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Історія української революції 1917-1921 рр. доктор історичних 
наук, доцент Пархоменко В.А. ауд. 01.522
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Традиційна мілітарна культура народів світу доктор філософії в 
галузі гуманітарних наук, ст.викладач Кузовков В.В. ауд. 01.518

614 624

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

Перший проректор МНУ ім. В.О. Сухомлинського Овчаренко А.В.

НАПРЯМ 
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*Традиційна мілітарна культура народів світу доктор філософії 
в галузі гуманітарних наук, ст.викладач Кузовков В.В. ауд. 

01.518 Регіональні аспекти історичної демографії доктор філософії в галузі 
гуманітарних наук, доцент Ласинська М.Ю. ауд. 01.316
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Історія української революції 1917-1921 рр. доктор історичних 
наук, доцент Пархоменко В.А.   Ауд. 01.518

Традиційне суспільство (феномен влади) доктор філософії в галузі 
гуманітарних наук, ст.викладач Кузовков В.В. ауд. 01.316
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Теорія і практика управління навчальним закладом доктор 
філософії в галузі освіти, доцент Вдовиченко Р.П. ауд. 01.129 

З 28.09.2020 Етнична історія Надчорномор
К.В. ауд. 01.109
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Теорія і практика управління навчальним закладом доктор 
філософії в галузі освіти, доцент Вдовиченко Р.П. ауд. 01.129 
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Теорія і практика управління навчальним закладом доктор 
філософії в галузі освіти, доцент Вдовиченко Р.П. ауд. 01.129 
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Українські історичні школи доктор історичних наук, доцент 
Пархоменко В.А. ауд. 01.518

Соціально-рольовий статус чоловіка і жінки в історії доктор 
історичних наук, професор Рижева Н.О. ауд. 01.316
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Культура історичної памяті: світовий та український виміри 
доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Ласинська 

М.Ю. ауд. 01.518

Соціально-рольовий статус чоловіка і жінки в історії доктор 
історичних наук, професор Рижева Н.О. ауд. 01.316
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Культура історичної памяті: світовий та український виміри 
доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Ласинська 

М.Ю. ауд. 01.518

Етнологія доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент 
Хрящевська Л.М. ауд. 01.316
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Українські історичні школи доктор історичних наук, доцент 
Пархоменко В.А. ауд.01.518

З 28.09.2020 Етнична історія Надчорномор'я ст.викладач Горбенко 
К.В. ауд. 01.109
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Традиційна мілітарна культура народів світу доктор філософії в 
галузі гуманітарних наук, ст.викладач Кузовков В.В. ауд. 01.518

Соціально-рольовий статус чоловіка і жінки в історії доктор 
історичних наук, професор Рижева Н.О. ауд. 01.316
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Теорія і практика управління навчальним закладом доктор 
філософії в галузі освіти, доцент Вдовиченко Р.П. ауд. 01.518

Соціально-рольовий статус чоловіка і жінки в історії доктор 
історичних наук, професор Рижева Н.О. ауд. 01.316

4

13
.2

0-
14

.4
0

Культура історичної памяті: світовий та український виміри 
доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Ласинська 

М.Ю. ауд. 01.518

Соціально-рольовий статус чоловіка і жінки в історії доктор 
історичних наук, професор Рижева Н.О. ауд. 01.316
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Культура історичної памяті: світовий та український виміри 

доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент Ласинська 
М.Ю. ауд. 01.518



Декан факультету педагогіки та психології                                          Олексюк О.М.   
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Історія української революції 1917-1921 рр. доктор історичних 
наук, доцент Пархоменко В.А. ауд. ауд. 01.106
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Українські історичні школи доктор історичних наук, доцент 
Пархоменко В.А. ауд. 01.106
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Українські історичні школи доктор історичних наук, доцент 
Пархоменко В.А. ауд. 01.106
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Самовиховання та саморегуляція особистості Середа І.В. ауд. 01.311
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0Виборча інженерія Ярошенко 

В.М. доктор філософії у галузі 
соціальних та поведінкових 

наук, доцент ауд. 02.406
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Перший проректор МНУ ім. В.О. Сухомлинського Овчаренко А.В.

