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

дата пара

І підгрупа ІІ підгрупа І підгрупа ІІ підгрупа

3

11
.5

0-
13

.1
0

* Практикум із психології (лекція)  (дистанційно) доктор філософії, доцент Бабаян Ю.О. http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2001
 

З 14.09.2020 * Обробка зображень (лекція) (дистанційно)

2

10
.0

0-
11

.2
0 з 14.09.2020 *Правові студії (лекції) доктор філософії в галузі права, доцент Ткаля О.В. ауд. 01.129 (http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2158)

**Філософія (лекція) з 07.09.2020 (дистанційно) доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Шпачинський І.Л.

П
О

Н
Е

Д
ІЛ

О
К

1

08
.3

0-
09

.5
0

Інклюзивна освіта ( лекція) (дистанційно) доктор філософії, Шапочка К.А. Інклюзивна освіта ( лекція) (дистанційно) доктор філософії, Шапочка К.А.

група 204 група 204
2 курс 2 курс

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

Напрям
014.03 Середня освіта (Історія)   032 Історія та археологія



4

13
.2

0-
14

.4
0 Спеціальні історичні дисципліни, 

памяткознавство та музеєзнавство 
(семінар) доктор філософії в галузі 

гуманітарних наук, ст.викладач 
Маринченко Г.М. ауд.01.322

Історія середніх віків (світова та 
України) (семінар) доктор 

філософії в галузі гуманітарних 
наук, ст.викл. Кузовков В.В.    

ауд. 01.320 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/ind

ex.php?id=1757)

Спеціальні історичні дисципліни, 
памяткознавство та музеєзнавство 
(семінар) доктор філософії в галузі 

гуманітарних наук, ст.викладач 
Маринченко Г.М. ауд.01.322

Історія середніх віків (світова та 
України) (семінар) доктор філософії в 

галузі гуманітарних наук, ст.викл. 
Кузовков В.В. ауд. 01.320 

(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.p
hp?id=1757)
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0

 Історія середніх віків (світова та 
України) (семінар) доктор філософії в 

галузі гуманітарних наук, ст.викл. 
Кузовков В.В.                            ауд. 01.322 
(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?

id=1757)

з 14.09.2020 Правові студії 
(практичні) доктор філософії в 

галузі права, доцент Ткаля О.В. 
ауд. 01.333 

(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/in
dex.php?id=2158)

Історія середніх віків (світова та 
України) (семінар) доктор філософії в 

галузі гуманітарних наук, ст.викл. 
Кузовков В.В.                     ауд. 01.322 

(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php
?id=1757)

з 14.09.2020 Правові студії 
(практичні) доктор філософії в галузі 
права, доцент Ткаля О.В. ауд. 01.333 
(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.p

hp?id=2158)

**Філософія
(семінарське заняття) ауд. 02.408 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?i
d=2320

**Філософія
(семінарське заняття) ауд. 02.408 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php
?id=2320

2

10
.0

0-
11

.2
0 З 07.09.2020 Інклюзивна освіта 

(практичне заняття) доктор 
філософії, Шапочка К.А. ауд. 

02.415

З 07.09.2020 Інклюзивна освіта 
(практичне заняття) доктор філософії, 

Шапочка К.А. ауд. 02.415
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0

З 07.09.2020 Інклюзивна освіта 
(практичне заняття) доктор філософії, 

Шапочка К.А. ауд. 02.415

З 07.09.2020 Інклюзивна освіта 
(практичне заняття) доктор філософії, 

Шапочка К.А. ауд. 02.415
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* Філософія
(семінарське заняття) викладач 

Куриленко Т.В.  ауд. 02.408 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?i

d=2320
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* Філософія
(семінарське заняття) викладач 

Куриленко Т.В.  ауд. 02.408 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.

php?id=2320

* Оздоровчі технології Підгрупа 2
** Оздоровчі технології Підгрупа 7

4

13
.2

0-
14

.4
0 з 14.09.2020 Правові студії (практичні) 

доктор філософії в галузі права, доцент 
Ткаля О.В. ауд. 01.322 

(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?
id=2158)

