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

3 курс
ПАРА ЧАС група 364

І підгрупа ІІ підгрупа
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*Теорія та методика навчання 
суспільнознавчих дисциплін Маринченко 

ауд. 01.516 Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики (лекції) Середа І.В. 
(до 2.11.2020) ауд. 01.129

**Теорія держави та права  доктор філософії 
в галузі права, доцент Ткаля Олена 

Вікторівна ауд. 01.516
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І підгрупа

3 курс
група 314 367

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

НАПРЯМ
014.03 Середня освіта (Історія) 032 Історія та археологія 016 Спеціальна освіта 016 Спеціальна освіта

3 курс



4

13
.2

0-
14

.4
0 Етносоціальні процеси в 

незалежній Україні доктор 
філософії в галузі гуманітарних 
наук, доцент Хрящевська Л.М. 

ауд. 01.105

5

15
.1

0-
16

.3
0 Етносоціальні процеси в 

незалежній Україні доктор 
філософії в галузі гуманітарних 
наук, доцент Хрящевська Л.М. 

ауд. 01.105

6

16
.4

0-
18

.0
0

** Архівознавство доктор 
історичних наук, доцент Нефьодов 

Д.В. ауд. 01.105

3

11
.5

0-
13

.1
0

Логопедія і неврологічні основи логопедії (лекції) доктор філософії в галузі 
освіти, доцент Кисличенко В.А. ауд. 01.318 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=646

Теорія та методика навчання 
суспільнознавчих дисциплін Маринченко 

ауд. 01.516

З 07.09.2020 Зброєзнавство (лекції) 
доктор історичних наук, доцент 

Нефьодов Д.В. ауд. 01.105

2
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0-
11

.2
0

Теорія держави та права  доктор філософії в 
галузі права, доцент Ткаля Олена 

Вікторівна ауд. 01.516
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0

Спеціальна психологія (лекції) Карсканова С.В. доктор філософії в галузі 
соціальних та поведінкових наук, ст.викладач ауд. 01.129

Історія культури України ( практичні) 
доктор історичних наук, доцент Нефьодов 

Д.В. ауд. 01.516

П
О
Н
Е
Д
ІЛ
О
К

Історія культури України (лекції, 
практичні) доктор історичних наук, доцент 

Нефьодов Д.В. ауд. 01.516

07.12.2020 Історія культури України ( 
практичні) доктор історичних наук, доцент 

Нефьодов Д.В. ауд. 01.516
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З 07.09.2020 Архівознавство 
доктор історичних наук, доцент 

Нефьодов Д.В. ауд. 01.105
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Історіографія історії України доктор 
історичних наук, доцент Пархоменко В.А. 

ауд. 01.516

З 07.09.2020 Архівознавство 
доктор історичних наук, доцент 

Нефьодов Д.В. ауд. 01.105

Спеціальна практична психологія 
(лекції) доктор філософії в галузі 
соціальних та поведінкових наук, 
ст.викладач Карсканова С. В. ауд. 

01.311

Спеціальна педагогіка з основами 
спеціальної дидактики (лабораторні, 

практичні) Середа І.В. ауд. 01.202

3

11
.5

0-
13

.1
0 З 07.09.2020 Зброєзнавство 

(семінари) доктор історичних 
наук, доцент Нефьодов Д.В. ауд. 

01.105

 Спеціальна педагогіка з основами 
спеціальної дидактики (лабораторні, 

практичні) Середа І.В. ауд. 01.311 

 Спеціальна психологія (практичні) 
Карсканова С.В. доктор філософії в 

галузі соціальних та поведінкових наук, 
ст.викладач ауд. 01.202 

2
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0-
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0

Нова історія країн Азії та Африки Іванова 
Т. (семінар) ауд. 01.516
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0-
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Історіографія історії України доктор 
історичних наук, доцент Пархоменко В.А. 

ауд. 01.516

4

13
.2

0-
14

.4
0

Спецсемінар "Організація роботи з дітьми із загальним недорозвитком 
мовлення" (лекції, практичні) доктор філософії в галузі освіти, доцент 

Кисличенко В.А. ауд. 01.318

Нова історія країн Азії та Африки Іванова 
Т. (лекція) ауд. 01.516

З 07.09.2020 Зброєзнавство (лекції) 
доктор історичних наук, доцент 

Нефьодов Д.В. ауд. 01.105
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Нова історія країн Західної Європи та 
Америки (семінар) доктор історичних наук, 

професор Буглай Н.М. ауд. 01.516

Нова історія України доктор 
історичних наук, доцент 

Пархоменко В.А. ауд. 01.105

*Логопедія і неврологічні основи логопедії (практичні) доктор філософії в 
галузі освіти, доцент Кисличенко В.А. ауд. 01.129 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=646  

