

Соціально-педагогічна прфілактика делінквентної поведінки (лаб)
доц. Новгородський Р.Г.



9.40
Художня праця та основи 

дизайну (лаб)                         
в.Лісовець О.В.

Методика проведення занять з 
народ.та ознайомл. дітей з сусп. 

довк.(лаб)в. Тукач І.І.

Практикум із загальної 
психології (лаб) в. Півень С.М.

11.20 Основи дефектології (л)                                     
доц. Новгородський Р.Г.

Методика роботи у соц.-пед. закладах (л)                           
доц. Останіна Н.С.

Практикум із загальної 
психології (лаб) в. Півень С.М.

13.00 Основи дефектології (л)                                       
доц. Новгородський Р.Г.

Методика роботи у соц.-пед. закладах (л)                      
доц. Останіна Н.С.

14.35 Основи дефектології (л)                                     
доц. Новгородський Р.Г.

Методика роботи у соц.-пед. закладах (л.)                          
доц. Останіна Н.С.

16.15 Основи дефектології (сем)                                        
доц. Новгородський Р.Г.

Методика роботи у соц.-пед. закладах 
(сем.)                       доц. Останіна Н.С.

17.45 Практикум із загальної психології 
(лаб) в. Півень С.М.

19.10 Практикум із загальної психології 
(лаб) в. Півень С.М.

09.40

11.20
Методика проведення занять з 

народ.та ознайомл. дітей з сусп. 
довк.(лаб)в. Тукач І.І.

13.00 Культура мовлення і виразне 
читання(лаб.) доц.Аніщук А.М.

Сучасні педагогічні технології в 
дошкільній освіті (лаб)   доц. 

Новгородська Ю.Г.                  

14.35 Культура мовлення і виразне 
читання(лаб.) доц.Аніщук А.М.

Сучасні педагогічні технології в 
дошкільній освіті (лаб)   доц. 

Новгородська Ю.Г.                  

Психологія свідомості (л)                          
доц. Тимошенко О.А.

16.15
Художня праця та основи 

дизайну (лаб)                         
в.Лісовець О.В.

Сучасні педагогічні технології в 
дошкільній освіті (лаб)   доц. 

Новгородська Ю.Г.                  

ЗАХИСТ курсових робіт з 
психології

Практикум із загальної 
психології (лаб) в. Півень С.М.

17.45
Художня праця та основи 

дизайну (лаб)                           
в.Лісовець О.В.

Сучасні педагогічні технології в 
дошкільній освіті (лаб)   доц. 

Новгородська Ю.Г.                  

Практикум із загальної психології 
(лаб) в. Півень С.М.

ЗАХИСТ курсових робіт з 
психології

19.10
Художня праця та основи 

дизайну (лаб)                            
в.Лісовець О.В.

08.00

09.40
Методика проведення занять з 

народ.та ознайомл. дітей з сусп. 
довк.(лаб)в. Тукач І.І.

11.20
Методика проведення занять з 

народ.та ознайомл. дітей з сусп. 
довк.(лаб)в. Тукач І.І.

13.00

14.35 Теорія особистості  в психології 
(сем) в. Кресан О.Д.

16.15 Художня праця та основи дизайну 
(лаб)        в.Лісовець О.В.

Теорія особистості  в психології 
(сем) в. Кресан О.Д.

17.45 Художня праця та основи дизайну 
(лаб)           в.Лісовець О.В.

Теорія особистості  в психології 
(сем) в. Кресан О.Д.

Технології роботи соціального гувернера та соц. супровід сім"ї (лаб) доц. Хлєбік 
С.Р.

Педагогіка сімейного виховання та методи соц-вих.роб. (лаб)                                                                       
в. Зінченко Т.В.

Основи наукових досліджень 
(сем)

 в. Здоровець Т.Г.

 ЗАЛІК Політологія доц.Томек В.Й.

Соціальна психологія та конфліктологія 
доц.Шевченко Т.М.(сем) 

 Консультативна  та корекційна 
психологія (л)  доц. Михайлова 

О.І.

 ЗАЛІК Юридична  та політична психологія  доц. Шевченко Т.М.

Економічна теорія (сем)  доц.Пахомова Т.М.

ЕКЗАМЕН Педагогіка сімейного вихов. та методи соц.-виховн. роб.                          
доц. Конончук А.І.

С
р.

10
.1

2.
20

14                        Методика проведення занять з народознавства та   
ознайомлення дітей з суспільним довкіллям (л) в. Тукач І.І.

Історія дошкільної  педагогіки (сем)                                                        
проф. Коваленко Є. І. 

Історія дошкільної  педагогіки (сем)                                                          
проф. Коваленко Є.І.

                       Методика проведення занять з народознавства та   
ознайомлення дітей з суспільним довкіллям (сем) в. Тукач І.І.