з 14.09.2020 Правові студії (практичні) 
доктор філософії в галузі права, доцент 

Ткаля О.В. ауд. 01.322 
(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php

?id=2158)
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* Спеціальні історичні дисципліни, памяткознавство та музеєзнавство (лекції) доктор філософії в галузі гуманітарних наук, ст.викладач Маринченко Г.М. 
ауд.01.129
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0

Історія середніх віків (світова та України) (лекції)                                                                                                              доктор філософії в галузі гуманітарних 
наук, ст.викл. Кузовков В.В. ауд. 01.129 (http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=1757)

* Оздоровчі технології Підгрупа 3

4

13
.2

0-
14

.4
0 Практикум із психології підгрупа 2 (семінарське заняття (ауд. 01.126)) октор філософії, доцент Бабаян Ю.О. http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2001

Обробка зображень підгрупа 2  (семінарське заняття (ауд. 02.209))
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Іноземна мова (практичні) 
викладач Майборода Р.В.  ауд. 

01.522

Іноземна мова (практичні) викладач 
Майборода Р.В.  ауд. 01.522

2

10
.0

0-
11

.2
0

Іноземна мова (практичні) викладач 
Майборода Р.В. ауд. 01.522

Іноземна мова (практичні) викладач 
Майборода Р.В.  ауд. 01.522
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Німецька мова викладач Булик Н.С. ауд. 01.500
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Спеціальні історичні 
дисципліни, памяткознавство та 
музеєзнавство (семінар) доктор 
філософії в галузі гуманітарних 
наук, ст.викладач Маринченко 

Г.М. ауд. 01.316

Спеціальні історичні дисципліни, 
памяткознавство та музеєзнавство 
(семінар) доктор філософії в галузі 

гуманітарних наук, ст.викладач 
Маринченко Г.М. ауд. 01.316
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Е

Т
В

Е
Р

* Оздоровчі технології Підгрупа 4
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Декан факультету педагогіки та психології                                          Олексюк О.М.                                                                                                                                                                                                                                                 

Проректор з науково-педагогічної роботи                                            Кузнецова О.А.                                                         

* Оздоровчі технології Підрупа 5

4

13
.2

0-
14

.4
0

Практикум із психології підгрупа 4 (семінарське заняття (ауд. 01.126)) октор філософії, доцент Бабаян Ю.О. http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2001
Оздоровче харчування підгрупа 4 (семінарське заняття (ауд. 01.218))



** Філософія ( лекція) з 07.09.2020 (дистанційно) доктор 
філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Шпачинський 

І.Л.

** Філософія ( лекція) з 07.09.2020 (дистанційно) доктор філософії 
в галузі гуманітарних наук, доцент Шпачинський І.Л.

Логопедія і неврологічні основи логопедії 
(практичні, лабораторні) доктор філософії в 

галузі освіти, ст.викладач Берегова М.І. 
ауд. 01.311 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=
2212

* Практикум із психології (лекція) (дистанційно) октор 
філософії, доцент Бабаян Ю.О. 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2001
З 14.09.2020 * Обробка зображень (лекція) (дистанційно) Іноземна мова (практичні) доктор філософії в галузі освіти, 

Інклюзивна освіта ( лекція) (дистанційно) доктор філософії, 

** Філософія ( лекція) з 07.09.2020 (дистанційно) доктор філософії в галузі гуманітарних 
наук, доцент Шпачинський І.Л.

 Іноземна мова викладач Майборода Р.В. ауд. 01.201 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2300

І підгрупа ІІ підгрупа І підгрупа ІІ підгрупа І підгрупа

2 курс
група 207 група 267 група 207 група 217 група 207 

2 курс 2 курс 2 курс 2 курс

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

016 Спеціальна освіта 016 Спеціальна освіта 053 Психологія 053 Психологія 014.13. Середня Освіта Музичне 
мистецтво



** Іноземна мова викладач Майборода Р.В. ауд. 01.220 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2300

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

* Механізми і клініка мовленнєвих, сенсорних та інтелектуальних порушень (лекції) 
доктор філософії в галузі освіти, доцент Кисличенко В.А. ауд. 01.129

Вікова та педагогічна психологія (лекції, практичні) 
Литвиненко І.С. ауд. 02.409 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2235

*Вокальнор-хорове виконавство з методикою викладання (лекції) 
доктор філософії в галузі освіти, доцент Парфентьєва І.П. ауд. 

