
"ЗАТВЕРДЖУЮ" ___________________
Перший проректор МНУ ім. В.О. Сухомлинського Овчаренко А.В.

ПАРА ЧАС
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0 Маркетинг (або Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального 

батьківства доктор філософії в галузі освіти, доцент Олексюк О.Є. 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2613

** Іноземна мова (практичні) викладач Пустовойченко Д.В. ауд. 01.202 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2296

** Психологія тренінгової роботи
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2403 
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*Українська мова за професійним спрямуванням (лекція) доктор філософії в галузі 
гуманітарних наук, доцент Олексюк О.М. https://us04web.zoom.us/s/9610411666    

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2390

*Українська мова за професійним спрямуванням 
              доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Олексюк О.М.  

https://us04web.zoom.us/s/9610411666    
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2390
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*Університетські студії (лекція) доктор філософії в галузі освіти, доцент Олексюк О.Є.
ауд. 01.322

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1431

*Університетські студії (лекція) доктор філософії в галузі освіти, доцент Олексюк О.Є.
ауд. 01.322

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1431

І підгрупа ІІ підгрупа І підгрупа

група 167 

Розклад занять факультету педагогіки та психології на 2020-2021 н.р. І семестр

НАПРЯМ
016 Спеціальна освіта 016 Спеціальна освіта 053 Психологія.   

1 курс 1 курс 1 курс
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Оздоровчі технології

Психологія тренінгової роботи                                                                                                                       
       викладач Гулькова Д.С.                                                                                                                                                         

                        ауд. 01.130                                                                                                                           
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2403 
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**Університетські студії (семінарське заняття) доктор філософії в галузі освіти, доцент Олексюк 
О.Є.

Ауд 01.129 http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1431

2

10
.0

0-
11

.2
0

Українська мова за професійним спрямуванням (практичне заняття)
(ауд 01.318)

доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Олексюк О.М.  
https://us04web.zoom.us/s/9610411666    

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2390
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Українська мова за професійним спрямуванням
галузі гуманітарних наук, доцент Олексюк О.М.

ауд 02.410  https://us04web.zoom.us/s/9610411666    
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2390
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Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального батьківства
філософії в галузі освіти, доцент Олексюк О.Є. 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2613    
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Техніки надання першої медичної допомоги та санітарно-епідеміологічна безпека в 
системі інклзивної та спеціальної освіти                                                                                                                               
                               доктор філософії в галузі медицини, ст.викладач Борулько Д.М.                                                                                       

                                              ауд. 01.220                                          
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2200

Іноземна мова (практичні) викладач Майборода Р.В. ауд. 10.100
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0 Психологія (спеціальна порівняльна) (лекції)                                                                                                                   

                           доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, ст.викладач Карсканова С. 
В.                                          ауд. 01.318                                                                                                                                      

              http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2164

* Психологічне консультування, психотерапія, психокорекція та психологія 
тренінгової роботи доктор філософії в галузі соціально-поведінкових наук, доцент 

І.С. ауд. 02.409 http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2234

**Університетські студії (семінарське заняття) доктор філософії в галузі освіти, доцент 
Олексюк О.Є.

ауд 01.201
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1431
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0 Психологія (загальна, історія психології, психологія праці та інженерна 

психологія) (лекції, практичні)                                                                                                                                                                           
                                                    доктор філософії в галузі соціально-поведінкових наук, доцент 

Шевченко В.В. ауд. 02.408 http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2242
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0 Анатомія, фізіологія, патологія дітей та основи генетики                                                                               

                  доктор філософії в галузі медицини, ст.викладач Борулько Д.М.                                                                                         
                                   ауд. 01.220                                        

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2199

5



4

13
.2

0-
14

.4
0 Спеціальна педагогіка (порівняльна), теорія і спеціальна методика виховання дітей 
з порушеннями психофізичного розвитку, методика організації волонтерської 

