
Розклад  складання    заліково – екзаменаційної  сесії  студентів 

заочної  форми  навчання ІІ 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  

228 

 

258 Час 

Ч
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Т
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07.05  

І пара 

08.30- 

09.50 

Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень 

(екзамен) 

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

ауд. 01.420 

Організація та управління у початковій школі  

(залік) 

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

ауд. 01.419 

 

ІІ пара 

10.00-11.20 

Педіатрія 

(залік) 

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

ауд. 01.420 

Методика навчання природознавства і 

суспільствознавства  

(екзамен) 

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

ауд. 01.419 

 

ІІІ пара 

11.50-13.10 
 

Основи дефектології та логопедії 

(залік) 

доктор філос. в галузі освіти, доц. Шапочка К. А. 

ауд. 01.420 

Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень 

(екзамен) 

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

ауд. 01.419 
 

IV пара 

13.20-14.40 

Організація та управління у початковій школі  

(залік) 

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

ауд. 01.420 

Сімейна педагогіка  

(залік) 

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

ауд. 01.419 

V пара 

15.10-16.30 
Методика навчання математики 

(екзамен) 

докт. філос. в галузі освіти, доц. Авраменко К.Б. 

ауд. 01.420 

Методика навчання основ здоров’я та фізичної 

культури 

(екзамен) 

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

ауд. 01.419 

VІ пара 

16.40-18.00 

 

Вальдорфська педагогіка 

(залік) 

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

ауд. 01.420 

СК «Методика формування ключових та 

предметних компетентностей молодших школярів» 

(залік) 

викладач Іванець Н.В. 

ауд. 01.419 
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08.05 І пара 

08.30- 

09.50 

 Наступність в роботі ЗДО і 1 класу школи 

(практичне заняття) 

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

ауд. 01.419 

ІІ пара 

10.00-11.20 
Економічна теорія  

(залік) 

кандидат економічних наук, доц. Ткаліч Т.І. 

ауд. 01.420 

Методика навчання іноземної мови  

(екзамен) 

доктор філос.  в галузі  гум. наук, доц. Білявська Т. М. 

ауд. 01.419 

 

Декан факультету                                                                                                                         Т. М. Степанова      