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

*Психодіагностика (лекції, практичні) доктор філософії в 
галузі психології, доцент Чугуєва І.Є. ауд. 02.408

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

**Психологія тренінгової роботи викладач Гулькова Д.С. 
ауд. 02.408 http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2263 



Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія (лекції) доктор педагогічних наук, 
професор Савінова Н.В. ауд. 01.129

Психодіагностика (лекції, практичні) доктор філософії в 
галузі психології, доцент Чугуєва І.Є. ауд. 02.408

Логопедія і неврологічні основи логопедії (лекції) доктор педагогічних наук, професор 
Савінова Н.В. ауд. 01.129 http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2089

*Історія мистецтв та методика викладаня інтегрованогго курсу 
"Мистецтво" доктор мистецтвознавства, доцент П'ятницька-

Філософія** (семінарське 
заняття (ауд. 01.126))  

викладач Куриленко Т.В.

* Філософія (семінарське 
заняття) викладач Куриленко 

Т.В. ауд. 01.126

* Філософія (семінарське 
заняття) викладач Куриленко 

Т.В. ауд. 01.126

** Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання  (лекції) доктор 
педагогічних наук, професор Савінова Н.В. ауд. Ауд. 01.318 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2411

* Філософія (семінарське заняття) 
викладач Куриленко Т.В. ауд. 01.126

* Інструментальне виконавство з методикою викладання 
(практичні) доктор філософії в галузі мистецтва, доцент Ревенко 

* Оздоровчі технології Підгрупа 2
** Оздоровчі технології Підгрупа 7

Практикум із психології підгрупа 1 (семінарське заняття 
(ауд. 01.126)) октор філософії, доцент Бабаян Ю.О. 

З 14.09.2020 Обробка зображень підгрупа 1 (семінарське 
заняття (ауд. 02.209))

Логопедія і неврологічні основи логопедії 
(практичні, лабораторні) доктор філософії в 
галузі освіти, ст.викладач Берегова М.І. ауд. 

01.201 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=22

12



 Загальна психологія та історія психології (психологія праці 
та інженерна психологія) доктор філософії в галузі 

соціально-поведінкових наук, доцент Шевченко В.В. ауд. 
02.408 http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2243

Механізми і клініка мовленнєвих, 
сенсорних та інтелектуальних порушень 

(практичні, лабораторні) доктор філософії в 
галузі освіти, доцент Кисличенко В.А.  Ауд. 

01.316

*Логопедія і неврологічні основи логопедії 
(практичні, лабораторні) доктор філософії в 

галузі освіти, ст.викладач Берегова М.І. 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=22

12
Загальна психологія та історія психології (психологія праці 

та інженерна психологія) соціально-поведінкових наук, 
доцент Шевченко В.В.  ауд. 02.408 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2243

*Логопедія і неврологічні основи логопедії 
(практичні, лабораторні) доктор філософії в 

галузі освіти, ст.викладач Берегова М.І. 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=

2212

Механізми і клініка мовленнєвих, сенсорних 
та інтелектуальних порушень (практичні, 

лабораторні) доктор філософії в галузі освіти, 
доцент Кисличенко В.А. ауд. 01.316

**Філософія (семінарське заняття)  викладач 
Куриленко Т.В. ауд. 02.410

Інформаційні технології та технічні засоби 
корекційного навчання (практичні, 

лабораторні) доктор філософії в галузі освіти, 
ст.викладач Берегова М.І. ауд. 01.201 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=22
01

* Оздоровчі технології Підгрупа 3

Практикум із психології підгрупа 2 (семінарське заняття 
(ауд. 01.126)) октор філософії, доцент Бабаян Ю.О. 

