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

4 курс
ПАРА ЧАС група 474

І підгрупа ІІ підгрупа І підгрупа ІІ підгрупа

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

ауд. 01.322 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2155
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Інклюзивна освіта доктор філософії в галузі освіти, доцент Шапочка К.А. ауд. 
01.322
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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/course/view.php?id=1089 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 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=686

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

ауд. 01.322 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2155

І підгрупа
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група 414 група 464
4 курс 4 курс

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

НАПРЯМ
014.03 Середня освіта (Історія) 032 Історія та археологія 052 Політологія 014.13. Середня Освіта (Музичне мистецтво)
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Теорія та практика політичних 
досліджень викладач Діордіца О.С. 

ауд. 02.406

5

15
.1

0-
16

.3
0

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

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

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1089 

3

11
.5

0-
13

.1
0 Новітня історія країн Азії та Африки доктор 

філософії в галузі гуманітарних наук, 
доцент Іванова Т.Ю. ауд. 01.522 

(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=
1596)

Етносоціальні процеси в 
незалежній Україні доктор 

філософії в галузі гуманітарних 
наук, доцент Хрящевська Л.М. ауд. 

01.518 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.

php?id=1571

Мас-медіа та політика (практичні) 
доктор філософії у галузі соціальних 

та поведінкових наук, доцент 
Ярошенко В.М. ауд. Ауд. 02.406
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0 Новітня історія країн Азії та Африки доктор 

філософії в галузі гуманітарних наук, доцент 
Іванова Т.Ю. ауд. 01.518 

(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=1596
)

Мас-медіа та політика (практичні) 
доктор філософії у галузі соціальних 

та поведінкових наук, доцент 
Ярошенко В.М. ауд. Ауд. 02.406
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Європа та Америка в міжнародних 
відносинах доктор історичних наук, 
професор Буглай Н.М. ауд. 01.522 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=1
740 

Історіографія історії України та 
всесвітньої історії доктор історичних 

наук, доцент Пархоменко В.А. ауд. 
01.518

Методика художньо-педагогічного аналізу творів мистецтва 
доктор філософії в галузі мистецтва, доцент Васильєва Л.Л. 

Новітня історія Західної Європи та Америки доктор історичних наук, професор 
Буглай Н.М. ауд. 01.518 (http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=1738)

Іноземна мова (практичні) доктор філософії в галузі освіти, 
доцент Раковська М.А. ауд. 10.100
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Практична політологія та 
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Новітня історія країн Азії та Африки доктор 
філософії в галузі гуманітарних наук, 

доцент Іванова Т.Ю. ауд. 01.522 
(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=

1596)

*Етносоціальні процеси в незаленій 
Україні доктор філософії в галузі 

гуманітарних наук, доцент 
Хрящевська Л.М. ауд. 01.106 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php
?id=1571

Практична політологія та 
технології політичної діяльності 

доктор філософії у галузі 
соціальних та поведінкових наук, 
доцент Ярошенко В.В. ауд. 02.406
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0 Теорія держави та права  доктор філософії в 

галузі права, доцент Ткаля О.В. ауд. 01.522 
(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2155

)
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Європа та Америка в міжнародних відносинах 
доктор історичних наук, професор Буглай Н.М. 

ауд. 01.522 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=1740 

** Історичне краєзнавство (лекції) 
доктор філософії в галузі гуманітарних 
наук, ст.викладач Кузовков В.В. Ауд. 

01.333 
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 Новітня історія Західної Європи та Америки доктор історичних наук, професор 
Буглай Н.М. ауд. 01.129 http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=1738

Мас-медіа та політика 
(практичні) доктор філософії у 

галузі соціальних та 
поведінкових наук, доцент 

Ярошенко В.М. ауд. Ауд. 02.406

Інструментальне виконавство (оркестровий клас) (практичні) 
доктор філософії в галузі освіти, доцент Ревенко Н.В. ауд. 10.100
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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

Новітня історія країн Азії та Африки доктор 
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0 Історіографія історії України та 

всесвітньої історії доктор 
історичних наук, доцент 

Пархоменко В.А. ауд. 01.106

Політична географія та політична 
регіоналістика викладач Діордіца 

О.С. ауд. 02.307

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

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1089                 
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Методика художньо-педагогічного аналізу творів мистецтва 
доктор філософії в галузі мистецтва, доцент ВасильєваЛ.Л. ауд. 

Педагогічна творчість доктор філософії в 
галузі освіти, доцент Олексюк О.Є. ауд. 

