
71 71 70 73 75 76 79

четверг четверг

вівторок вівторок

12:40

23.12.20 23.12.20

четверг четверг

пятниця пятниця

субота субота

неділя неділя

понеділок понеділок

Захист кваліфікаційної роботи:теорія 

і менеджмент організації; психологія 

управління;

управління навчальною та виховною 

діяльністю; управління трудовими 

ресурсами; техніка управлінської 

діяльності  12:40

консультація на 9:00

консультація на 9:00

консультація на 9:00

консультація на 9:00 консультація на 9:00

Захист кваліфікаційної роботи: 

порівняльна педагогіка; Інноваційні 

технології дошкільної 

освіти;Технологій природничої 

освіти дітей дошкільноовіку; 

Індивідуалізації виховання і 

навчання дітей дошкільного віку

Захист кваліфікаційної роботи: інноваційні 

технології навчання і виховання в початковій 

школі, порівняльна педагогіка, технології 

вивчення освітніх галузей в початковій 

школі; комунікативна компетентність 

менеджера в системі освіти,імідж сучасного 

менеджера почтакової освіти,етнопедагогіна 

компетентість менеджера в освіті.  14:00

консультація на 9:00

25.12.20

Вихідний

Державний кваліфікаційний екзамен 

з інноваційних технологій навчання і 

виховання в ПШ,менеджмента 

початкової освіти, технології 

навчання освітньої галузі "Мови і 

література",Технології навчання 

освітньої галузі "Математика"   

12:40

консультація на 9:00

консультація на 9:00

понеділок

21.12.20

26.12.20

Декан факультету педагогіки та психології, професор                                                                                             А.Б. Рацул

14.12.20

вівторок

Захист кваліфікаційної роботи: 

дисциплін циклу професійної підготовки  

9:20

24.12.20 24.12.20

середа

консультація на 9:00

27.12.20

22.12.20

понеділок

21.12.20

25.12.20

середа

27.12.20

Захист кваліфікаційної роботи: інноваційні 

технології навчання і виховання в 

початковій школі, порівняльна педагогіка, 

технології вивчення освітніх галузей в 

початковій школі; комунікативна 

компетентність менеджера в системі 

освіти,імідж сучасного менеджера 

почтакової освіти,етнопедагогіна 

компетентість менеджера в освіті. 14:00

 Захист кваліфікаційної роботи:

теорія і практика науково-педагогічних 

досліджень; теорія і практика вищої 

професійної освіти в Україні, 

моделювання професійної підготовки та 

діяльності фахівця, організація 

управління навчальним процесом вищої 

школи, система виховної роботи у ЗВО. 

9:20

22.12.20

19.12.20

субота

20.12.20

неділя

28.12.20

26.12.20

Група

понеділок

16.12.20

Державний кваліфікаційний екзамен з 

інноваційних технологій дошкільної 

освіти;Актуальних питань методик 

дошкільної освіти;Технологій природничої 

освіти дітейдошкільноговіку, 

Індивідуалізації виховання і навчання дітей 

дошкільного віку    14:00

15.12.20

середа

17.12.20

18.12.20

консультація на 9:00

              "Затверджую"

              Ректор_________________

              "______"_______________ 2020  р.

СР 19 мМН 17 м

неділя

ПОС 19м ДП 19 м

19.12.20

15.12.20

середа

18.12.20

17.12.20

вівторок

(2020-2021 н.р.)

ПС 19 м

Державний кваліфікаційний 

екзамен:теоретичні основи та технології 

роботи практичного психолога 9:20

понеділок

14.12.20

ОН 19 мзГрупа ПОД 19 м

Державний кваліфікаційний екзамен з теорії 

тапрактки соціально-педагогічної роботи   

8:00

консультація на 9:00

28.12.20

Центральноукраїнський державний педагогічний університет     імені Володимира Винниченка

РОЗКЛАД

державних екзаменів 

для студентів ІІ курсу другого (магістерського) рівня                   

факультету педагогіки та психології

денної форми навчання

Захист кваліфікаційної роботи: актуальні 

проблеми соціальної педагогіки; 

методики організації соціально - 

педагогічної діяльності.   9:20

16.12.20

20.12.20

субота


