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Час 

13.00

14.35

16.15

17.45

9.40

11.20

13.00

14.35

16.15

17.45

СПз-41

Менеджмент соціально-педагогічної роботи (л)                                   

доц. Володченко Ж.М.

Менеджмент соціально - педагогічної роботи (л)  

доц. Володченко Ж.М.

Методика роботи з дитячими та молодіжними 

організаціями (л)  доц. Лісовець О.В.

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти та 

основи профорієнтаційної роботи (л)                                     

доц. Новгородський Р.Г.

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти та 

основи профорієнтаційної роботи (к)                                     

доц. Новгородський Р.Г.

"Затверджую"

проректор з науково-педагогічної

та методичної роботи 

___________ доц. Самойленко О.Г.

________ 2015 р. 

Розклад 

зимової заліково-екзаменаційної сесії з 16.11.2015 - 03.12.2015 р. для 4 курсу факультету психології та соціальної роботи заочної форми навчання 

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

П
н

.1
6

.1
1

.1
5

Теорія і методика формування елемент.

математичних уявлень (л)  доц.Матвієнко С.І.

Основи психологічної реабілітації  (л) 

доц. Кошова І.В.

Теорія і методика формування елемент.

математичних уявлень (л)   доц.Матвієнко С.І.

Родинна педагогіка (л) в. Тукач І.І.

IV курс

Методика роботи з дитячими  та молодіжними 

організаціями (л)  доц. Лісовець О.В.

В
т
.1
7
.1
1
.2
0
1
5

Родинна педагогіка (л) в. Тукач І.І.

Основи психологічної реабілітації  (л) 

доц. Кошова І.В.

Психодіагностика та психологічна експертиза 

в клінічній практиці (л)                                                        

ст.в. Сватенкова Т.І.

Психологія девіантної поведінки (л)                         

доц. Кошова І.В.
Родинна педагогіка (л) в. Тукач І.І.

Теорія та методика співпраці з родинами (л)                

в. Тукач І.І.

Психодіагностика та психологічна експертиза 

в клінічній практиці (л)                                               

ст.в. Сватенкова Т.І.

Клінічна психологія та патопсихологія (л)   

доц. Никоненко Ю.П.                      

Клінічна психологія та патопсихологія (л)    

доц. Никоненко Ю.П.                      

    Менеджмент соціально - педагогічної роботи (л) 

доц. Володченко Ж.М.

Психологія девіантної поведінки (л)                        

доц. Кошова І.В.

Теорія і методика формування елемент.

математичних уявлень (л)  доц.Матвієнко С.І.

Теорія і методика формування елемент.

математичних уявлень (л) доц. Матвієнко С.І.

ДПз-41 Пз-41



11.20

13.00

14.35

16.15

17.45

11.20

13.00

14.35

16.15

17.45

19.15

11.20
Основи ритміки та хореогр. та 

теор.та метод. нар. танцю 

(лаб.) в.Вишнева В.М.

Теор. та мет. театр. 

діяльності та основи сцен. 

майстерності (лаб.) в.Тукач 

І.І.

13.00
Основи ритміки та хореогр. та 

теор.та метод. нар. танцю 

(лаб.)               в.Вишнева В.М.

Теор. та мет. театр. 

діяльності та основи сцен. 

майстерності (лаб.) в.Тукач 

І.І.

14.35
Основи ритміки та хореогр. та 

теор.та метод. нар. танцю 

(лаб.) в.Вишнева В.М.

Теор. та мет. театр. 

діяльності та основи сцен. 

майстерності (лаб.) в.Тукач 

І.І.

16.15

17.45

19.15

Основи клінічної психології та патопсихології (л) 

доц. Никоненко Ю.П.

Індивідуалізація та диференціація в навчально-

виховному прцесі ДНЗ (л) доц. Аніщук А.М.

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

Основи психологічного консультування та 

психокорекція (л)  доц. Литовченко Н.Ф.

Основи психологічного консультування та 

психокорекція (л)  доц. Литовченко Н.Ф.

Основи клінічної психології та патопсихології (л) 

доц. Никоненко Ю.П.

Основи клінічної психології та патопсихології (л)                  

доц. Никоненко Ю.П.

Менеджмент соціально - педагогічної роботи (л)    

доц. Володченко Ж.М.

