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Педагогіка дошкільна 

доц.Прибора Т.О.

https://meet.google.com/wyv-xkrg-tex

денної форми навчання

ЗАНЯТЬ 

Соціальна психологія

факультету педагогіки,  психології та мистецтв для студентів ІІ -ІV курсів

6

Теорія соціальної роботи

Теорія і методика 

виховання

2

5

3

доц.Кашуба Л.В.

Логопедія з 

практикумом

проф.Ткаченко О.М.

доц.Котелянець Ю.С.

Практика усного і 

писемного мовлення 

(іноз.мова)
https://classroom.google.com/c/NT

M3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum

доц.Кашуба Л.В.

Логопедія з 

практикумом

4

Вікова та 

пед.психологія

ОПМ

https://meet.google.com/rah-kxau-

mzd

ст.в.Калашникова Л.В.

24

ПО21 Б-С СР 21 Б

https://meet.google.com/giw-fbbd-cwe

проф.Ткаченко О.М.

проф.Гейко Є.В.

ДО 21 Б

21

ПОВР 21 Б 

22

СО 21 Б

https://meet.google.com/gfz-fgyc-fcr

проф.Рацул О.А.

28

4

5

6

проф.Рацул О.А.
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2

1

Соціальна педагогіка Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням

26

ПП 21 Б

25

https://meet.google.com/wyv-xkrg-tex
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum
https://meet.google.com/rah-kxau-mzd
https://meet.google.com/rah-kxau-mzd
https://meet.google.com/giw-fbbd-cwe
https://meet.google.com/gfz-fgyc-fcr


Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням

https://classroom.google.com/c/NTM

3NzgzMDQ2MzU5

ПОПР

Психолого-педагогічні 

умови індивідуального 

розвитку дошкільників 

із особливостями 

розвитку 

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzgzMTQzMDk4?cjc=s6xv44f

доц.Краснощок І.П.

Основи соціалізації 

особистості

проф.Рацул О.А.

https://meet.google.com/gfz-fgyc-fcr

Практика усного і 

писемного мовлення 

(іноз.мова)

https://classroom.google.com/c/NT

M3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum

ПедагогікаСоціальна педагогіка

доц.Радул І.Г.доц.Завітренко Д.Ж.

проф.Ткаченко О.М.

https://meet.google.com/gfz-fgyc-fcr

доц.Вдовенко В.В.

доц.Прибора Т.О.

2

Іноземна мова за 

професійним спрямуванням

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum

3

Педагогічна творчість

ОПМ

проф.Ткаченко О.М.

доц.Котелянець Ю.С.

1

5

4

6
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Педагогіка дошкільна 

https://meet.google.com/wyv-xkrg-tex

доц.Горська Г.О.

4

https://classroom.google.com/c/NTM

Психодіагностика

в.Мамчур І.В.

проф.Рацул О.А.

https://classroom.google.com/c/NTM

3ODA2NTYxOTE1?cjc=qbuealg

доц.Котелянець Ю.С.

Вікова та пед. 

Психологія

Теорія соціальної роботи

https://classroom.google.com/c/NTM3

ODAzNDUxOTA3

Спеціальна методика 

історії та курсу "Я у 

світі"

доц.Радул І.Г.

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzgyNjcxMjgz?cjc=fgpndin

https://classroom.google.com/c/NTM3NzgzMDQ2MzU5
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgzMDQ2MzU5
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgzMTQzMDk4?cjc=s6xv44f
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgzMTQzMDk4?cjc=s6xv44f
https://meet.google.com/gfz-fgyc-fcr
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum
https://meet.google.com/gfz-fgyc-fcr
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum
https://meet.google.com/wyv-xkrg-tex
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA1ODc1NjEz?cjc=ocg45h4
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA2NTYxOTE1?cjc=qbuealg
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA2NTYxOTE1?cjc=qbuealg
https://classroom.google.com/c/NTM3ODAzNDUxOTA3
https://classroom.google.com/c/NTM3ODAzNDUxOTA3
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgyNjcxMjgz?cjc=fgpndin
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgyNjcxMjgz?cjc=fgpndin


http://meet.google.com/bkb-pzvp-

ybp

https://classroom.google.com/u/0/c/N

DQ4ODM1MTE5NTI3

О і  У в ПШ

О і  У в ПШ

https://classroom.google.com/u/0/c/N

DQ4ODM1MTE5NTI3

ст.в.Руденко Ю.Ю.