032 Історія та археологія, ОП "Етнологія" 032 Історія та археологія, ОП 
"Археологія" 052 Політологія
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Практикум зі спеціальної психології  доктор філософії в галузі 
соціальних та поведінкових наук, ст.викладач Карсканова С. В. ауд. Регіональні аспекти історичної демографії доктор філософії в галузі 

гуманітарних наук, доцент Ласинська М.Ю. ауд. 01.316

З 28.09.2020   Степове Побужжя в 
добу заліза ст.викладач Горбенко 

К.В. ауд. 01.109

Гендерна політика Ярошенко 
В.М. доктор філософії у галузі 

соціальних та поведінкових 
наук, доцент Ауд. 02.406

Практикум зі спеціальної психології  доктор філософії в галузі 
соціальних та поведінкових наук, ст.викладач Карсканова С. В. ауд. Традиційне суспільство (феномен влади) доктор філософії в галузі 

гуманітарних наук, ст.викладач Кузовков В.В. ауд. 01.316

Історична антропологія 
Українидоктор філософії в галузі 

гуманітарних наук, доцент 
Ласинська М.Ю. ауд. 01.333

Політичні рухи та об*єднання 
доктор політичних наук, 

професор Недбай В.В. ауд. 02.413
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Основи психосоматики   доктор філософії в галузі освіти, доцент З 28.09.2020 Етнична історія Надчорномор'я ст.викладач Горбенко 
К.В. ауд. 01.109

Політична історія 
Миколаївщини або регіональне 
управління доктор політичних 

наук, професор Недбай В.В. ауд. 
02.413
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** Основи психосоматики   доктор філософії в галузі освіти, доцент 
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0 * Самовиховання та саморегуляція особистості Середа І.В. ауд. 01.311Теорії світового політичного 

процесу та міжнародних 
відносин  викладач Діордіца 

О.С. ауд. 02.413
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Самовиховання та саморегуляція особистості Середа І.В. ауд. 01.311
Менежмент електоральних 

кампаній викладач Діордіца 
О.С. ауд. 02.413
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Логопедичний практикум доктор педагогічних наук, професор Соціально-рольовий статус чоловіка і жінки в історії доктор 
історичних наук, професор Рижева Н.О. ауд. 01.316

Виборча інженерія Ярошенко 
В.М. доктор філософії у галузі 

соціальних та поведінкових 
наук, доцент ауд. 02.406
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Психодидактика застосування сучасних технологій навчання у
закладах освіти різних рівнів доктор педагогічних наук, професор Соціально-рольовий статус чоловіка і жінки в історії доктор 

історичних наук, професор Рижева Н.О. ауд. 01.316

Виборча інженерія Ярошенко 
В.М. доктор філософії у галузі 

соціальних та поведінкових 
наук, доцент ауд. 02.406

Логопсихологія з методикою викладання доктор педагогічних наук, Етнологія доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент 
Хрящевська Л.М. ауд. 01.316

Політичні рухи та об*єднання 
викладач Діордіца О.С. ауд. 

02.413
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0Теорії світового політичного 

процесу та міжнародних 
відносин доктор політичних 

наук, професор Недбай В.В. ауд. 
02.413
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Основи психосоматики   доктор філософії в галузі З 28.09.2020 Етнична історія Надчорномор'я ст.викладач Горбенко 
К.В. ауд. 01.109

Гендерна політика Ярошенко 
В.М. доктор філософії у галузі 

соціальних та поведінкових 
наук, доцент Ауд. 02.406
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К.В. ауд. 01.109 наук, доцент Ауд. 02.406 В
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* Кочовики середньовічної історії  
доктор філософії в галузі 
гуманітарних наук, ст.викладач 
Кузовков В.В. ауд. 01.109

Логопедичний практикум доктор педагогічних наук, професор Соціально-рольовий статус чоловіка і жінки в історії доктор 
історичних наук, професор Рижева Н.О. ауд. 01.316

Теорії світового політичного 
процесу та міжнародних 

відносин доктор політичних 
наук, професор Недбай В.В. ауд. 