Соціальна психологія та конфліктологія (л)                                

доц. Шевченко Т.М.

Соціальна психологія та конфліктологія (к)                               

доц. Шевченко Т.М.

Основи клінічної психології та патопсихології (л)     

доц. Никоненко Ю.П.

Теорія і методика формування елемент.

математичних уявлень (л)  доц.Матвієнко С.І.

С
р
.1
8
.1
1
.2
0
1
5

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти та 

основи профорієнтаційної роботи (сем)                           

доц. Новгородський Р.Г.

Основи клінічної психології та патопсихології (л) 

доц. Никоненко Ю.П.

Основи психологічної реабілітації  (л) 

доц. Кошова І.В.

Індивідуалізація та диференціація в навчально-

виховному прцесі ДНЗ (л) доц. Аніщук А.М.

Теорія та методика співпраці з родинами (сем) в. 

Тукач І.І.

Комп'ютерні технології в роботі з дітьми (л)                               

доц. Пихтіна Н.П.

Клінічна психологія та патопсихологія (к)                

ст.в. Шилова Г.П.                        

Психодіагностика та психологічна експертиза 

в клінічній практиці (сем) ст.в.Сватенкова Т.І.                                       

Ч
т
.1

9
.1

1
.2

0
1

5

Основи психологічної реабілітації  (сем) 

доц. Кошова І.В.

Теорія і методика формування елемент.

математичних уявлень (сем)  Матвієнко С.І.

Методика роботи з дитячими  та молодіжними 

організаціями (л)  доц. Лісовець О.В.

Рекламно-інформаційні технології (л)                                     

доц. Сватенков О.В.

Основи клінічної психології та патопсихології (л) 

доц. Никоненко Ю.П.

Психологія аномального розвитку (л)                    

ст.в.Кричковська Т.Д.

Методика роботи з дитячими  та молодіжними 

організаціями (л)  доц. Лісовець О.В.

Рекламно-інформаційні технології (л)                                       

доц. Сватенков О.В.

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти та 

основи профорієнтаційної роботи (сем)                                     

доц. Новгородський Р.Г.

П
т
.2

0
.1

1
.2

0
1

5

Клінічна психологія та патопсихологія (к) 

ст.в.Шилова Г.П.              

Клінічна психологія та патопсихологія (к) 

ст.в.Шилова Г.П.              

Психологія аномального розвитку (к) 

ст.в.Кричковська Т.Д.

Психологія аномального розвитку (к) 

ст.в.Кричковська Т.Д.

Основи клінічної психології та патопсихології (сем)  

в. Ковтун А.Ю.                     

Основи клінічної психології та патопсихології (сем)  

в. Ковтун А.Ю.                     



9.40

11.20

13.00

14.35

16.15

11.20

Теорія та методика 

формув. елемент. матем. 

уявлень (лаб.) доц. 

Матвієнко С.І.

Комп'ютерні технології 

в роботі з дітьми (лаб.)  

доц. Пихтіна Н.П.

13.00

Комп'ют. технології в 

роботі з дітьми (лаб.)  

доц. Пихтіна Н.П.

Теорія та методика 

формув. елемент. 

матем. уявлень(лаб.)                  

доц. Матвієнко С.І.

Психодіагн. та психол. 

експерт. в клінічній 

практиці (лаб.)                                                 

ст. в. Сватенкова Т.І.

Психологія 

аномального розвитку 

(лаб.) ст.в.Кричковська 

Т.Д.

14.35

Теорія та методика 

формув. елемент. матем. 

уявлень (лаб.)                                

доц. Матвієнко С.І.

Комп'ютерні технології 

в роботі з дітьми (лаб.)                         

доц. Пихтіна Н.П.

Психологія 

аномального розвитку 

(лаб.) ст.в.Кричковська 

Т.Д.

Психодіагн. та 

психол. експерт. в 

клін. практ.                     

ст.в.Сватенкова Т.І. 

16.15

Комп'ютерні технології в 

роботі з дітьми (лаб.)  

доц. Пихтіна Н.П.

Теорія та методика 

формув. елемент. 

матем. уявлень(лаб.)                  

доц. Матвієнко С.І.

17.45

19.15

11.20

13.00

Психол. 

девінт.поведінки (лаб.) 

в. Кресан О.Д.

