
Розклад  складання    заліково – екзаменаційної  сесії  студентів 

заочної  форми  навчання І СК курсу спеціальностей 

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта 

на ІІ семестр 2019 -2020 н. р. 

факультету дошкільної та початкової освіти 
 Дні 

тижня 

Дата Факультет 

Група 128 
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12.06 І пара 

08.30-09.50 
Іноземна мова 

(залік) 

докт. філос.  в галузі гум. наук, доц. Дем’яненко О. Є. 

ауд. 01.420 

Екологія та природознавство 

(екзамен) 

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

ауд. 01.419 

ІІ пара 

10.00-11.20 
Методика навчання природознавства і 

суспільствознавства 

(залік) 

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

ауд. 01.420 

Іноземна мова 

(залік) 

докт. філос.  в галузі гум. наук, доц. Дем’яненко О. Є. 

ауд. 01.419 

ІІІ пара 

11.50-13.10 
Організація і керівництво дошкільною освітою в 

Україні та економіка ЗДО 

(екзамен) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Вдовиченко Р. П. 

ауд. 01.420 

Математика 

(екзамен) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Рехтета Л.О. 

ауд. 01.419 

IV пара 

13.20-14.40 
Методика навчання української мови і літературного 

читання 

(екзамен) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Білявська Т.М. 

ауд. 01.420 

Теорія та методика виховання у початковій школі 

(екзамен) 

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

ауд. 01.419 

V пара 

15.10-16.30 
 

Дидактика 

(екзамен) 

докт. філос. в галузі освіти, проф. Якименко С.І. 

ауд. 01.420 

Методика навчання музичного, сценічного мистецтва з 

елементами хореографії 

(залік) 

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

ауд. 01.419 
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13.06 І пара 

08.30-09.50 
Педагогіка (загальна, дошкільна, історія дошкільної педагогіки) 

(екзамен) 

докт. філос. в галузі освіти, проф. Рогальська Н.В. 

ауд. 01.420 

ІІ пара 

10.00-11.20 
Художня праця та основи образотворчого мистецтва з 

методикою керівництва 

(екзамен) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Лісовська Т.А. 

ауд. 01.420 

Вікова фізіологія дітей і валеологія  

(екзамен) 

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

ауд. 01.419 

ІІІ пара 

11.50-13.10 
Етнопсихологія  

(залік) 

докт. філос.  в галузі  освіти, доц. Дрозд О.В. 

ауд. 01.420 

Дошкільна лінгводидактика 

(екзамен) 

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

ауд. 01.419 

                         
 

              Декан факультету                                                                                                  Т. М. Степанова 

 


