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Основи образотворчого мистецтва 

з методикою керівницта та 

психологія               дитячої 

творчості (лаб) доц. Пісоцький О.П.

Соціальна психологія (лаб) 

в.Здоровець Т.Г.

    Практикум із заг.психології (лаб) 

в. Півень С.М.

19.15
Соціальна психологія (лаб) 

в.Здоровець Т.Г.

Основи образотворчого мистецтва 

з методикою керівницта та 

психологія               дитячої 

творчості (лаб) доц. Пісоцький О.П.

    Практикум із 

заг.психології (лаб) в. 

Півень С.М.

Технології соціально-педагогічої роботи (к) доц. Сватенков О.В.
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Дошкільна лінгводидактика (сем) доц. Аніщук А.М.

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

Основи красномовства та основи професійної майстерності 

соціального педагога (л) доц. Новгородський Р.Г.

Родинна педагогіка (л) в. Тукач І.І.
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Основи красномовства та основи професійної майстерності 

соціального педагога (л) доц. Новгородський Р.Г.

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

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти та основи 

профорієнтаційної роботи  (л) доц.Новгородський Р.Г.

"Затверджую"

проректор з науково-педагогічної

та методичної роботи 

___________ доц. Самойленко О.Г.

_________ 2015 р.

Розклад 

літньої заліково-екзаменаційної сесії факультету психології та соціальної роботи студентів ІІІ курсу з 12.05.2015 - 21.05.2015, 

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

Дата Час 

ДПз-31 Пз-31 

ІIІ курс

СПз-31 

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

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 образотворчого мистецтва з методикою керівницта та 

психологія дитячої творчості (л)                         доц. Пісоцький 

О.П.

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівницта та 

психології  дитячої творчості (л)                          доц. Пісоцький 

О.П.

Психодіагностика та психологічна експертиза в клінічній 

практиці (л) доц. Наконечна М.М.

Соціальна психологія та конфліктологія (л)                           

доц. Шевченко Т.М.

Психологія свідомості (л) в. Здоровець Т.Г../ Консультативна 

та корекційна психологія (л)                доц. Михайлова О.І.

Основи психологічного консультування та психокорекції (л) 

доц. Литовченко Н.Ф.

Психологія свідомості (л) в. Здоровець Т.Г../ Консультативна 

та корекційна психологія (л)                доц. Михайлова О.І.

Родинна педагогіка (л) в. Тукач І.І.

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти та основи 

профорієнтаційної роботи  (л) доц.Новгородський Р.Г.



11.20

13.00

14.35

16.15
Соціальна психологія (лаб) 

в.Здоровець Т.Г.

Основи образотворчого мистецтва 

з методикою керівницта та 

психологія               дитячої 

творчості (лаб) доц. Пісоцький О.П.

17.45

Основи образотворчого мистецтва 

з методикою керівницта та 

психологія               дитячої 

творчості (лаб) доц. Пісоцький О.П.

Соціальна психологія (лаб) 

в.Здоровець Т.Г.

Основи психол.консульт.та 

психокорекція (лаб)                      в. 

Медвідь Є.С.

    Практикум із загальної 

психології (лаб) в. Півень 

С.М.

19.15
    Практикум із заг.психології (лаб) 

в. Півень С.М.

Основи 

психол.консульт.та 

психокорекція (лаб) в. 

Медвідь Є.С.

09.40

11.20
               Основи корекційної педагогіки 

(сем) доц. Качалова Т.В.

13.00

Основи образотв. мистецтва з 

метод. керівницта та психологія               

дитячої творчості (лаб)             доц. 

Пісоцький О.П.

14.35

Основи образотворчого мистецтва 

з методикою керівницта та 

психологія               дитячої 

творчості (лаб)                        доц. 

Пісоцький О.П.

16.15

17.45

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти та основи 

профорієнтаційної роботи  (л) доц.Новгородський Р.Г.

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

               Основи корекційної педагогіки 

(сем) доц. Качалова Т.В.

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти та основи 

профорієнтаційної роботи  (л) доц.Новгородський Р.Г.

Захист практики

Соціальна психологія та конфліктологія (л)                           

доц. Шевченко Т.М.
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Педагогічна реабілітація (сем) 

доц. Качалова Т.В.

Педагогічна реабілітація (сем) 

доц. Качалова Т.В.

Психологія свідомості (л) в. Здоровець Т.Г../ Консультативна 

та корекційна психологія (л)                доц. Михайлова О.І.

Психодіагностика та психологічна експертиза в клінічній 

практиці (сем) доц. Наконечна М.М.

Соціальна психологія та конфліктологія (к)                           

доц. Шевченко Т.М.

Родинна педагогіка (л) в. Тукач І.І.
Психологія свідомості (сем) в. Здоровець Т.Г../ 

Консультативна та корекційна психологія (сем)                доц. 

Михайлова О.І.

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

Основи психологічного консультування та психокорекції 

(сем) в.Медлвідь Є.С.

Психодіагностика та психологіячна експертиза в клінічній 

практиці (сем) доц. Наконечна М.М.

Родинна педагогіка (сем) в. Тукач І.І.

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

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти та основи 

профорієнтаційної роботи  (л) доц.Новгородський Р.Г.

Родинна педагогіка (сем) в. Тукач І.І.

Родинна педагогіка (л) в. Тукач І.І.



09.40

    Практикум із 

заг.психології (к) в. 