3
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0

Нова історія країн Азії та Африки Іванова 
Т. (семінар) ауд. 01.516

Нова історія країн Західної Європи 
та Америки (семінар) доктор 

історичних наук, професор Буглай 
Н.М. ауд. 01.105

Логопедія і неврологічні основи логопедії (практичні) доктор філософії в галузі 
освіти, доцент Кисличенко В.А. ауд. 01.129 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=646 
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0-
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0

Психодіагностика та технології 
проведення психологічних тренінгів у 
спеціальних та інклюзивних закладах 

доктор філософії в галузі освіти, ст.викл. 
Білюк О.Г. ауд. 01.202 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?i
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Нова історія України (лекції) доктор історичних наук, доцент Пархоменко В.А. 
ауд. 01.129
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16
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0 * Етнографічні процеси в 

незалежній Україні доктор 
філософії в галузі гуманітарних 
наук, доцент Хрящевська Л.М. 

ауд. 01.105
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Організація роботи інклюзивних 
ресурсних центрів та методи відбору 

у спеціальні заклади  доктор 

Корекційно-реабілітаційні служби та 
соціально-правове забезпечення 

*Нова історія країн Азії та Африки Іванова 
Т. (семінар) ауд. 01.516

3

11
.5

0-
13

.1
0

Нова історія країн Західної Європи та Америки (лекції) доктор історичних наук, 
професор Буглай Н.М. ауд. 01.129

Корекційно-реабілітаційні служби та 
соціально-правове забезпечення 
(практичні, лабораторні) доктор 

філософії в галузі освіти, ст.викл. 
Білюк О.Г. ауд. 01.202 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.p
hp?id=2197
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Психодіагностика та технології 
проведення психологічних тренінгів 

у спеціальних та інклюзивних 
закладах доктор філософії в галузі 

освіти, ст.викл. Білюк О.Г. ауд. 
01.220 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.p
hp?id=2196

П
'Я
ТН

И
Ц
Я

1

08
.3

0-
09

.5
0

Нова історія України доктор історичних 
наук, доцент Пархоменко В.А. ауд. 01.516
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Організація роботи інклюзивних 
ресурсних центрів та методи відбору у 
спеціальні заклади  доктор філософії в 

галузі соціальних та поведінкових наук, 
ст.викладач Корнієнко І.В. ауд. 01.220 

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

4
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.2
0-

14
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0 у спеціальні заклади  доктор 
філософії в галузі соціальних та 
поведінкових наук, ст.викладач 

Корнієнко І.В.  ауд. 01.220 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.p

hp?id=2539

соціально-правове забезпечення 
(практичні, лабораторні) доктор 

філософії в галузі освіти, ст.викл. Білюк 
О.Г. ауд. 01.202 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?i
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Психологічний спецпрактикум (практична психологія) 
(лекції, практичні) доктор психологіяних наук, професор 

Дідух М.Л. ауд. 02.404 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2428

Спеціальна педагогіка з основами спеціальної дидактики (лекції) Середа І.В. 
(до 2.11.2020) ауд. 01.129

Методика музичної освіти та виховання в ЗЗСО 
(лекції, практичні) доктор філософії в галузі освіти, 

доцент Аристова Л.С. ауд. 10.104 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=684#section-

3

Психологія управління, економічна психологія та 
геронтопсихологія (практичні) доктор філософії в галузі 

психології, доцент Руда Н.Л. ауд. 02.404 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2222

Додатковий музичний інструмент (практичні) доктор 
філософії в галузі освіти, ст.викладач Щербак І.В. ауд. 

10.100

група  327 

ІІ підгрупа І підгрупа ІІ підгрупа І підгрупа ІІ підгрупа

3 курс 3 курс 3 курс 3 курс
367 357 група 317 

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

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



*Нейропсихологія та клінічна психологія (лекції) доктор 
психологічних наук, доцент Савенкова І.І. ауд. 02.404

**Нейропсихологія та клінічна психологія (практичні) доктор 
психологічних наук, доцент Савенкова І.І. ауд. 02.404

Логопедія і неврологічні основи логопедії (лекції) доктор філософії в галузі 
освіти, доцент Кисличенко В.А. ауд. 01.318 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=646

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

ауд. 10.101

Психологічний супровід дітей з особливими потребами та 
психологія часу (лекції, практичні) доктор психологічних 

наук, доцент Савенкова І.І. ауд. 02.404

Спеціальна психологія (лекції) Карсканова С.В. доктор філософії в галузі 
соціальних та поведінкових наук, ст.викладач ауд. 01.129

Методика викладання інтегрованого курсу 
"Мистецтво" в ЗЗСО (лекції, практичні) доктор 

