
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ 

- Директор з науково-
:о]»̂ а навч. роботи ННІМП УМ' 

О. Л. Фещенко 
і  чШл» вересня 2021 р.

.. ;

РОЗКЛАД
заліково-екзаменаційної XII сесії II семестру III курсу 
здобувачів вищої освіти групи ПБ-18-Г2

галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 "Психологія", 
освітньо-професійна програма "Психологія" 

освітній ступінь: бакалавр 
Термін сесії: 12.10.2021 р. - 21.10.2021 р.

Д а т а Час
№

ауд.
Д исципліна

В и д

з а н я т т я
В икладач

Е л е к т р о н н и й  р е с у р с  з 'єд н а н н я  
в и к л а д а ч ів *

12.10.2021 р.
вівт орок

8.30-9.50

С\О

Основи психологічного консультування та 
психокорекції

семінар доц. Хілько С.О.

psyholog.hilko@uem.edu.ua10.00-11.20 Основи психологічного консультування та 
психокорекції

семінар доц. Хілько С.О.

11.30-12.50 Основи психологічного консультування та 
психокорекції

семінар доц. Хілько С.О.

13.10-14.30 Г ендерна психологія семінар ст.викл. Астахова О. І.
astakhova.olga@uem.edu.ua

14.40-16.00 Гендерна психологія семінар ст.викл. Астахова О. І.

13.10.2021 р. 
середа

11.30-12.50

0\о

Основи психологічного консультування та 
психокорекції

семінар доц. Хілько С.О.

psyholog.hilko@uem.edu.ua13.10-14.30 Основи психологічного консультування та 
психокорекції

семінар доц. Хілько С.О.

14.40-16.00 Основи психологічного консультування та 
психокорекції

к о н с ул ьт а ц ія доц. Хілько С.О.

15.10.2021 р. 
п 'ятниця

10.00-11.20
0\о"Д-

Основи психотерапії семінар доц. Хілько С.О.

psyholog.hilko@uem.edu.ua11.30-12.50 Основи психотерапії семінар доц. Хілько С.О.

13.10-14.30 Основи психотерапії семінар доц. Хілько С.О.

18.10.2021 р.
понеділок

10.00-11.20

0\о

Методика проведення психологічної 
експертизи в різних галузях психології

семінар доц. Гусєв А. І.

igorich70@uem.edu.ua11.30-12.50
Методика проведення психологічної 

експертизи в різних галузях психології семінар доц. Гусєв А. І.

13.10-14.30 Методика проведення психологічної 
експертизи в різних галузях психології з а л і к доц. Гусєв А. І.

14.40-16.00 Гендерна психологія семінар ст.викл. Астахова О. І.
astakhova.olga@uem.edu.ua

16.10-17.30 Гендерна психологія к о н с ул ьт а ц ія ст.викл. Астахова О. І.

19.10.2021 р. 
вівт орок

10.00-11.20
ОЧо"Д-

Методика викладання психології семінар проф. Брюховецька О.В.

ciparisab011@uem.edu.ua11.30-12.50 Методика викладання психології семінар проф. Брюховецька О.В.

13.10-14.30 Методика викладання психології з а л і к проф. Брюховецька О.В.

20.10.2021 р.
середа

10.00-11.20
ОЧо"Д-

Практикум з групової психокорекції лекція доц. Хілько С.О.

Dsvholog.hilko@uem.edu.ua11.30-12.50 Практикум з групової психокорекції лекція доц. Хілько С.О.

13.10-14.30 Практикум з групової психокорекції лекція доц. Хілько С.О.

21.10.2021 р.
чет вер

10.00-11.20
ОЧо Гендерна психологія екзамен ст.викл. Астахова О. І. astakhova.olga@uem.edu.ua

11.30-12.50 ОЧо Основи психологічного консультування та 
психокорекції екзамен доц. Хілько С.О. psvholog.hilko@uem.edu.ua

- викладачі записують свій електронний ресурс в розкладі напроти тих зайнять, які вони будуть проводити дистанційно

тел: староста Аббасова Ельміра Ельшадовна 095-399-13-16
Завідувач навчально-методичноп 
ННІМП ДЗВО "УМО"________ ‘Ц

ДООлу
Іванилова О. А.