Півень С.М.

11.20
    Практикум із заг.психології (к) в. 

Півень С.М.

13.00
    Практикум із заг.психології (к) в. 

Півень С.М.

14.35

    Практикум із 

заг.психології (к) в. 

Півень С.М.

16.15

11.20
Соціальна психологія (лаб) 

в.Здоровець Т.Г.

13.00

14.35
Дошкільна лінгводидактика 

(лаб) доц. Аніщук А.М.

Основи образотворчого мистецтва 

з методикою керівницта та 

психологія               дитячої 

творчості (лаб) доц. Пісоцький О.П.

16.15
Дошкільна лінгводидактика 

(лаб) доц. Аніщук А.М.

Основи образотворчого мистецтва 

з методикою керівницта та 

психологія  дитячої творчості (лаб)   

доц. Пісоцький О.П.

17.45
Соціальна психологія (лаб) 

в.Здоровець Т.Г.
Технології соціально-педагогічої роботи (лаб) доц. Сватенков О.В.

Соціальна психологія та конфліктологія (к)                           

доц. Шевченко Т.М.

Осн. красн. та осн. проф. майст. соц.-пед.(лаб)                                   доц. 

Новгородський Р.Г.

Осн. красн. та осн. проф. майст. соц.-пед.(лаб)                                  доц. 

Новгородський Р.Г.

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти та основи 

профорієнтаційної роботи  (сем) доц.Новгородський Р.Г.

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти та основи 

профорієнтаційної роботи  (сем) доц. Новгородський Р.Г.
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Технології соціально-педагогічої роботи (сем) доц. Сватенков О.В.

Соціальна психологія та конфліктологія (лаб.) в. Здоровець Т.Г.

Соціальна психологія та конфліктологія (лаб.) в. Здоровець Т.Г.

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

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівницта та 

психологія дитячої творчості (сем)           доц. Пісоцький О.П.

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівницта та 

психологія дитячої творчості (сем)          доц. Пісоцький О.П.

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

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

Соціальна психологія та конфліктологія (сем)                           

доц. Шевченко Т.М.

ЗАХИСТ навчальної практики



13.00

Основи образотворчого мистецтва 

з методикою керівницта та 

психологія               дитячої 

творчості (лаб) доц. Пісоцький О.П.

Дошкільна лінгводидактика 

(лаб) доц. Аніщук А.М.

14.35

Основи образотворчого мистецтва 

з методикою керівницта та 

психологія               дитячої 

творчості (лаб) доц. Пісоцький О.П.

Дошкільна лінгводидактика 

(лаб) доц. Аніщук А.М.
Соціальна психологія та конфліктологія 

(лаб) доц. Шевченко Т.М.

Психодіагностика та 

психологічна експертиза 

(лаб) доц. Наконечна 

М.М. 

16.15

Психодіагностика та психологічна 

експертиза (лаб) доц. Наконечна 

М.М. 

Соціальна психологія та 

конфліктологія (лаб) доц. 

Шевченко Т.М.

17.45
Соціальна психологія (лаб) 

в.Здоровець Т.Г.

ЗАЛІК  Практикум із заг.психології  

в. Півень С.М.

19.15
Соціальна психологія (лаб) 

в.Здоровець Т.Г.

ЗАЛІК  Практикум із 

загальної психології  

в.Півень С.М.

11.20

13.00

14.35

16.15

11.20

13.00

14.35
                 ЗАЛІК Основи корекційної 

педагогік  доц. Качалова Т.В.

16.15

17.45

доц.Конончук А.І.Декан факультету 

ЕКЗАМЕН Дошкільна лінгводидактика  доц. Аніщук А.М.
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                   Основи клінічної психології та патопсихологія (л) 

ст.в. Наказна І.М.

                   Основи клінічної психології та патопсихологія (л) 

ст.в. Наказна І.М.

ДИФ. ЗАЛІК Основи красномовства та основи професійної 

майстерності соціального педагога доц. Новгородський Р.Г.

ЗАЛІК Педагогічна 

реабілітація                             

доц. Качалова Т.В.

ЕКЗАМЕН  Основи образотворчого мистецтва з 

методикою керівницта та психологія   дитячої творчості  

доц. Пісоцький О.П.

                        ЕКЗАМЕН Соціальна психологія та конфліктологія    доц. 

Шевченко Т.М.

ЕКЗАМЕН Технології соціально-педагогічої роботи                        доц. 

Сватенков О.В.

Основи красномовства та основи професійної майстерності 

соціального педагога (сем) доц. Новгородський Р.Г.

Основи красномовства та основи професійної майстерності 

соціального педагога (сем) доц. Новгородський Р.Г.

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти та основи 

профорієнтаційної роботи  (лаб) доц.Новгородський Р.Г.

Психодіагностика та психологічна експертиза в клінічній 

практиці (к) доц. Наконечна М.М.

                 ЕКЗАМЕН Основи психологічного                

консультування та психокорекції доц. Литовченко Н.Ф.

Психодіагностика та психологічна експертиза в клінічній 

практиці (к) доц. Наконечна М.М.

                   Основи клінічної психології та патопсихологія (сем) 

ст.в. Наказна І.М.

                   Основи клінічної психології та патопсихологія (сем) 

ст.в. Наказна І.М.

ЕКЗАМЕН Соціальна психологія  доц. Шевченко Т.М.