діяльності              доктор філософії в галузі освіти, доцент Стельмах Н.В. ауд. 01.318 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2383

Психологія (загальна, історія психології, психологія праці та інженерна 
психологія) (лекції, практичні) доктор філософії в галузі соціально-поведінкових наук, доцент 

Шевченко В.В. ауд. 02.408                     http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2242
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Спеціальна педагогіка (порівняльна), теорія і спеціальна методика виховання дітей 
з порушеннями психофізичного розвитку, методика організації волонтерської 

діяльності                 доктор філософії в галузі освіти, доцент Стельмах Н.В.                                                                                                       
                                                      ауд. 01.318                                                                                                         

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2383

Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального батьківства 
філософії в галузі освіти, доцент Олексюк О.Є. 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2613
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0   З 01.10.2020  Психологія (спеціальна порівняльна)                                                                                             

                доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, ст.викладач Карсканова С. В.                                          
                               Ауд. 01.318                                                                                                                     

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2164
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0  З 01.10.2020 Психологія (спеціальна порівняльна)                                                                                                            

                             доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, ст.викладач Карсканова С. 
В.                                   ауд. 01.318                                                                                                                   

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2164
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Оздоровчі технологіїОздоровчі технології
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0 Психологічне консультування, психотерапія, психокорекція та психологія 

тренінгової роботи доктор філософії в галузі соціально-поведінкових наук, доцент 
І.С. ауд. 02.404 http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2234
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0 з 20.10.2020 Психологія (загальна, історія психології, психологія праці та 

інженерна психологія) (лекції, практичні)                                                                                                                                                                           
                                                                           доктор філософії в галузі соціально-поведінкових наук, 

доцент Шевченко В.В. ауд. 02.408 http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2242
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0 Анатомія, еволюція нервової системи та психофізіологія 

філософії в галузі біології, доцент Гетманцев С.В. ауд. 01.124                                     
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2593



Декан факультету педагогіки та психології                                          Олексюк О.М.                                                                                                                                                                                                                                                 

Проректор з науково-педагогічної роботи                                            Кузнецова О.А.                                                         



І підгрупа

Маркетинг (або Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального 
доктор філософії в галузі освіти, доцент Олексюк О.Є. 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2613 ) (лекція) 

Маркетинг (або Підготовка молоді до сімейного життя та 
відповідального батьківства

доцент Олексюк О.Є. 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2613

*Університетські студії (лекція) доктор філософії в галузі освіти, доцент 
Олексюк О.Є.

ауд. 01.322
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1431

*Університетські студії (лекція) доктор філософії в галузі освіти, доцент 
Олексюк О.Є.

ауд. 01.322
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1431

Психологія тренінгової роботи викладач Гулькова Д.С. ауд. 01.130 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2403 

** Інструментальне виконавство з методикою викладання (лекції) 
доктор філософії в галузі мистецтва, доцент Ревенко Н.В. ауд. 10.107 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=1912

**Університетські студії  (семінарське заняття) доктор філософії в 
галузі освіти, доцент Дрозд О.В. ауд. 01.322 

*Українська мова за професійним спрямуванням (лекція) доктор 
філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Олексюк О.М.                                   

            ауд. 01.322  https://us04web.zoom.us/s/9610411666    
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2390

Українська мова за професійним спрямуванням (лекція)                                                                      
              доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Олексюк О.М.  

https://us04web.zoom.us/s/9610411666    
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2390

*Українська мова за професійним спрямуванням (лекція) доктор 
філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Олексюк О.М.  

https://us04web.zoom.us/s/9610411666    
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2390  

(лекція) доктор філософії в галузі освіти, доцент Олексюк О.Є.
ауд. 01.322

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1431

ІІ підгрупа І підгрупа ІІ підгрупа

1 курс 1 курс
107 107 група 104

Розклад занять факультету педагогіки та психології на 2020-2021 н.р. І семестр

053 Психологія.   014.13 Середня освіта Музичне мистецтво 014.03 Середня освіта (Історія)                                                       032 
Історія та археологія