Педагогіка

https://classroom.google.com/c/NTM3

ODQ1NTIxMTc2?cjc=hhi5zon

Психологія здоров’я

http://meet.google.com/bkb-pzvp-

ybp

Психологія здоров’я

https://meet.google.com/giw-fbbd-cwe

Художня праця та 

образотворча діяльність з 

методикою викладання

Спеціальна та загальна 

педагогіка

Спеціальна та загальна педагогіка

https://classroom.google.com/r/NTM3

NzgzODk2MTU4/sort-last-name

Педагогіка

Неврологічні основи 

логопедії 

Художня праця та 

образотворча діяльність з 

методикою викладання

https://meet.google.com/eca-ttmb-wyy

проф.Котелянець Н.В.

https://meet.google.com/oyb-nzrj-

sxs?authuser=0&amp;hs=179

Основи 

психодіагностики

https://meet.google.com/eca-ttmb-wyy

https://meet.google.com/cxk-mjxe-

kve?authuser=0&amp;hs=179

6

доц.Завітренко Д.Ж.

4

Вікова та пед. 

Психологія

доц.Краснощок І.П.

доц.Бабенко Т.В.доц.Баранюк І.Г.

доц.Мельничук С.К.

https://meet.google.com/rah-kxau-

mzd

проф.Рацул А.Б.

проф.Ткаченко О.М.

Вікова та 

пед.психологія

ст.в.Калашникова Л.В.

3

доц.Радул І.Г.

2

Організація інклюзивної 

освіти: проблеми та 

перспективи

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzgwODg4NTQ3

доц.Завітренко Д.Ж.

https://classroom.google.com/c/NTM

3ODA1ODc1NjEz?cjc=ocg45h4

https://meet.google.com/oyb-nzrj-

sxs?authuser=0&amp;hs=179

доц.Баранюк І.Г.

в.Мамчур І.В.проф.Котелянець Н.В.

Методика навчання 

іншомовної освітньої 

галузі

доц.Нікітіна О.О.

С
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 р
 е

 д
 а

доц.ВдовенкоВ.В.

https://classroom.google.com/u/0/c/

NDQ4ODM1MTE5NTI3

https://classroom.google.com/c/NTM3

ODQ1NTIxMTc2?cjc=hhi5zon

ст.в.Калашникова Л.В.
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5

https://classroom.google.com/u/0/c/N

TI2MTk5MTExNzM0?hl=ru

ОП та Д

доц.Радул І.Г.

https://classroom.google.com/c/NTM

3ODA2NTYxOTE1?cjc=qbuealg

Арт-технології у 

соц.роботі

https://classroom.google.com/r/NTM3N

zgzODk2MTU4/sort-last-name

доц.Завітренко Д.Ж.

Теорія і методика 

виховання

доц.Мельничук С.К.

1

Педагогіка
Арт-технології у 

соц.роботі

Корекційно-розвивальні 

технології навчання дітей 

з комплексними 

порушеннями розвитку

доц.Баранюк І.Г.

Педагогічна творчість Основи психодіагностики

проф.Ткаченко О.М.

https://meet.google.com/gfz-fgyc-fcr

ст.в.Калашникова Л.В.

Ч
 е

 т
 в

 е
 р

доц.Кашуба Л.В.

доц.Кашуба Л.В.

3

1

2

доц.Міненко О.О.

Невропатопсихологія та 

клініка інтелектуальних 

порушень

Організація інклюзивної 

освіти: проблеми та 

перспективи

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzgwODg4NTQ3

РВ з Б

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzgzMTQzMDk4?cjc=s6xv44f

доц.Бабенко Т.В.

