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Розклад 

сесії на ІІ семестр 2019-2020 н. р. 

студентів ІІІ курсу ОКР «бакалавр» заочної форми навчання 

спеціальність: 013 Початкова освіта 

факультету дошкільної та початкової освіти 

з 04.05.2020 р. по 21.05.2020 р.  

348 група 

Дні 

тижня 

Пара, 

час 

проведен

ня 

Назва дисципліни Ауди-

торія Освітня програма «Дошкільна освіта» Освітня програма «Психологія» 

І підгрупа ІІ підгрупа І підгрупа ІІ підгрупа 
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ІІІ Пара 

11.50-13.10 

Організація і управління у початковій школі  

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Казанжи І.В. 

01.413 

ІV  Пара 

13.20-14.40 

Організація і управління у початковій школі  

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Казанжи І.В. 

01.413 

VПара 

15.10-16.30 

Образотворче мистецтво з методикою навчання 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Паршук С.М. 

 

 

 

01.413 
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ІІІ Пара 

11.50-13.10 

Образотворче мистецтво з методикою навчання 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Паршук С.М. 

01.413 

ІV  Пара 

13.20-14.40 

Формування здорового способу життя та безпеки життєдіяльності дитини 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Соколовська О.С. 

01.420 

VПара 

15.10-16.30 

Формування здорового способу життя та безпеки життєдіяльності дитини 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Соколовська О.С. 

01.420 
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ІІI Пара 

11.50-13.10 

Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, ст. викл. Курчатова А.В. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(лекція) 

докт. філос.  в галузі  соц. та повед. наук, доц.   

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 

 

ІV Пара 

13.20-14.40 

 

Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, ст. викл. Курчатова А.В. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(лекція) 

докт. філос.  в галузі  соц. та повед. наук, доц.   

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 

 

VПара 

15.10-16.30 

Наступність в роботі закладу дошкільної освіти і 1 класу школи  

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, викл. Філімонова Т.В. 

01.413 
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ІІI Пара 

11.50-13.10 

Методика навчання основ 

здоров’я і фізичної 

культури у початковій 

школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

 

 

 

Методика навчання основ 

здоров’я і фізичної культури у 

початковій школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. 

Паршук С.М. 

ауд. 01.413 
 

 

 

 

 

ІV Пара 

13.20-14.40 

 

Образотворче мистецтво з методикою навчання 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Паршук С.М. 

01.413 



VПара 

15.10-16.30 

Формування здорового способу життя та безпеки життєдіяльності дитини 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Соколовська О.С. 

01.414 
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ІІI Пара 

11.50-13.10 

Наступність в роботі закладу дошкільної освіти і 1 класу школи  

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, викл. Філімонова Т.В. 

 

ІV Пара 

13.20-14.40 

 

Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, ст. викл. Курчатова А.В. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(практ.) 

докт. філос.  в галузі  соц. та повед. наук, доц.   

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 

 

V Пара 

15.10-16.30 

Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, ст. викл. Курчатова А.В. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(практ.) 

докт. філос.  в галузі  соц. та повед. наук, доц.   

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 
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ІІI Пара 

11.50-13.10 

Методика навчання основ здоров’я і фізичної культури у початковій школі 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Паршук С.М. 

 

01.413 

ІV Пара 

13.20-14.40 

 

Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, ст. викл. Курчатова А.В. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(лекція) 

докт. філос.  в галузі  соц. та повед. наук, доц.   

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 

 

 

V Пара 

15.10-16.30 

Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, ст. викл. Курчатова А.В. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(практ.) 

докт. філос.  в галузі  соц. та повед. наук, доц.   

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 
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ІV  Пара 

13.20-14.40 

Методика навчання основ здоров’я і фізичної культури у початковій школі 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Паршук С.М. 

01.413 

VПара 

15.10-16.30 

Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, ст. викл. Курчатова А.В. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(лекція) 

докт. філос.  в галузі  соц. та повед. наук, доц.   

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 

 

VI Пара 

16.40-18.00 

Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, ст. викл. Курчатова А.В. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(практ.) 

докт. філос.  в галузі  соц. та повед. наук, доц.   

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 

 

Ч
ет

в
ер

 

1
4

 т
р

а
в

н
я

 

ІV  Пара 

13.20-14.40 

Методика навчання основ здоров’я і фізичної культури у початковій школі 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Паршук С.М. 

01.413 

VПара 

15.10-16.30 

Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, ст. викл. Курчатова А.В. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(практ.) 

докт. філос.  в галузі  соц. та повед. наук, доц.   

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 

 

VI Пара 

16.40-18.00 

 Методика навчання основ 

здоров’я і фізичної 

культури у початковій 

школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

 Методика навчання 

основ здоров’я і фізичної 

культури у початковій 

школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 
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 ІV  Пара 

13.20-14.40 

Наступність в роботі 

закладу дошкільної 

освіти і 1 класу школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл. Філімонова Т.В. 

ауд. 01.413 

 Наступність в роботі закладу 

дошкільної освіти і 1 класу 

школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл. Філімонова Т.В. 

ауд. 01.413 

  



VПара 

15.10-16.30 

Образотворче мистецтво 

з методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Наступність в роботі 

закладу дошкільної освіти і 

1 класу школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл. Філімонова Т.В. 

ауд. 01.415 

Образотворче мистецтво з 

методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Наступність в роботі 

закладу дошкільної 

освіти і 1 класу школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, викл. Філімонова 

Т.В. 

ауд. 01.415 

 

 

VI Пара 

16.40-18.00 

 Образотворче мистецтво з 

методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

 Образотворче мистецтво 

з методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 
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ІІ Пара 

10.00-11.20 

Наступність в роботі 

закладу дошкільної 

освіти і 1 класу школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл. Філімонова Т.В. 