Психологія 

аномального 

розвитку (лаб.) 

14.35

Психологія 

аномального розвитку 

(лаб.) ст.в.Кричковська 

Психол. 

девінт.поведінки 

(лаб.) в. Кресан О.Д.

16.15

17.45

Основи психологічного консультування та 

психокорекція (л) доц. Литовченко Н.Ф.

Основи психологічного консультування та 

психокорекція (к)   доц. Литовченко Н.Ф.

Основи психологічного консультування та 

психокорекція (л)  доц. Литовченко Н.Ф.

Основи психологічного консультування та 

психокорекція (л)   доц. Литовченко Н.Ф.

Менеджмент соціально - педагогічної роботи (л)  

доц. Володченко Ж.М.

Основи клінічної психології та патопсихології (л) 

доц. Никоненко Ю.П.

Індивідуалізація та диференціація в навчально-

виховному прцесі ДНЗ (сем) доц. Аніщук А.М.

Рекламно-інформаційні технології (л)                              

доц. Сватенков О.В.

Рекламно-інформаційні технології (cем)                                    

доц. Сватенков О.В.

Менеджмент соціально - педагогічної роботи (сем) 

доц. Володченко Ж.М.

Теорія і методика формування елемент.

математичних уявлень (сем)  Матвієнко С.І.

Теорія та методика співпраці з родинами (сем) в. 

Тукач І.І.

Рекламно-інформаційні технології (к)                                       

доц. Сватенков О.В.

Менеджмент соціально - педагогічної роботи (сем)  

доц. Володченко Ж.М.

ЕКЗАМЕН Соціальна психологія та конфліктологія  

доц. Шевченко Т.М.
Індивідуалізація та диференціація в навчально-

виховному прцесі ДНЗ (л) доц. Аніщук А.М.

П
н

.2
3

.1
1

.2
0

1
5

Захист курсової роботи з дошкільної педагогіки  

та методики виховання дітей дошкільного віку

Теорія і методика формування елемент.

математичних уявлень (сем) доц. Матвієнко С.І.

ЗАЛІК Психологія аномального розвитку              

ст.в.Кричковська Т.Д.

Основи клінічної психології та патопсихології (л) 

доц. Никоненко Ю.П.

Психологія девіантної поведінки (л)                       

доц. Кошова І.В.

Індивідуалізація та диференціація в навчально-

виховному прцесі ДНЗ (сем) доц. Аніщук А.М.

В
т
.2

4
.1

1
.2

0
1
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Психологія девіантної поведінки (к)                     

доц. Кошова І.В.

Психологія аномального розвитку (к) 

ст.в.Кричковська Т.Д.

С
б

.2
1

.1
1

.2
0

1
5

Менеджмент соціально - педагогічної роботи (л)   

доц. Володченко Ж.М.

Теорія та методика співпраці з родинами (сем) в. 

Тукач І.І.



9.40

Теорія та методика 

співпраці з родинами 

(лаб) в. Тукач І.І.

Основи клінічної 

психол.та патопсихол. 

(лаб.) в. Ковтун А.Ю.                   

11.20

Основи клінічної 

психол.та патопсихол. 

(лаб.) в. Ковтун А.Ю.                   

Теорія та методика 

співпраці з родинами 

(лаб) в. Тукач І.І.

13.00

Теорія та методика 

формув. елемент. матем. 

уявлень (лаб.)                  

Комп'ютерні технології 

в роботі з дітьми (лаб.)                         

доц. Пихтіна Н.П.

14.35

Комп'ютерні технології в 

роботі з дітьми (лаб.) доц. 

Пихтіна Н.П.

Теорія та методика 

формув. елемент. 

матем. уявлень(лаб.)                  

16.15

9.40

11.20

13.00

Теорія та методика формув. 

елемент. математичн. 

уявлень (лаб.)   доц. 

Матвієнко С.І.

Комп'ютерні технології 

в роботі з дітьми (лаб.)                         

доц. Пихтіна Н.П.

14.35

Комп'ютерні технології в 

роботі з дітьми (лаб.)  

доц. Пихтіна Н.П.

Теорія та методика 

формув. елемент. 

матем. уявлень(лаб.)                  

16.15

17.45

13.00

Основи ритміки та хореогр. та 

теор.та метод. нар. танцю 

(лаб.)                в.Вишнева В.М.