ЗАЛІК Історія дошкільної  педагогіки проф. Коваленко Є.І.

Політологія (сем)  доц.Томек В.Й.

ЕКЗАМЕН Економічна теорія  доц.Пахомова Т.М.

 Педагогіка сімейного вихов. та методи соц.-виховн. роб. (к) доц. Конончук А.І.

Політологія (сем)  доц.Томек В.Й.

Основи наукових досліджень 
(сем)

 в. Здоровець Т.Г.

Педагогіка сімейного вихов. та методи соц.-виховн. роб. (сем) в.Зінченко Т.В.

ЗАЛІК Політологія доц.Томек В.Й.

 Економічна теорія  (сем.) доц.Пахомова Т.М.

 Економічна теорія  (сем.) доц.Пахомова Т.М.

Ч
т.

11
.1

2.
20

14

Основи наукових досліджень 
(сем)

 в. Здоровець Т.Г.

П
т.

12
.1

2.
20

14

Методика проведення занять з народознавства та ознайомлення 
дітей з суспільним довкіллям (сем)                                                               

в. Тукач І.І.

                    Технології соціально-педагогічної роботи (сем)                                                   
доц. Сватенков О.В.

ЗАЛІК Культура мовлення і виразне читання
 доц.Аніщук А.М.



09.40
Методика проведення занять з 

народ.та ознайомл. дітей з сусп. 
довк.(лаб)в. Тукач І.І.

Художня праця та основи дизайну 
(лаб)           в.Лісовець О.В.

11.20
Методика проведення занять з 

народ.та ознайомл. дітей з сусп. 
довк.(лаб)в. Тукач І.І.

Художня праця та основи дизайну 
(лаб)           в.Лісовець О.В.

13.00 Основи дефектології (сем)               
доц. Новгородський Р.Г.

Методика роботи у соц.-пед. закладах (сем)   
доц. Останіна Н.С.

14.35 Основи дефектології (сем)              
доц. Новгородський Р.Г.

Методика роботи у соц.-пед. закладах (сем)    
доц. Останіна Н.С.

16.15  ЗАЛІК Основи дефектології                  
доц. Новгородський Р.Г.

 ЗАЛІК Методика роботи у соц.-пед. 
закладах                     доц. Останіна Н.С.

17.45

09.40

11.20

13.00

14.35 Психологія свідомості (сем) доц. 
Тимошенко О.А.

16.15

17.45

 Експериментальна психологія та інженерна психологія (к)                                
доц. Никоненко О.П.

 Консультативна та корекційна 
психол (сем) доц. Михайлова 

О.І.

Психодіагностика та психологічна експертиза в клінічній практиці 
(сем)    в. Здоровець Т.Г.

Методика проведення занять з народознавства та ознайомлення 
дітей з суспільним довкіллям (сем)                                                                                          

в. Тукач І.І.

ЗАЛІК Технології роботи соціального гувернера та соціальний супровід сім'ї  доц. 
Хлєбік С.Р.

Технології роботи соціального гувернера та соціальний супровід сім'ї (сем)
 доц. Хлєбік С.Р.

Декан факультету доц.Конончук А.І.

ЕКЗАМЕН Методика проведення занять з народознавства та 
ознайомлення дітей з суспільним довкіллям в. Тукач І.І.

Настановча конференція з практики

Методика проведення занять з народознавства та ознайомлення 
дітей з суспільним довкіллям (сем)                          в. Тукач І.І.

ДИФ.ЗАЛІК Економічна теорія  доц.Пахомова Т.М.

Настановча конференція з практики

П
н.

15
.1

2.
20

14

                     ЗАЛІК Теорія особистості  в психології  в. Кресан О.Д./ 
Основи наукових досліджень  доц. Тимошенко О.А.

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва та 
психологія дитячої творчості (сем) в.Пісоцька Л.М. 

ЗАЛІК Художня праця та основи дизайну
 доц.Матвієнко С.І.

Психодіагностика та психологічна експертиза в клінічній практиці (л)  
доц. Наконечна М.М.

Психодіагностика та психологічна експертиза в клінічній практиці (л)  
доц. Наконечна М.М.

Основи психологічного консультування та психокорекція (сем)   в. 
Медвідь Є.С.

С
б.

13
.1

2.
20

14

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва та 
психологія дитячої творчості (л) в.Пісоцька Л.М. 

Осн.природознавства  з методикою (л)
 в.Тукач І.І. 

                    Технології соціально-педагогічної роботи (лаб)                                                       
доц. Сватенков О.В.

ДИФ. ЗАЛІК Сучасні педагогічні технології в дошкільній освіті  
доц.Новгородська Ю.Г.

 ЕКЗАМЕН Експериментальна психологія та інженерна психологія  
доц. Никоненко О.П.

Економічна теорія (к)  доц.Пахомова Т.М.




