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Розклад  

настановчої сесії на ІІ семестр 2019-2020 н. р.  

студентів ІV курсу ОКР «бакалавр» заочної форми навчання  
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Дні 

тижн

я 

Пара, 

час 

проведен

ня 

Назва дисципліни Ауди

торія Освітня програма «Дошкільна освіта» Освітня програма «Практична психологія» 

І підгрупа ІІ підгрупа І підгрупа ІІ підгрупа 
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ІV  Пара 

13.20-14.40 

Трудове право та основи підприємницької діяльності  

(лекція) 

кандидат історичних наук, доц. Дмитрук І. М. 

01.413 

VПара 

15.10-16.30 

Трудове право та основи підприємницької діяльності  

(лекція) 

кандидат історичних наук, доц. Дмитрук І. М. 

01.413 

VI Пара 

16.40-18.00 

Робота з обдарованими дітьми  

(лекція) 

викл. Іванець Н.В. 

01.413 

В
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о
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 ІV  Пара 

13.20–

14.40 

Трудове право та основи підприємницької діяльності  

(практ.) 

кандидат історичних наук, доц. Дмитрук І. М. 

01.413 

V Пара 

15.10-16.30 

Трудове право та основи підприємницької діяльності  

(практ.) 

кандидат історичних наук, доц. Дмитрук І. М. 

01.413 



VI Пара 

16.40-18.00 

Методика навчання української мови з 

народознавством 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, ст.викл. Кардаш І.М. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(лекція) 

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

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 
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ІV  Пара 

13.20-14.40 

Трудове право та основи підприємницької діяльності  

(практ.) 

кандидат історичних наук, доц. Дмитрук І. М. 

01.413 

V Пара 

15.10-16.30 

Наступність в роботі ЗДО і 1 класі школи 

(лекція) 

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

01.413 

VI Пара 

16.40-18.00 

Методика навчання музичного, сценічного мистецтва з елементами хореографії  

(лекція) 

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

01.413 
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ІІI Пара 

11.50-13.10 

Методика навчання музичного, сценічного мистецтва з елементами хореографії  

(лекція) 

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

01.413 

ІV  Пара 

13.20–

14.40 

 Патопсихологія та психологічне консультування 

(лекція) 

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

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.413 

 

V Пара 

15.10-16.30 

 Патопсихологія та психологічне консультування 

(практ.) 

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

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.413 
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ІV  Пара 

13.20-14.40 

Наступність в роботі ЗДО і 1 класі школи 

(лекція) 

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

01.413 

V Пара 

15.10-16.30 

 Патопсихологія та психологічне консультування 

(лекція) 

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

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.413 

 



VI Пара 

16.40-18.00 

Методика навчання української мови з 

народознавством 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, ст.викл. Кардаш І.М. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(практ.) 

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

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 
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ІІ Пара 

10.00-11.20 

 

Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

 Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

  

ІІI Пара 

11.50-13.10 

 Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

 Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. 

Паршук С.М. 

ауд. 01.413 
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1
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ІІI Пара 

11.50-13.10 

Наступність в роботі 

ЗДО і 1 класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.413 

Робота з обдарованими 

дітьми  

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.415 

Наступність в роботі ЗДО і 

1 класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.413 

Робота з обдарованими 

дітьми  

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.415 

 

ІV  Пара 

13.20-14.40 

Робота з обдарованими 

дітьми  

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 

Наступність в роботі ЗДО і 

1 класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.415 

Робота з обдарованими 

дітьми  

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 

Наступність в роботі ЗДО і 1 

класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.415 

 

VПара 

15.10-16.30 

Методика навчання музичного, сценічного мистецтва з елементами хореографії  

(лекція) 

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

01.413 



VI Пара 

16.40-18.00 

Робота з обдарованими дітьми  

(лекція) 

викл. Іванець Н.В. 

01.413 

В
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ІІI Пара 

11.50-13.10 

Методика навчання української мови з 

народознавством 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, ст.викл. Кардаш І.М. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(лекція) 

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

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 

 

ІV  Пара 

13.20-14.40 

Методика навчання української мови з 

народознавством 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, ст.викл. Кардаш І.М. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(практ.) 

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

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 

 

VПара 

15.10-16.30 

Інноваційні методи навчання та їх застосування у початковій школі 

(лекція) 

викл. Іванець Н.В. 

01.413 

VI Пара 

16.40-18.00 

Інноваційні методи навчання та їх застосування у початковій школі 

(лекція) 

викл. Іванець Н.В. 

01.413 

С
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ІІI Пара 

11.50-13.10 

Методика навчання української мови з 

народознавством 

(лекція) 

докт. філос. в галузі освіти, ст.викл. Кардаш І.М. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(практ.) 

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

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 

 

ІV  Пара 

13.20-14.40 

Методика навчання української мови з 

народознавством 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, ст.викл. Кардаш І.М. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(практ.) 