02.413
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 Логопсихологія з методикою викладання доктор педагогічних наук, Соціально-рольовий статус чоловіка і жінки в історії доктор 
історичних наук, професор Рижева Н.О. ауд. 01.316

З 28.09.2020  Організація 
краєзнавчо-туристичної роботи 
ст.викладач Горбенко К.В. ауд. 

01.109

Менежмент електоральних 
кампаній доктор політичних 

наук, професор Недбай В.В. ауд. 
02.413
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Логопедичний практикум доктор педагогічних наук, професор 

 ** Київська Русь та її сусіди 
доктор філософії в галузі 

гуманітарних наук, ст.викладач 
Кузовков В.В. ауд. 01.109

Соціально-рольовий статус чоловіка і жінки в історії доктор 
історичних наук, професор Рижева Н.О. ауд. 01.316

Історія середніх віків: 
середньовічна археологія доктор 
філософії в галузі гуманітарних 
наук, ст.викладач Кузовков В.В. 

ауд. 01.109

Політична історія 
Миколаївщини або регіональне 
управління викладач Діордіца 

О.С. ауд. 02.413
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Логопсихологія з методикою викладання доктор педагогічних наук, 
Гендерна політика Ярошенко 
В.М. доктор філософії у галузі 

соціальних та поведінкових 
наук, доцент Ауд. 02.406
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 Ансамблеве музикування за кваліфікацією (практичні) 
доктор філософії в галузі освіти, ст.викладач Щербак 

І.В. ауд. 10.107 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2117#section

Самовиховання та саморегуляція особистості Середа І.В. ауд. 01.311
Психосоматика (лекції, практичні) 
доктор психологічних наук, доцент 

Савенкова І.І. ауд. 02.404

** Методика й технології викладання фахових 
дисциплін у ЗВО та загальноосвітніх навчальних 

закладах (практичні) доктор філософії в галузі 
мистецтва, доцент Ревенко Н.В. ауд. 10.107  

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1520
revenkon@mdu.edy.ua

Психологія масової поведінки та соціально-
психологічна робота в пенітерціарних 

установах Литвиненко І.С. 

* Методика й технології викладання фахових 
дисциплін у ЗВО та загальноосвітніх навчальних 

закладах (лекції) доктор філософії в галузі мистецтва, 
доцент Ревенко Н.В. ауд. 10.107  

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1520
revenkon@mdu.edy.ua
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053 Психологія 014.13. Середня Освіта (Музичне мистецтво)

667 667

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

016 Спеціальна освіта 



** Сольно-інструментальна майстерність (практичні) 

Практикум зі спеціальної психології  доктор філософії в галузі 
соціальних та поведінкових наук, ст.викладач Карсканова С. В. ауд. 

01.220

* Ансамблеве музикування за кваліфікацією 
(практичні) доктор філософії в галузі освіти, 

ст.викладач Щербак І.В. ауд. 10.107 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2117#section

Практикум зі спеціальної психології  доктор філософії в галузі 
соціальних та поведінкових наук, ст.викладач Карсканова С. В. ауд. 

01.220

Музично-педагогічне джерелознавство (лекції) доктор 
філософії в галузі освіти, ст.викладач Щербак І.В. ауд. 

Основи психосоматики   доктор філософії в галузі освіти, доцент 
Середа І.В. ауд. 01.311

** Основи психосоматики   доктор філософії в галузі освіти, доцент 
Середа І.В. ауд. 01.311

* Самовиховання та саморегуляція особистості Середа І.В. ауд. 01.311
Екстремальна психологія та психологія 

травмуючих ситуацій Шевченко В.В. 
ауд. 02.404

 Сольно-інструментальна майстерність (практичні)                                                                   
                                                          доктор філософії в галузі 

освіти,  ст.викладач Щербак І.В. ауд. 10.107 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2115

Самовиховання та саморегуляція особистості Середа І.В. ауд. 01.311

Психологія батьківства, його 
психологічний супровід та психологія 

творчості (практичні) доктор философії 
в галузі психології, доцент Руда Н.Л. 