філософії в галузі освіти, доцент Аристова Л.С. ауд. 
10.104 http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=686

*Психологія управління, економічна психологія та 
геронтопсихологія (лекції) доктор філософії в галузі 

психології, доцент Руда Н.Л.   ауд. 02.409   
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2222                                       
               ** Психологія спілкування та конфліктологія (лекції) 

доктор філософії в галузі психології, доцент Руда Н.Л.   ауд. 
02.409 http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2224

До 16.11.2020 Методика музичної освіти та виховання 
в ЗЗСО (лекції, практичні) доктор філософії в галузі 

освіти, доцент Аристова Л.С. ауд. 10.104  
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=684#section-
3                               З 16.11.2020 Методика викладання 

інтегрованого курсу "Мистецтво" в ЗЗСО (лекції, 
практичні) доктор філософії в галузі освіти, доцент 

Аристова Л.С. ауд. 10.104 



Спеціальна педагогіка з основами 
спеціальної дидактики (лабораторні, 

практичні) Середа І.В. ауд. 01.202

 Спеціальна психологія (практичні) 
Карсканова С.В. доктор філософії в 

галузі соціальних та поведінкових наук, 
ст.викладач ауд. 01.202 

Методика музичної освіти та виховання в ЗЗСО 
(лекції, практичні) доктор філософії в галузі освіти, 

доцент Аристова Л.С. ауд. 10.104 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=684#section-

3

Юридична психологія Яболонський А.І. ауд. 02.404

Спецсемінар "Організація роботи з дітьми із загальним недорозвитком 
мовлення" (лекції, практичні) доктор філософії в галузі освіти, доцент 

Кисличенко В.А. ауд. 01.318

*Інструментальне виконавство (оркестровий клас) 
(практичні) доктор філософії в галузі освіти, доцент 

Ревенко Н.В. ауд. 10.100

* Психологічний супровід дітей з особливими потребами та 
психологія часу (лекції, практичні) доктор психологічних 

наук, доцент Савенкова І.І. ауд. 02.404



Психологія спілкування та конфліктологія (практичні) 
доктор філософії в галузі психології, доцент Руда Н.Л.   Ауд. 

02.409 http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2224

*Логопедія і неврологічні основи логопедії (практичні) доктор філософії в 
галузі освіти, доцент Кисличенко В.А. ауд. 01.129 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=646  
Історія музики (української, зарубіжної) (лекції) доктор 
філософії в галузі мистецтва, доцент Бєдакова С.В. ауд. 
10.107 http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1098

Психологія спілкування та конфліктологія (практичні) 
доктор філософії в галузі психології, доцент Руда Н.Л.   Ауд. 

02.409 http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2224

Логопедія і неврологічні основи логопедії (практичні) доктор філософії в галузі 
освіти, доцент Кисличенко В.А. ауд. 01.129 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=646 

Історія музики (української, зарубіжної) (практичні) 
доктор філософії в галузі мистецтва, доцент Бєдакова 

С.В. ауд. 10.107 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1098

Психодіагностика та технології 
проведення психологічних тренінгів у 
спеціальних та інклюзивних закладах 

доктор філософії в галузі освіти, ст.викл. 
Білюк О.Г. ауд. 01.202 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?i
d=2196

**Проективні методики в психології (лекції) доктор 
психологічних наук, професор Дідух М.Л. Ауд. 10.409 (до 

05.11.2020) http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2427                                                                 
                                                             ** (З 11.11.2020) 

Психологічний спецпрактикум (практична психологія) 
(лекції, практичні) доктор психологіяних наук, професор 

Дідух М.Л. ауд. 02.409 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2428



Корекційно-реабілітаційні служби та 
соціально-правове забезпечення 

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

ауд. 10.101

Проективні методики в психології (практичні) доктор 
психологічних наук, професор Дідух М.Л. Ауд. 02.409 (до 

05.11.2020)  http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2427                                                
                                             (З 12.11.2020) Психологічний 

спецпрактикум (практична психологія) (лекції, практичні) 
доктор психологіяних наук, професор Дідух М.Л. ауд. 02.409 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2428



 Іноземна мова (практичні) доктор філософії в галузі освіти, 
доцент Раковська М.А. ауд. 02.409

Організація роботи інклюзивних 
ресурсних центрів та методи відбору у 
спеціальні заклади  доктор філософії в 

галузі соціальних та поведінкових наук, 
ст.викладач Корнієнко І.В. ауд. 01.220 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?i
d=2539

соціально-правове забезпечення 
(практичні, лабораторні) доктор 

філософії в галузі освіти, ст.викл. Білюк 
О.Г. ауд. 01.202 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?i
d=2197
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