01.522

Історична географія регіонів 
України ст. викладач Смирнов О.І. 

ауд. 01.105

*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/course/view.php?id=1089                                                                

                                    ** 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
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Інклюзивна освіта доктор філософії в галузі освіти, доцент Шапочка К.А. ауд. 

01.322

Практична політологія та 
технології політичної діяльності 

доктор філософії у галузі 
соціальних та поведінкових наук, 
доцент Ярошенко В.В. ауд. 02.406

*Наукові дослідження за фаховим спрямуванням та академічна 
доброчесність (лекції) доктор філософії в галузі освіти, доцент 

Парфентьєва І.П. ауд. 10.101-1С
Е
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Історія міжнародних відносин 
доктор історичних наук, професор 

Буглай Н.М. ауд. 01.105 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.

Наукові дослідження за фаховим спрямуванням та академічна 
доброчесність (практичні) доктор філософії в галузі освіти, 

доцент Парфентьєва І.П. ауд. 10.101-1
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0 З 18.09.2020 Історичне краєзнавство 

викладач Кучер В.В. ауд. 01.516 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.

php?id=1758
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 Педагогічна творчість доктор філософії в 
галузі освіти, доцент Олексюк О.Є. ауд. 

01.522
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0 Новітня історія країн Азії та Африки доктор 
філософії в галузі гуманітарних наук, 

доцент Іванова Т.Ю. ауд. 01.522 
(http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=

1596)

Історична географія регіонів 
України ст. викладач Смирнов О.І.  

 ауд. 01.106

Парадигмальність 
глобалізаційного процесу
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*Історія міжнародних відносин 
доктор історичних наук, професор 

Буглай Н.М. ауд. 01.105 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.

php?id=1741
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http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.
php?id=1741



ІІ підгрупа

Патопсихологія та психосоматика (лекції, практичні) доктор 
психологічних наук, професор Дідух М.Л. ауд. 02.410

Спеціальна методика розвитку мовлення і початковогог навчання мови                                                                        
                      (лекції)                                                                                      доктор філософії в галузі 

освіти, ст.викладач Білюк О.Г. ауд. 01.318

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/course/view.php?id=1089 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 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=686

І підгрупа ІІ підгрупа І підгрупа

457 467.477 467.477 група 417, 427
4 курс 4 курс 4 курс 4 курс

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

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



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

Логоритміка та ігри в логопедичній роботі із 
дітьми з тяжкими порушеннями мовлення 

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

Спеціальна методика формування елементарних 
математичних уявлень з основами математики                                            
                                     (практичні, лабораторні)                                                                                      
                                                                             доктор 
філософії в галузі освіти, ст.викладач Білюк О.Г. 

ауд. 01.202 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=658

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/course/view.php?id=1089 

Логоритміка та ігри в логопедичній роботі із 
дітьми з тяжкими порушеннями мовлення доктор 

філософії в галузі освіти, ст.викладач Берегова 
М.І. ауд. 01.202

Методика художньо-педагогічного аналізу творів мистецтва 
доктор філософії в галузі мистецтва, доцент Васильєва Л.Л. 

ауд. 10.100

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

галузі освіти, ст.викл. Берегова М.І. ауд. 01.201 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2090

Спеціальна методика розвитку мовлення і 
початковогог навчання мови                     

(практичні, лабораторні)       доктор філософії в 
галузі освіти, ст.викладач Білюк О.Г. ауд. 01.202

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

Спеціальна методика розвитку мовлення і 
початковогог навчання мови           (практичні, 
лабораторні)   доктор філософії в галузі освіти, 

ст.викладач Білюк О.Г. ауд. 01.201

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

освіти, ст.викл. Берегова М.І. ауд. 01.202 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2090

Психологічні теорії особистості Яблонський  ауд. 02.410



Психологічний спецпрактикум (лекції, практичні) доктор 
психологічних наук, професор Дідух МЛ. ауд. 02.410

Логопедія і неврологічні основи логопедії (лекції) доктор філософії в галузі освіти, ст.викл. Берегова 
М.І. ауд. 01.318 http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2090

Психологічний спецпрактикум (лекції, практичні) доктор 
психологічних наук, професор Дідух МЛ. ауд. 02.410

* Спецсемінар "Організація роботи з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення" 
(лекції) доктор філософії в галузі освіти, ст.викладач Берегова М.І. ауд. 01.129 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2091