5

ст.в.Руденко Ю.Ю.

https://classroom.google.com/c/NTM

3ODA2NTYxOTE1?cjc=qbuealg

ПОПР

Психолого-педагогічні 

умови індивідуального 

розвитку дошкільників 

із особливостями 

розвитку 

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzgyNjcxMjgz?cjc=fgpndin

Основи соціалізації 

особистості

ПОПР

доц.Радул І.Г.

http://meet.google.com/bkb-pzvp-ybp
http://meet.google.com/bkb-pzvp-ybp
https://classroom.google.com/u/0/c/NDQ4ODM1MTE5NTI3
https://classroom.google.com/u/0/c/NDQ4ODM1MTE5NTI3
https://classroom.google.com/u/0/c/NDQ4ODM1MTE5NTI3
https://classroom.google.com/u/0/c/NDQ4ODM1MTE5NTI3
https://classroom.google.com/c/NTM3ODQ1NTIxMTc2?cjc=hhi5zon
https://classroom.google.com/c/NTM3ODQ1NTIxMTc2?cjc=hhi5zon
http://meet.google.com/bkb-pzvp-ybp
http://meet.google.com/bkb-pzvp-ybp
https://meet.google.com/giw-fbbd-cwe
https://classroom.google.com/r/NTM3NzgzODk2MTU4/sort-last-name
https://classroom.google.com/r/NTM3NzgzODk2MTU4/sort-last-name
https://meet.google.com/eca-ttmb-wyy
https://meet.google.com/oyb-nzrj-sxs?authuser=0&amp;hs=179
https://meet.google.com/oyb-nzrj-sxs?authuser=0&amp;hs=179
https://meet.google.com/eca-ttmb-wyy
https://meet.google.com/cxk-mjxe-kve?authuser=0&amp;hs=179
https://meet.google.com/cxk-mjxe-kve?authuser=0&amp;hs=179
https://meet.google.com/rah-kxau-mzd
https://meet.google.com/rah-kxau-mzd
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgwODg4NTQ3
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https://classroom.google.com/c/NTM3ODA1ODc1NjEz?cjc=ocg45h4
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA1ODc1NjEz?cjc=ocg45h4
https://meet.google.com/oyb-nzrj-sxs?authuser=0&amp;hs=179
https://meet.google.com/oyb-nzrj-sxs?authuser=0&amp;hs=179
https://classroom.google.com/u/0/c/NDQ4ODM1MTE5NTI3
https://classroom.google.com/u/0/c/NDQ4ODM1MTE5NTI3
https://classroom.google.com/c/NTM3ODQ1NTIxMTc2?cjc=hhi5zon
https://classroom.google.com/c/NTM3ODQ1NTIxMTc2?cjc=hhi5zon
https://classroom.google.com/u/0/c/NTI2MTk5MTExNzM0?hl=ru
https://classroom.google.com/u/0/c/NTI2MTk5MTExNzM0?hl=ru
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA2NTYxOTE1?cjc=qbuealg
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA2NTYxOTE1?cjc=qbuealg
https://classroom.google.com/r/NTM3NzgzODk2MTU4/sort-last-name
https://classroom.google.com/r/NTM3NzgzODk2MTU4/sort-last-name
https://meet.google.com/gfz-fgyc-fcr
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgwODg4NTQ3
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgwODg4NTQ3
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgzMTQzMDk4?cjc=s6xv44f
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgzMTQzMDk4?cjc=s6xv44f
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA2NTYxOTE1?cjc=qbuealg
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA2NTYxOTE1?cjc=qbuealg
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в.Андросова Н.М.

ТМРДМО України

проф.Рацул А.Б.

2

https://classroom.google.com/c/NDM0

NDM2NDMwNjI0

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum

Методика організації 

театрально-ігрової 

діяльності в закладі 

дошкільної освіти

Іноземна мова за 

професійним спрямуванням

5

https://classroom.google.com/u/0/c/

NDQ4ODM1MTE5NTI3

https://meet.google.com/cxk-mjxe-

kve?authuser=0&amp;hs=179

6

доц.Кашуба Л.В.

4

Невропатопсихологія та 

клініка інтелектуальних 

порушень

Спеціальна та загальна 

педагогіка

проф.Рацул О.А.

П
 '

 я
 т

 н
 и

 ц
 я

доц.Федотова С.О.