Обробка зображень підгрупа 2  (семінарське заняття (ауд. 
02.209))

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

Інформаційні технології та технічні засоби 
корекційного навчання (практичні, 

лабораторні) доктор філософії в галузі 
освіти, ст.викладач Берегова М.І. ауд. 

01.201 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=

2201



Логопедія і неврологічні основи логопедії 
(практичні, лабораторні) доктор філософії в 

галузі освіти, ст.викладач Берегова М.І. 
ауд. 01.311 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=
2212

Іноземна (англійська) мова  (практичні) доктор філософії в 
галузі освіти, доцент Раковська М.А. ауд. 02.408                                             

Психологія тренінгової роботи викладач Гулькова Д.С. ауд. 
02.408 http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2263 

* Оздоровчі технології Підгрупа 4

Вікова та педагогічна психологія (лекції, практичні) 
Литвиненко І.С. ауд. 02.408 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2235

З 07.09.2020 Інклюзивна освіта 

Німецька мова викладач Булик Н.С. ауд. 
01.500

Загальна, вікова та педагогічна 
логопсихологія (практичні, лабораторні) 

Карсканова С.В. доктор філософії в галузі 
соціальних та поведінкових наук, 

ст.викладач ауд. 01.311 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=22
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Загальна, вікова та педагогічна 
логопсихологія (практичні, лабораторні) 11. 
Карсканова С.В. доктор філософії в галузі 

соціальних та поведінкових наук, 
ст.викладач ауд. 01.311 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=
2213



Декан факультету педагогіки та психології                                          Олексюк О.М.                                                                                                                                                                                                                                                 

* Оздоровчі технології Підрупа 5

Логопедія і неврологічні основи логопедії 
(практичні, лабораторні) доктор філософії в 
галузі освіти, ст.викладач Берегова М.І. ауд. 

01.311 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=22

12

Практикум із психології підгрупа 4 (семінарське заняття 
(ауд. 01.126)) октор філософії, доцент Бабаян Ю.О. 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2001
Оздоровче харчування підгрупа 4 (семінарське заняття 

(ауд. 01.218))

Історія мистецтв та методика викладаня інтегрованогго курсу 
"Мистецтво" доктор мистецтвознавства, доцент П'ятницька-



** Філософія ( лекція) з 07.09.2020 (дистанційно) доктор філософії 
в галузі гуманітарних наук, доцент Шпачинський І.Л.

Іноземна мова (практичні) доктор філософії в галузі освіти, 
доцент Раковська М.А. ауд. 10.100

Інклюзивна освіта ( лекція) (дистанційно) доктор філософії, 
Шапочка К.А.

І підгрупа ІІ підгрупа

2 курс 2 курс
група 207 група 267

014.13. Середня Освіта Музичне 
мистецтво

014.13. Середня Освіта Музичне 
мистецтво



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

*Вокальнор-хорове виконавство з методикою викладання (лекції) 
доктор філософії в галузі освіти, доцент Парфентьєва І.П. ауд. 

10.101-1

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

10.100

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



*Історія мистецтв та методика викладаня інтегрованогго курсу 
"Мистецтво" доктор мистецтвознавства, доцент П'ятницька-

Позднякова І.С.  Ауд. 10.100

* Філософія (семінарське 
заняття) викладач Куриленко 

Т.В. ауд. 01.126

* Інструментальне виконавство з методикою викладання 
(практичні) доктор філософії в галузі мистецтва, доцент Ревенко 

Н.В. ауд. 10.100

* Оздоровчі технології Підгрупа 2
** Оздоровчі технології Підгрупа 7



**Філософія (семінарське 
заняття)  викладач Куриленко 

Т.В. ауд. 02.410

* Оздоровчі технології Підгрупа 3

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



* Оздоровчі технології Підгрупа 4

З 07.09.2020 Інклюзивна освіта (практичне заняття доктор 
філософії, Шапочка К.А. ауд. 10.100



* Оздоровчі технології Підрупа 5

Історія мистецтв та методика викладаня інтегрованогго курсу 
"Мистецтво" доктор мистецтвознавства, доцент П'ятницька-

Позднякова І.С.  Ауд. 10.100


	Лист1