1 курс



                                                                                                                       
       викладач Гулькова Д.С.                                                                                                                                                         

                        ауд. 01.130                                                                                                                           
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2403 

Оздоровчі технології

Хоровий клас          (практичні)                     доктор філософії в галузі освіти, 
доцент      Парфентьєва І.П. ауд. 10.101

Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального 
батьківства доктор філософії в галузі освіти, доцент Олексюк О.Є. 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2613 
         ауд. 02.410

З 28.09.2020 Історія 
стародавнього світу та античності 

(семінар) ст.викладач Горбенко 
К.В. ауд. 01.322 

(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/ind
ex.php?id=1748)

З 20.10.2020 ** Інструментальне виконавство з методикою 
викладання  доктор філософії в галузі мистецтва, доцент Ревенко Н.В. ауд. 

10.100 http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=1912

Українська мова за професійним спрямуванням (практичне заняття) доктор філософії в 
галузі гуманітарних наук, доцент Олексюк О.М.

 https://us04web.zoom.us/s/9610411666    
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2390

Українська мова за професійним спрямуванням (практичне 
заняття) доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Олексюк О.М.

ауд 02.408  https://us04web.zoom.us/s/9610411666    
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2390

Археологія ст.викладач Смирнов О.І. ауд. 01.322 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2378

Психологія ( лекція) (дистанційно) доктор філософії в галузі освіти, доцент 
Бабаян Ю.О.                                                                       

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2000

Психологія ( лекція) (дистанційно) доктор філософії в галузі освіти, 
доцент Бабаян Ю.О. http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2000



Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального батьківства доктор 
філософії в галузі освіти, доцент Олексюк О.Є. 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2613                           ауд. 02.410

Музично-теоретичні дисципліни(практичні) доктор філософії в галузі 
мистецтва, доцент Васильєва Л.Л. ауд. 10.107

Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального 
батьківства доктор філософії в галузі освіти, доцент Олексюк О.Є. 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2613 
             ауд. 02.410

Іноземна мова (практичні) викладач Майборода Р.В. ауд. 10.100 (практичні) викладач Майборода Р.В. ауд. 10.100 Оздоровчі технології

Психологія (семінарське заняття) доктор філософії в галузі освіти, 
доцент Бабаян Ю.О. ауд. 01.322 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2000

Психологічне консультування, психотерапія, психокорекція та психологія 
доктор філософії в галузі соціально-поведінкових наук, доцент Литвиненко 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2234 Археологія ст.викладач Смирнов 
О.І. ауд. 01.105 

(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/ind
ex.php?id=2378)

(семінарське заняття) доктор філософії в галузі освіти, доцент 
Олексюк О.Є.

ауд 01.201
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1431

Психологія (загальна, історія психології, психологія праці та інженерна 
 (лекції, практичні)                                                                                                                                                                           

                                                    доктор філософії в галузі соціально-поведінкових наук, доцент 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2242

Психологія (семінарське заняття) доктор філософії в галузі освіти, доцент 
Бабаян Ю.О. ауд. 01.322 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2000

**Університетські студії (семінарське заняття) доктор філософії в галузі 
освіти, доцент Олексюк О.Є.

Ауд 01.201 http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1431



Психологія (загальна, історія психології, психологія праці та інженерна 
(лекції, практичні) доктор філософії в галузі соціально-поведінкових наук, доцент 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2242
Оздоровчі технології Оздоровчі технології

Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального батьківства доктор 
філософії в галузі освіти, доцент Олексюк О.Є. 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2613                                     ауд. 02.410

Музично-теоретичні дисципліни (практичні) доктор філософії в галузі 
мистецтва, доцент Васильєва Л.Л. ауд. 10.101

З 03.12.2020 Історія 
стародавнього світу та античності 

(лекція) ст.викладач Горбенко 
К.В.