Завідувач відділу моніторингу якості вищої освіти 
вищої освіти__________________Безнос О. А.
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 
УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ
 ̂ 11 -ч .

Директор з науково-
_а навч. роботи ННІМП УМі 

О. Л. Фещенко
2021 р.

РОЗКЛАД
заліково-екзаменаційної XIII сесії І семестру IV курсу 
здобувачів вищої освіти групи ПБ-18-Г2

галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальність 053 "Психологія", 
освітньо-професійна програма "Психологія" 

освітній ступінь: бакалавр 
Термін сесії: 14.12.2021 р. - 20.12.2021 р.

Дата Час
№

ауд.
Д и сц и п лін а

Вид
заняття В и кладач

Е л е к т р о н н и й  р е с у р с  

з 'є д н а н н я  в и к л а д а ч ів *

10.00-11.20 Основи психотерапії семінар доц. Хілько С.О.

14 .12 .2021  р . 11.30-12.50 ООО̂1-
Основи психотерапії семінар доц. Хілько С.О.

psyholog.hilko@uem.edu.ua
в івт о р о к 13.10-14.30 Основи психотерапії семінар доц. Хілько С.О.

14.40-16.00 Основи психотерапії к о н с у л ь т а ц ія доц. Хілько С.О.

10.00-11.20 Психологія управління лекція проф. Брюховецька О.В.

15 .12 .2021  р . 11.30-12.50 ООо
Психологія управління лекція проф. Брюховецька О.В. ciparisab011@uem.edu.ua

середа 13.10-14.30 Психологія управління лекція проф. Брюховецька О.В.

14.40-16.00 Основи психотерапії екзамен доц. Хілько С.О. psyholog.hilko@uem.edu.ua

10.00-11.20 Психологія праці лекція ст.викл. Мухіна Л.Я.

11.30-12.50 Психологія праці лекція ст.викл. Мухіна Л.Я.

16 .12 .2021  р . 13.10-14.30 ООо
Проектування діяльності психологічної 

служби
лекція доц. Сухенко Я.В.

ч ет вер
14.40-16.00

Проектування діяльності психологічної 
служби

лекція доц. Сухенко Я.В. suhenko333@uem.edu.ua

16.10-17.30
Проектування діяльності психологічної

служби
лекція доц. Сухенко Я.В.

8.30-9.50 Теорія та методика психологічного тренінгу лекція доц. Сухенко Я.В.

17 .12 .2021  р . 10.00-11.20 ООо
Теорія та методика психологічного тренінгу лекція доц. Сухенко Я.В.

suhenko333@uem.edu.ua
п 'ят ниця 11.30-12.50 Теорія та методика психологічного тренінгу лекція доц. Сухенко Я.В.

13.10-14.30 Теорія та методика психологічного тренінгу лекція доц. Сухенко Я.В.

11.30-12.50 Психологія праці лекція ст.викл. Мухіна Л.Я. liubov.yakivna@uem.edu.ua

20 .12 .2021  р . 13.10-14.30 ООо
Практикум з групової психокорекції семінар доц. Хілько С.О.

п о н ед іл о к 14.40-16.00 Практикум з групової психокорекції семінар доц. Хілько С.О. psyholog.hilko@uem.edu.ua

16.10-17.30 Практикум з групової психокорекції залік доц. Хілько С.О.

- викладачі записують свій електронний ресурс в розкладі напроти тих зайнять, які вони будуть проводити дистанційно

тел: староста Аббасова Ельміра Ельшадовна 095-399-13-16
Завідувач навчально-методичщлК відділу
ННІМП ДЗВО "УМО"______ І / ( А уі, '  ' О. А. Іванилова

Завідувач відділу моніторингу якості вищої освіти 
вищої освіти__________________ Безнос О. А.
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