Спеціальна методика формування 
елементарних математичних уявлень з 

основами математики                                            
(практичні, лабораторні)                                                                                      

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

01.202 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=658

Інструментальне виконавство (оркестровий клас) (практичні) 
доктор філософії в галузі освіти, доцент Ревенко Н.В. ауд. 10.100



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

Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень з основами математики                                            
                                     (лекції)                                                                                      доктор філософії в 
галузі освіти, ст.викладач Білюк О.Г. ауд. 01.318 http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=658

Психологічні теорії особистості доктор психологічних наук, 

Спеціальна методика формування 
елементарних математичних уявлень з 

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/course/view.php?id=1089                 

Методика художньо-педагогічного аналізу творів мистецтва 
доктор філософії в галузі мистецтва, доцент ВасильєваЛ.Л. ауд. 

10.107

Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень з основами математики 
(лекції, практичні) доктор філософії в галузі освіти, доцент Кисличенко В.А. ауд. 01.318 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=658

Психологічний спецпрактикум (лекції, практичні) доктор 
психологічних наук, професор Дідух МЛ. ауд. 02.409

*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/course/view.php?id=1089                                                                

                                    ** 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

* З 23.10.2020 Фізична реабілітація та 
логопедичний масаж у роботі із дітьми із 
тяжкими порушеннями мовлення доктор 

філософії в галузі медицини, ст.викл Борулько 
Д.М. ауд. 01.120 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2538

** З 23.10.2020 Фізична реабілітація та 
логопедичний масаж у роботі із дітьми із тяжкими 
порушеннями мовлення доктор філософії в галузі 

медицини, ст.викл Борулько Д.М. ауд. 01.120 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2538

*Наукові дослідження за фаховим спрямуванням та академічна 
доброчесність (лекції) доктор філософії в галузі освіти, доцент 

Парфентьєва І.П. ауд. 10.101-1



Фізична реабілітація та логопедичний масаж у 
роботі із дітьми із тяжкими порушеннями 
мовлення викл.Корнієнко І. В. ауд. 01.201 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2538

Наукові дослідження за фаховим спрямуванням та академічна 
доброчесність (практичні) доктор філософії в галузі освіти, 

доцент Парфентьєва І.П. ауд. 10.101-1

Спецсемінар "Організація роботи з дітьми з 
фонетико-фонематичним недорозвитком 

мовлення" (практичні, лабораторні) доктор 
філософії в галузі освіти, ст.викладач Берегова 

М.І. ауд.01.201 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2091

Фізична реабілітація та логопедичний масаж у 
роботі із дітьми із тяжкими порушеннями 
мовлення викл.Корнієнко І. В. ауд. 01.311 

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2538

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

освіти, ст.викл. Берегова М.І. ауд. 01.202 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2090

Психологічні теорії особистості доктор психологічних наук, 

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

галузі освіти, ст.викл. Берегова М.І. ауд. 01.201 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2090

Спеціальна методика формування елементарних 
математичних уявлень з основами математики                                                                                 

                                                                          
(практичні, лабораторні)                                                                                      

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

http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=658

основами математики                                                                                 
                                  (практичні, лабораторні)                                                                                      

                                                                              
доктор філософії в галузі освіти, ст.викладач 

Білюк О.Г. ауд. 01.201 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=658



Спецсемінар "Організація роботи з дітьми з 
фонетико-фонематичним недорозвитком 

мовлення" (практичні, лабораторні) доктор 
філософії в галузі освіти, ст.викладач Берегова 

М.І. ауд. 01.202 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=2091



Патопсихологія та психосоматика (лекції, практичні) доктор 
психологічних наук, професор Дідух М.Л. ауд. 02.410

І підгрупа ІІ підгрупа

4 курс
група 417, 427 група 417, 427

4 курс

053 Психологія 053 Психологія



Психологічні теорії особистості Яблонський  ауд. 02.410



Психологічний спецпрактикум (лекції, практичні) доктор 
психологічних наук, професор Дідух МЛ. ауд. 02.410

Психологічний спецпрактикум (лекції, практичні) доктор 
психологічних наук, професор Дідух МЛ. ауд. 02.410



Психологічні теорії особистості доктор психологічних наук, 
професор Яблонський А.І. ауд. 02.410

Психологічний спецпрактикум (лекції, практичні) доктор 
психологічних наук, професор Дідух МЛ. ауд. 02.409



Психологічні теорії особистості доктор психологічних наук, 
професор Яблонський А.І. ауд. 02.404
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