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

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 

 

VПара 

15.10-16.30 

Робота з обдарованими 

дітьми  

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 

 Робота з обдарованими 

дітьми  

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 

  

VI Пара 

16.40-18.00 

 Робота з обдарованими 

дітьми  

(практ.) 

 Робота з обдарованими 

дітьми  

(практ.) 

 



викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 
викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 
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ІІI Пара 

11.50-13.10 

Методика навчання української мови з 

народознавством 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, ст.викл. Кардаш І.М. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(практ.) 

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

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.412 

 

ІV  Пара 

13.20-14.40 

 Патопсихологія та психологічне консультування 

(практ.) 

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

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.413 

 

VПара 

15.10-16.30 

Методика навчання української мови з 

народознавством 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, ст.викл. Кардаш І.М. 

ауд. 01.413 
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ІV  Пара 

13.20-14.40 

Методика навчання української мови з 

народознавством 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, ст.викл. Кардаш І.М. 

ауд. 01.413 

Патопсихологія та психологічне консультування 

(практ.) 

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

Михальченко Н. В. 

ауд. 01.415 

 

VПара 

15.10-16.30 

Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Наступність в роботі 

ЗДО і 1 класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.412 

Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Наступність в роботі ЗДО і 1 

класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.412 

 

VI Пара 

16.40-18.00 

Наступність в роботі ЗДО і 

1 класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.4 

Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.412 

Наступність в роботі ЗДО і 1 

класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.4 

Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.412 
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ІІ Пара 

10.00-11.20 

 

Інноваційні методи 

навчання та їх 

застосування у початковій 

школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 

 Інноваційні методи 

навчання та їх застосування 

у початковій школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 

  

ІІI Пара 

11.50-13.10 

 Інноваційні методи 

навчання та їх 

застосування у 

початковій школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 

 Інноваційні методи 

навчання та їх застосування 

у початковій школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 
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ІІI Пара 

11.50-13.10 

Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Інноваційні методи 

навчання та їх 

застосування у 

початковій школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.415 

Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Інноваційні методи 

навчання та їх застосування 

у початковій школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.415 

 

ІV  Пара 

13.20-14.40 

Інноваційні методи 

навчання та їх 

застосування у початковій 

школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 

Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.415 

Інноваційні методи 

навчання та їх застосування 

у початковій школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 

Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.415 

 

VПара 

15.10-16.30 

Методика навчання української мови з 

народознавством 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, ст.викл. Кардаш І.М. 

ауд. 01.413 

  



VI Пара 

16.

40-18.00 

Методика навчання української мови з 

народознавством 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, ст.викл. Кардаш І.М. 

ауд. 01.413 
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ІІI Пара 

11.50-13.10 

Наступність в роботі 

ЗДО і 1 класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.413 

Інноваційні методи 

навчання та їх 

застосування у початковій 

школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.415 

Наступність в роботі ЗДО і 1 

класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.413 

Інноваційні методи 

навчання та їх 

застосування у 

початковій школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.415 

 

ІV  Пара 

13.20-14.40 

Інноваційні методи 

навчання та їх 

застосування у 

початковій школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 

Наступність в роботі ЗДО і 

1 класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.415 

Інноваційні методи навчання 

та їх застосування у початковій 

школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 

Наступність в роботі ЗДО 

і 1 класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.415 

 

VПара 

15.10-16.30 

Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Інноваційні методи 

навчання та їх 

застосування у початковій 

школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.415 

Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. 

Паршук С.М. 

ауд. 01.413 

Інноваційні методи 

навчання та їх 

застосування у 

початковій школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.415 

 

VI Пара 

16.40-18.00 

Інноваційні методи 

навчання та їх 

застосування у 

початковій школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 

Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.415 

Інноваційні методи навчання 

та їх застосування у початковій 

школі 

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 

Методика навчання 

музичного, сценічного 

мистецтва з елементами 

хореографії  

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

доц. Паршук С.М. 

ауд. 01.415 
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ІІI Пара 

11.50-13.10 

Робота з обдарованими 

дітьми  

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 

Наступність в роботі ЗДО і 

1 класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.415 

Робота з обдарованими дітьми  

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.413 

Наступність в роботі ЗДО 

і 1 класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, 

викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.415 

 

ІV  Пара 

13.20-14.40 

Наступність в роботі 

ЗДО і 1 класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі 

освіти, викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.413 

Робота з обдарованими 

дітьми  

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.415 

Наступність в роботі ЗДО і 1 

класі школи 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, викл.  

Філімонова Т.В. 

ауд. 01.413 

Робота з обдарованими 

дітьми  

(практ.) 

викл. Іванець Н.В. 

ауд. 01.415 

 

VПара 

15.10-16.30 

Методика навчання української мови з 

народознавством 

(практ.) 

докт. філос. в галузі освіти, ст.викл. Кардаш І.М. 

ауд. 01.413 

  

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з науково-педагогічної роботи                                                                   О.А.Кузнецова 

Декан факультету                                                                                                             Т. М. Степанова 