Українська мова за професійним спрямуванням 
заняття)

ауд 02.409
доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Олексюк О.М.  

https://us04web.zoom.us/s/9610411666    
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2390

З 28.09.2020 Історія 
стародавнього світу та античності 

(семінар) ст.викладач Горбенко 
К.В. ауд. 01.322 

(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/ind
ex.php?id=1748)



Оздоровчі технології Оздоровчі технології Оздоровчі технології

 Іноземна мова (практичні) викладач Майборода Р.В. ауд. 01.316

Психологічне консультування, психотерапія, психокорекція та психологія 
доктор філософії в галузі соціально-поведінкових наук, доцент Литвиненко 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2234

З 28.09.2020 Історія стародавнього світу та античності (лекція) 
ст.викладач Горбенко К.В. ауд. 01.322 

(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=1748)

з 20.10.2020 Психологія (загальна, історія психології, психологія праці та 
 (лекції, практичні)                                                                                                                                                                           

                                                                           доктор філософії в галузі соціально-поведінкових наук, 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2242

Анатомія, еволюція нервової системи та психофізіологія (лекції, практичні) доктор 
філософії в галузі біології, доцент Гетманцев С.В. ауд. 01.124                                     

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2593



Декан факультету педагогіки та психології                                          Олексюк О.М.                                                                                                                                                                                                                                                 



ІІ підгрупа

Підготовка молоді до сімейного життя та 
відповідального батьківства доктор філософії в галузі освіти, 

доцент Олексюк О.Є. 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2613 ) (лекція) 

*Університетські студії (лекція) доктор філософії в галузі освіти, доцент 
Олексюк О.Є.

ауд. 01.322
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1431

**Університетські студії  (семінарське заняття) доктор філософії в 
галузі освіти, доцент Дрозд О.В. ауд. 01.322 

*Українська мова за професійним спрямуванням (лекція) доктор 
філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Олексюк О.М.                                   

https://us04web.zoom.us/s/9610411666    
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2390

1 курс
група 104

014.03 Середня освіта (Історія)                                                       032 
Історія та археологія



Оздоровчі технології

Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального 
 доктор філософії в галузі освіти, доцент Олексюк О.Є. 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2613                               
         ауд. 02.410

Археологія ст.викладач Смирнов О.І. 
ауд. 01.105 

(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.p
hp?id=2378)

 ст.викладач Смирнов О.І. ауд. 01.322 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2378

Психологія ( лекція) (дистанційно) доктор філософії в галузі освіти, 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2000



Підготовка молоді до сімейного життя та відповідального 
 доктор філософії в галузі освіти, доцент Олексюк О.Є. 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2613                                   
             ауд. 02.410

Оздоровчі технології

 (семінарське заняття) доктор філософії в галузі освіти, 
доцент Бабаян Ю.О. ауд. 01.322 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2000

З 28.09.2020 Історія стародавнього 
світу та античності (семінар) 

ст.викладач Горбенко К.В. ауд. 
01.322 

(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.p
hp?id=1748)



Оздоровчі технології

Психологія (семінарське заняття) 
доктор філософії в галузі освіти, 
доцент Бабаян Ю.О. ауд. 01.516

З 28.09.2020 Історія стародавнього 
світу та античності (семінар) 
ст.викладач Горбенко К.В.  З 

03.12.2020 Історія стародавнього 
світу та античності (лекція) 

ст.викладач Горбенко К.В. ауд. 
01.322 

(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.p
hp?id=1748)

Українська мова за професійним спрямуванням (практичне 
заняття)

ауд 02.409
доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Олексюк О.М.   

https://us04web.zoom.us/s/9610411666    
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2390



Оздоровчі технології

 Іноземна мова (практичні) викладач Майборода Р.В. ауд. 01.316

З 28.09.2020 Історія стародавнього світу та античності (лекція) 
ст.викладач Горбенко К.В. ауд. 01.322 

(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=1748)
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