Графіки
перескладань
заліків у дистанційному форматі
(літня сесія 2020-2021 н.р.)
I курс
18.06.2021 р. (13, 14, 15 групи)
Основи медіаграмотності – 12.00
Основи психології (13 група) – 12.30
Безпека життєдіяльності та цивільний захист (13-14 групи) – 13.00
Риторика – 13.30
Філософія права – 14.00
Історія філософської думки – 14.30

25.06.2021 р. (10, 11, 12 групи)
Основи медіаграмотності – 12.00
Безпека життєдіяльності та цивільний захист – 12.30
Історична географія – 13.00

II курс
16.06.2021 р. (23, 24 група)
Кримінальне право – 12.00
Конституційне право зарубіжних країн – 12.30
Житлове право – 13.00
Класична логіка – 13.30
Естетика – 14.00
Діалектика та метафізика – 14.30

24.06.2021 р. (20-22 групи)
Адміністративне право – 13.00
Археологія бронзи та заліза – 14.00
Історія митної справи – 14.30
Анімаційна діяльність у туризмі – 15.00

III курс
18.06.2021 р. (33, 34 групи)
Право інтелектуальної власності – 12.00
Етика та естетика – 12.30
Господарське право – 13.00
Земельне право – 13.30
Латинська мова – 14.00
Історія української філософії – 14.30
Методологія та методика соціологічних досліджень – 15.00
Цінності європейської цивілізації – 15.30

25.06.2021 р. (30-32 групи)
Шкільний курс історії – 12.00
Історія Росії нового та новітнього часу – 12.30
Проектний менеджмент – 13.00

IV курс
04.06.2021 р.
Основи педагогічної майстерності – 13.00
Господарські зобов’язання (43 група) – 13.00
Міфологія та фольклор – 13.30
Аграрне право (43 група) – 13.30
Основи екскурсознавства – 14.00
Інвестиційне право (43 група) – 14.00
Кримінальне право – 14.30
Господарський процес (43 група) – 14.30
Становлення Європи: культурний вимір – 15.00
Формування модерної комунікативної культури в Європейському просторі – 15.30
Міжкультурна комунікація в Європейському Союзі – 16.00
Основи фалеристики – 16.30

V курс
19.06.2021 р.
Інноваційні педагогічні технології (50 група) – 14.00
Менеджмент освіти (53 група) – 14.00
Психологія та етика педагогічного спілкування (50 група) – 14.30
Філософія управління (53 група) – 14.30
Грошовий обіг в Україні XVII- поч.XXI ст. – 15.00
Проблема людини в українській філософії (53 група) – 15.00
Актуальні проблеми сучасної історіографії: соціогуманітарне знання та історичне мислення
XIX- початку XX ст. – 15.30
Філософсько-правові основи виборчого процесу в Україні (53 група) – 15.30
Польова археологія – 16.00
Європейський освітній простір як засіб розвитку громадянського суспільства в Україні – 16.30
Становлення модерної Європи: культурний простір – 17.00
Археологічні пам’ятки Чернігово-Сіверщини – 17.30
Правові основи вищої школи – 18.00