Теор. та мет. театр. 

діяльності та основи сцен. 

майстерності (лаб.) в.Тукач 

І.І.

Психол. 

девіант.поведінки 

(лаб.) в. Кресан О.Д.

Клінічна психологія 

та патопсихологія 

(лаб.)  в.Ковтун А.Ю.

14.35

Основи ритміки та хореогр. та 

теор.та метод. нар. танцю 

(лаб.)                    в.Вишнева 

В.М.

Теор. та мет. театр. 

діяльності та основи сцен. 

майстерності (лаб.) в.Тукач 

І.І.

Клінічна психологія та 

патопсихологія (лаб.)             

в.Ковтун А.Ю.

Психол. 

девіант.поведінки 

(лаб.) в. Кресан О.Д.

16.15
Основи ритміки та хореогр. та 

теор.та метод. нар. танцю 

(лаб.)                 в.Вишнева В.М.

Теор. та мет. театр. 

діяльності та основи сцен. 

майстерності (лаб.) в.Тукач 

І.І.

17.45
ЗАЛІК Основи ритміки та 

хореогр. та теор.та метод. нар. 

танцю в.Вишнева В.М.

ЗАЛІК Теор. та мет. театр. 

діяльності та основи сцен. 

майстерності в.Тукач І.І.

Соц.-пед.роб. в закладах освіти та осн. 

проф.орієнт.роботи (лаб.)  доц. Новгородський Р.Г.

Основи клінічної психології та патопсихології (сем) 

в. Ковтун А.Ю.

Основи клінічної психології та патопсихології (сем) 

в. Ковтун А.Ю.

Захист соціально-педагогічної та              корекційно 

- реабілітаційної практики (диф.залік)

Методика роботи з дитячими  та молодіжними 

організаціями (к)  доц. Лісовець О.В.

ЗАЛІК Соц.-пед.роб. в закладах освіти та осн. 

проф.орієнт.роботи доц. Новгородський Р.Г.

Основи клінічної психології та патопсихології (сем)  

в. Ковтун А.Ю.

Психологія  девіантної поведінки (сем)                          

в. Кресан О.Д.

ЗАЛІК  Психодіагностика та психологічна 

експертиза в клінічній практиці                                 

ст. в. Сватенкова Т.І.

Теорія та методика формув. елемент. матем. 

уявлень (сем.)  доц. Матвієнко С.І.

Ч
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5
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1
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0
1
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Основи наукових досліджень (л)                            

доц. Пихтіна Н.П.

Технології роботи соціального педагога в 

зарубіжних країнах (л) доц. Лісовець О.В.

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

Методика роботи з дитячими  та молодіжними 

організаціями (сем) доц. Лісовець О.В.

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

ЗАЛІК Основи психологічної реабілітації  

доц. Кошова І.В.

Психологія  девіантної поведінки (сем)                          

в. Кресан О.Д.

Психодіагн. та психол. експерт. в клінічній 

практиці (лаб.)  ст. в. Сватенкова Т.І.

Соц.-пед.роб. в закладах освіти та осн. 

проф.орієнт.роботи (лаб.) доц. Новгородський Р.Г.



9.40

11.20

13.00

14.35

9.40

Теорія та методика формув. 

елемент. матем. уявлень 

(лаб.)                              доц. 

Матвієнко С.І.

Комп'ютерні технології в 

роботі з дітьми (лаб.)                         

доц. Пихтіна Н.П.

11.20
Комп'ютерні технології в 

роботі з дітьми (лаб.)                               

доц. Пихтіна Н.П.

Теорія та методика 

формув. елемент. матем. 

уявлень(лаб.)                  

доц. Матвієнко С.І.

13.00

Теорія та методика 

співпраці з родинами (лаб) 

в. Тукач І.І.

Комп'ютерні технології в 

роботі з дітьми (лаб.)                         

доц. Пихтіна Н.П.

Психологія свідомості (л)  

доц. Тимошенко О.А.

Консультативна та 

корекційна психологія (л) 

доц. Михайлова О.І.

14.35

Комп'ютерні технології в 

роботі з дітьми (лаб.) доц. 

Пихтіна Н.П.

Теорія та методика 

співпраці з родинами 

(лаб) в. Тукач І.І.

Захист курсової роботи з 

основ психологічного 

консультування 

Психол. 