ауд. 01.413 

 

Образотворче мистецтво з 

методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.415 

Наступність в роботі закладу 

дошкільної освіти і 1 класу 

школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл. Філімонова Т.В. 

ауд. 01.413 

Образотворче мистецтво 

з методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.415 

 

ІІI Пара 

11.50-13.10 

Образотворче мистецтво 

з методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Наступність в роботі 

закладу дошкільної освіти і 

1 класу школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл. Філімонова Т.В. 

ауд. 01.415 

Образотворче мистецтво з 

методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Наступність в роботі 

закладу дошкільної 

освіти і 1 класу школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, викл. Філімонова 

Т.В. 

ауд. 01.415 
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 ІІI Пара 

11.50-13.10 

Екологія та природознавство 

(лекція) 
01.413 

 



докт. філос. в галузі освіти, доц. Січко І.О.  

ІV  Пара 

13.20-14.40 

Екологія та природознавство 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Січко І.О. 

01.413 
 

 

VПара 

15.10-16.30 

Організація і управління у 

початковій школі  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Казанжи І.В. 

ауд. 01.413 

Образотворче мистецтво з 

методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.415 

Організація і управління 

у початковій школі  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Казанжи І.В. 

ауд. 01.413 

Образотворче мистецтво 

з методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.415 

 

VI Пара 

16.40-18.00 

Образотворче мистецтво з 

методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Організація і управління у 

початковій школі  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Казанжи І.В. 

ауд. 01.415 

Образотворче мистецтво 

з методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Організація і 

управління у початковій 

школі  

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Казанжи І.В. 

ауд. 01.415 
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ІІI Пара 

11.50-13.10 

Екологія та 

природознавство 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Січко І.О. 

ауд. 01.413 

Образотворче мистецтво з 

методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.401 

Екологія та 

природознавство 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Січко І.О. 

ауд. 01.413 

Образотворче мистецтво 

з методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.401 

 

ІV  Пара 

13.20-14.40 

Образотворче мистецтво з 

методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Екологія та 

природознавство 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Січко І.О. 

ауд. 01.401 

Образотворче мистецтво 

з методикою навчання 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Екологія та 

природознавство 

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Січко І.О. 

ауд. 01.401 

 

VПара 

15.10-16.30 

Організація і управління у 

початковій школі  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Казанжи І.В. 

ауд. 01.413 

Методика навчання основ 

здоров’я і фізичної культури 

у початковій школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

Організація і управління 

у початковій школі  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Казанжи І.В. 

ауд. 01.413 

Методика навчання 

основ здоров’я і фізичної 

культури у початковій 

школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

 



ауд. 01.415 освіти, доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.415 

VI Пара 

16.40-18.00 

Методика навчання основ 

здоров’я і фізичної 

культури у початковій 

школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Організація і управління у 

початковій школі  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Казанжи І.В. 

ауд. 01.415 

Методика навчання 

основ здоров’я і фізичної 

культури у початковій 

школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Організація і 

управління у початковій 

школі  

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Казанжи І.В. 

ауд. 01.415 

 

С
ер

ед
а
 

2
0

 т
р

а
в

н
я
 

ІІI Пара 

11.50-13.10 

Екологія та 

природознавство 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Січко І.О. 

ауд. 01.413 

Методика навчання основ 

здоров’я і фізичної культури 

у початковій школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.415 

Екологія та 

природознавство 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Січко І.О. 

ауд. 01.413 

Методика навчання 

основ здоров’я і фізичної 

культури у початковій 

школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.415 

 

ІV  Пара 

13.20-14.40 

Методика навчання основ 

здоров’я і фізичної 

культури у початковій 

школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Екологія та 

природознавство 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Січко І.О. 

ауд. 01.415 

Методика навчання 

основ здоров’я і фізичної 

культури у початковій 

школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Екологія та 

природознавство 

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Січко І.О. 

ауд. 01.415 

 

VПара 

15.10-16.30 

Наступність в роботі 

закладу дошкільної освіти і 

1 класу школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл. Філімонова Т.В. 

ауд. 01.413 

Методика навчання основ 

здоров’я і фізичної культури 

у початковій школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.415 

Наступність в роботі 

закладу дошкільної 

освіти і 1 класу школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл. Філімонова Т.В. 

ауд. 01.413 

Методика навчання 

основ здоров’я і фізичної 

культури у початковій 

школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.415 

 

VI Пара 

16.40-18.00 

Методика навчання основ 

здоров’я і фізичної 

Наступність в роботі 

закладу дошкільної освіти і 

Методика навчання 

основ здоров’я і фізичної 

Наступність в роботі 

закладу дошкільної 
 



культури у початковій 

школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

1 класу школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл. Філімонова Т.В. 

ауд. 01.415 

культури у початковій 

школі 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

освіти і 1 класу школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, викл. Філімонова 

Т.В. 

ауд. 01.415 
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ІІI Пара 

11.50-13.10 
 Наступність в роботі 

закладу дошкільної освіти і 

1 класу школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл. Філімонова Т.В. 

ауд. 01.412 

 Наступність в роботі 

закладу дошкільної 

освіти і 1 класу школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, викл. Філімонова 

Т.В. 

ауд. 01.412 

 

ІV  Пара 

13.20-14.40 

Наступність в роботі 

закладу дошкільної освіти і 

1 класу школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл. Філімонова Т.В. 

ауд. 01.413 

 Наступність в роботі 

закладу дошкільної 

освіти і 1 класу школи  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл. Філімонова Т.В. 

ауд. 01.413 

  

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з науково-педагогічної роботи                                                                   О.А.Кузнецова 

Декан факультету                                                                                                             Т. М. Степанова 