ауд. 02.404



Логопедичний практикум доктор педагогічних наук, професор 
Савінова Н.В. ауд. 01.320

Екстремальна психологія та психологія 
травмуючих ситуацій Шевченко В.В. 

ауд. 02.404

Технології навчання музичного мистецтва                                                             
                                   (лекції)                                                                                                                                
                                                                       доктор філософії в 

галузі освіти, доцент Аристова Л.С. ауд. 10.104 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=688

Психодидактика застосування сучасних технологій навчання у
закладах освіти різних рівнів доктор педагогічних наук, професор 

Савінова Н.В. ауд. 01.320

Психологія батьківства, його 
психологічний супровід та психологія 

творчості (практичні) доктор философії 
в галузі психології, доцент Руда Н.Л. 

ауд. 02.404

Диригентсько-хорова майстерність з методикою 
викладання          (практичні)                                                                                                                      
                                                                   доктор філософії в 

галузі освіти, доцент Парфентьєва І.П.  ауд. 10.101-1

Логопсихологія з методикою викладання доктор педагогічних наук, 
професор Савінова Н.В. ауд. 01.320

Психологія батьківства, його 
психологічний супровід та психологія 
творчості (лекції) доктор философії в 

галузі психології, доцент Руда Н.Л. ауд. 
02.404

Технології навчання музичного мистецтва                                                             
                                   (лекції)                                                                                                                                
                                                                       доктор філософії в 

галузі освіти, доцент Аристова Л.С. ауд. 10.104 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=688

Психологія масової поведінки та соціально-
психологічна робота в пенітерціарних 

установах Литвиненко І.С  23.09. і 30.09

*Музично-педагогічне джерелознавство (практичні) 
доктор філософії в галузі освіти, ст.викладач Щербак 

І.В. ауд. 10.107
** Методика й технології викладання фахових 

дисциплін у ЗВО та загальноосвітніх навчальних 
закладах (практичні) доктор філософії в галузі 

мистецтва, доцент Ревенко Н.В. ауд. 10.107  
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1520

revenkon@mdu.edy.ua

Основи психосоматики   доктор філософії в галузі освіти, доцент 
Середа І.В. ауд. 01.311

** Сольно-інструментальна майстерність (практичні) 
доктор філософії в галузі освіти, ст.викладач Щербак 

І.В. ауд. 10.107 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2115

01.220



Логопедичний практикум доктор педагогічних наук, професор 
Савінова Н.В. ауд. 01.320

Психологія та психодіагностика 
аномального розвитку Шевченко В.В. 

ауд. 02.404

 Логопсихологія з методикою викладання доктор педагогічних наук, 
професор Савінова Н.В. ауд. 01.320

Психологія батьківства, його 
психологічний супровід та психологія 

творчості (практичні) доктор философії 
в галузі психології, доцент Руда Н.Л. 

ауд. 02.404

Логопедичний практикум доктор педагогічних наук, професор 
Савінова Н.В. ауд. 01.320

*Психосоматика (лекції, практичні) 
доктор психологічних наук, доцент 

Савенкова І.І. ауд. 02.404

** Психологія масової поведінки та 
соціально-психологічна робота в 

пенітерціарних установах Литвиненко 
І.С. ауд. 02.404

Логопсихологія з методикою викладання доктор педагогічних наук, 
професор Савінова Н.В. ауд. 01.320



Психологічна служба та практикум з 
психологічного консультування, 

психологія організацій та управління 
персоналом Шевченко В.В. ауд. 02.404

Психологічна служба та практикум з 
психологічного консультування, 

психологія організацій та управління 
персоналом Шевченко В.В. ауд. 02.404

* Академічне письмо (лекції) доктор 
мистецтвознавства, доцент П

 ауд. 10.107
** Академічне письмо (практичні) доктор 

мистецтвознавства, доцент П'ятницька-Позднякова І.С.  
 ауд. 10.107

Психологія та психодіагностика 
аномального розвитку Шевченко В.В. 