девінт.поведінки (лаб.) 

в. Кресан О.Д.

16.15
Психол. девіант.поведінки 

(лаб.) в. Кресан О.Д.

Захист курсової 

роботи з основ 

психологічного 

консультування 

13.00

Теорія та методика 

співпраці з родинами (лаб) 

в. Тукач І.І.

Комп'ютерні технології в 

роботі з дітьми (лаб.)                         

доц. Пихтіна Н.П.

14.35

Комп'ютерні технології в 

роботі з дітьми (лаб.)   доц. 

Пихтіна Н.П.

Теорія та методика 

співпраці з родинами 

(лаб.) в. Тукач І.І.

Психологія свідомості 

(сем) доц. Тимошенко 

О.А.

Консультативна та 

корекційна психологія 

(сем)  доц. Михайлова 

О.І.

16.15

ЗАЛІК Комп'ютерні 

технології в роботі з дітьми    

доц. Пихтіна Н.П.

ЗАЛІК Теорія та 

методика співпраці з 

родинами  в. Тукач І.І.

ЗАЛІК Психологія 

свідомості   доц. 

Тимошенко О.А.

ЗАЛІК Консультативна 

та корекційна 

психологія  доц. 

Михайлова О.І.

17.45

ЗАЛІК Теорія та методика 

співпраці з родинами  в. 

Тукач І.І.

ЗАЛІК Комп'ютерні 

технології в роботі з 

дітьми                         доц. 

Пихтіна Н.П.

 ЗАЛІК Рекламно-інформаційні технології                                                

доц. Сватенков О.В.

Основи психологічного консультування та 

психокорекція (сем)   в. Медвідь Є.С.

Основи клінічної психології та патопсихології (сем) 

в. Ковтун А.Ю.

Методика роботи з дитячими  та молодіжними 

організаціями (сем) доц. Лісовець О.В.

Менеджмент соціально-педагогічної роботи (сем)   

доц. Володченко Ж.М.

Технології роботи соціального педагога в 

зарубіжних країнах (л)  доц. Лісовець О.В.

Методика роботи з дитячими  та молодіжними 

організаціями (сем)  доц. Лісовець О.В.С
б
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ЕКЗАМЕН Менеджмент соціально - педагогічної 

роботи  доц. Володченко Ж.М.
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Родинна педагогіка (сем) в. Тукач І.І.

Основи психологічного  консультування та 

психокорекція (лаб.) в.Медвідь Є.С.

Індивідуалізація та диференціація в навчально-

виховному прцесі ДНЗ (сем) доц. Аніщук А.М.

Основи наукових досліджень (сем)                                

доц. Пихтіна Н.П.

ЕКЗАМЕН Родинна педагогіка в. Тукач І.І.

Основи наукових досліджень (л)                                

доц. Пихтіна Н.П.



13.00

14.35

16.15

17.45

13.00

14.35

16.15

17.45

Декан факультету доц. Конончук А.І.

ЕКЗАМЕН Основи клінічної психолоії та 

патопсихології доц. Никоненко Ю.П.

Настановча конференція з психолого-

педагогічної практики 

ЕКЗАМЕН Теорія та методика формув. елемент. 

матем. уявлень  доц. Матвієнко С.І.

Клінічна психологія та патопсихологія (сем)                         

в. Ковтун А.Ю.

Теорія та методика формув. елемент. матем. 

уявлень (сем)   доц. Матвієнко С.І.

Технології роботи соціального педагога в 

зарубіжних країнах (сем) доц. Лісовець О.В.
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Технології роботи соціального педагога в 

зарубіжних країнах (л) доц. Лісовець О.В.

Індивідуалізація та диференціація в навчально-

виховному прцесі ДНЗ (сем) доц. Аніщук А.М.
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ЕКЗАМЕН Психологія девіантної поведінки                   

доц. Кошова І.В.

ЗАЛІК Методика роботи з дитячими  та 

молодіжними організаціями                                      

доц. Лісовець О.В.

ЗАЛІК Індивідуалізація та диференціація в 

навчально-виховному прцесі ДНЗ                             

доц. Аніщук А.М.

ЗАЛІК    Основи клінічної психолоії та 

патопсихології  доц. Никоненко Ю.П.

Настановча конференція з виробничої 

практики


