
Графіки  
перескладань  

заліків у дистанційному форматі  
(зимова сесія 2020-2021 н.р.) 

 

I курс 
 

22.01.2021 р. (13, 14, 15 групи) 

Основи медичних знань та охорони здоров’я – 12.00 

Історія релігії (13 група) – 12.30 

Логіка (13-14 групи) – 13.00 

Іноземна мова (13,14,15 групи) – 13.30 

Юридична деонтологія (14 група) – 14.00 

Римське цивільне право (14 група) – 14.30 

Вступ до спеціальності (13 група) – 15.00 

Вступ до філософії (13 група) – 15.30 

Історія філософії (15 група) – 16.00 

Вступ до політології (15 група) – 16.30 

 

29.01.2021 р. (10, 11, 12 групи)   
Основи медичних знань та охорони здоров’я – 12.00 

Вступ до спеціальності та МСР – 12.30 

Основи археології та МПАД / Археологія України та МПАД – 13.00 

Старослов’янська мова – 14.00 

Історичне краєзнавство – 15.00 
 

II курс 
 

28.01.2021 р. (23 група) 
Філософія економіки – 12.00 

Філософський дискурс: вимоги та методика  – 12.30 

Українознавство – 13.00 

Українська мова  (за професійним спрямуванням) – 13.30 

 

30.01.2021 р. (20-22, 24 групи)                                                                                                                                                                                                                                                                    
Українська мова  (за професійним спрямуванням) – 13.00 

Методика виховної роботи (20, 21 групи) – 14.00 

Спеціальні історичні дисципліни – 14.30 

Правознавство (22 група) – 15.00 

Українознавство (24 група) – 15.30 

Цивільне та сімейне право (24 група) – 16.00 

Правові аспекти гендеру (24 група) – 16.30 
 

III курс 
 

23.01.2021 р. (33, 34 групи) 
Соціологія (33, 34 група) – 12.00 

Слов’янська філософія (33 група) – 12.30 

Філософія психології (33 група) – 13.00 

Методика викладання курсу «Основи етики та християнської моралі» у ЗНЗ (33 група) – 13.30 

Господарське право (34 група) – 14.00 

Міжнародне приватне право (34 група) – 14.30 

Адвокатура та нотаріат в Україні (34 група) – 15.00 



28.01.2021 р. (30-32 групи) 
Історія Росії доби с/в і раннього нового часу – 12.00 

Нова історія країн Азії та Африки – 13.00 

Правознавство – 14.00 

Шкільні інноваційні технології в Європі: досвід і найкращі практики – 15.00 
 

IV курс 
 

23.01.2020 р. (43 група) 
Міжнародне економічне право (43 група) – 13.00 

Правове регулювання ринку цінних паперів (43 група) – 13.30 

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (43 група) – 14.00 

Судові та правоохоронні органи України (43 група) – 14.30 

 

30.01.2020 р. (40-42 групи) 
Модерна історія Росії – 13.00 

Історія Білорусі – 14.00 

Становлення Європи: культурний вимір – 15.00 
 

V курс 
 

23.01.2021 р. (50 група) 
Університетська освіта: історія та сучасність – 11.00 

Інформаційні технології в освіті – 11.30 

Педагогічна та професійна психологія – 12.00 

Психофізіологічний тренінг – 12.30 

Пед. майстерність викладача вищої школи – 13.00 

 

27.01.2021 р. (51-53 групи) 
Філософія освіти – 11.00 

Менеджмент освіти – 11.30 

Методика наукового дослідження – 12.00 

Сучасні інформаційні технології та методика застосування комп'ютерної техніки у навчальному 

процесі та наукових дослідженнях – 12.30 

Історична комунікологія – 13.00 

Проектний менеджмент – 13.30 

Архітектурна археологія – 14.00 

Історія давньої східнослов’янської книжності – 14.30 

Історія міжнародних відносин (53 група) – 15.00 

Іноземна мова (53 група) – 15.30 