ауд. 02.404

*Методика викладання сольного співу         (лекції)                                                                                                                      
                                                                                                            

  доктор педагогічних наук, доцент Стріхар О.І.  ауд. 

**Методика викладання сольного співу         
(практичні)                                                                                                                      

                                   доктор педагогічних наук, доцент 
Стріхар О.І.  ауд. 10.107



ІІ підгрупа

 Ансамблеве музикування за кваліфікацією (практичні) 
доктор філософії в галузі освіти, ст.викладач Щербак 

І.В. ауд. 10.107 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2117#section

-12

** Методика й технології викладання фахових 
дисциплін у ЗВО та загальноосвітніх навчальних 

закладах (практичні) доктор філософії в галузі 
мистецтва, доцент Ревенко Н.В. ауд. 10.107  

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1520
revenkon@mdu.edy.ua

* Методика й технології викладання фахових 
дисциплін у ЗВО та загальноосвітніх навчальних 

закладах (лекції) доктор філософії в галузі мистецтва, 
доцент Ревенко Н.В. ауд. 10.107  

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1520
revenkon@mdu.edy.ua
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** Сольно-інструментальна майстерність (практичні) 

* Ансамблеве музикування за кваліфікацією 
(практичні) доктор філософії в галузі освіти, 

ст.викладач Щербак І.В. ауд. 10.107 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2117#section

-12

Музично-педагогічне джерелознавство (лекції) доктор 
філософії в галузі освіти, ст.викладач Щербак І.В. ауд. 

10.107

 Сольно-інструментальна майстерність (практичні)                                                                   
                                                          доктор філософії в галузі 

освіти,  ст.викладач Щербак І.В. ауд. 10.107 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2115



Технології навчання музичного мистецтва                                                             
                                   (лекції)                                                                                                                                
                                                                       доктор філософії в 

галузі освіти, доцент Аристова Л.С. ауд. 10.104 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=688

Диригентсько-хорова майстерність з методикою 
викладання          (практичні)                                                                                                                      
                                                                   доктор філософії в 

галузі освіти, доцент Парфентьєва І.П.  ауд. 10.101-1

Технології навчання музичного мистецтва                                                             
                                   (лекції)                                                                                                                                
                                                                       доктор філософії в 

галузі освіти, доцент Аристова Л.С. ауд. 10.104 
http://moodle.mdu.edu.ua/enrol/index.php?id=688

*Музично-педагогічне джерелознавство (практичні) 
доктор філософії в галузі освіти, ст.викладач Щербак 

І.В. ауд. 10.107
** Методика й технології викладання фахових 

дисциплін у ЗВО та загальноосвітніх навчальних 
закладах (практичні) доктор філософії в галузі 

мистецтва, доцент Ревенко Н.В. ауд. 10.107  
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=1520

revenkon@mdu.edy.ua

** Сольно-інструментальна майстерність (практичні) 
доктор філософії в галузі освіти, ст.викладач Щербак 

І.В. ауд. 10.107 
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=2115





* Академічне письмо (лекції) доктор 
мистецтвознавства, доцент П'ятницька-Позднякова І.С.  

 ауд. 10.107
** Академічне письмо (практичні) доктор 

мистецтвознавства, доцент П'ятницька-Позднякова І.С.  
 ауд. 10.107

*Методика викладання сольного співу         (лекції)                                                                                                                      
                                                                                                            

  доктор педагогічних наук, доцент Стріхар О.І.  ауд. 
10.107

**Методика викладання сольного співу         
(практичні)                                                                                                                      

                                   доктор педагогічних наук, доцент 
Стріхар О.І.  ауд. 10.107