Декан факультету педагогіки, психології та мистецтв

в.Андросова Н.М.

ОП та Д

доц.Горська О.О.

3

4

6

5
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 ц
 я

1

2

доц.Котелянець Ю.С.

доц.Горська О.О.

https://classroom.google.com/c/NTI2

MjAyNTI1OTI2

проф.Рацул О.А.

ТМРДМО України

доц.Баранюк І.Г.

Організація дозвілєвої 

діяльності

1

Розвиток і корекція 

мовлення

Розвиток і корекція 

мовлення

3

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzQzODczMDEz

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzQzODczMDEz

Організація дозвілєвої 

діяльності

https://classroom.google.com/c/NTI2

MjAyNTI1OTI2

https://classroom.google.com/c/NDM0NDM2NDMwNjI0
https://classroom.google.com/c/NDM0NDM2NDMwNjI0
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum
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https://classroom.google.com/u/0/c/NDQ4ODM1MTE5NTI3
https://meet.google.com/cxk-mjxe-kve?authuser=0&amp;hs=179
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https://classroom.google.com/c/NTI2MjAyNTI1OTI2
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https://classroom.google.com/c/NTI2MjAyNTI1OTI2


https://classroom.google.com/u/0/c/

NTM3Nzg2MTkyMzg3

https://classroom.google.com/u/0/c/

NTM3Nzg2MTkyMzg3

Інклюзивна освіта Інклюзивна освіта

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням

проф.Рацул А.Б.

https://classroom.google.com/c/NTM

3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym

Логопедія з практикумом

Художня праця та 

основи дизайну

https://meet.google.com/cxk-mjxe-

kve?authuser=0&amp;hs=179

Художня праця та 

основи дизайну

https://meet.google.com/cxk-mjxe-

kve?authuser=0&amp;hs=179

на період з 08.08.2022 до 11.09.2022

ПОП 20 Б 

1

денної форми навчання

проф.Рацул А.Б.

ЗАНЯТЬ 

4

факультету педагогіки,  психології та мистецтв для студентів ІІ -ІV курсів

в.Андросова Н.М.

проф.Котелянець Н.В.

СО 20 Б 

ОНПД

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

4638 42 44

проф.Котелянець Н.В.

2
https://meet.google.com/wyv-xkrg-tex

ОНПД

ПС 19 БСР 19 БДО 20 Б ДО 19 БСР 20 Б

4841

4

ПД 19 Б ПП 20 Б СД 18 Б

36

https://meet.google.com/wyv-xkrg-tex

34

Спеціальна психологія

проф.Гейко Є.В.

П
 о

 н
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 д
 і

 л
 о

 к
 

1

2

3

5

6

доц.Кашуба Л.В.

доц.Прибора Т.О.проф.Гейко Є.В.

доц.Котелянець Ю.С.доц.Галушко Л.Я. проф.Рацул О.А.

ОПСП

https://classroom.google.com/c/NTM

3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym

доц.Галушко Л.Я.

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzM3ODY3NDM5

в.Андросова Н.М.

доц.Котелянець Ю.С.

https://classroom.google.com/c/NTM

3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum

3231

проф.Рацул А.Б.

Соціальна психологія

доц.Прибора Т.О.

https://classroom.google.com/c/NTM

3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum

5

6

Вибрані питання корекційної 

психопедагогіки 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM

ст.в.Калашникова Л.В.

ст.в.Калашникова Л.В.

П
 о

 н
 е

 д
 і

 л
 о

 к

3

Експерементальна 

психологія

Експерементальна 

психологія

ТСПТ

https://meet.google.com/fmk-gnpj-

Художня праця та 

основи дизайну

Художня праця та 

основи дизайну

https://classroom.google.com/c/NT

M3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym

Артерапія

Артерапія

https://classroom.google.com/c/NT

M3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym

доц.Галушко Л.Я.

доц.Галушко Л.Я.

Пед.технології в ПШ

Пед.технології в ПШ

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzM3ODY3NDM5

ТСПТ

https://meet.google.com/fmk-gnpj-

hqy

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM3Nzg2MTkyMzg3
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM3Nzg2MTkyMzg3
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM3Nzg2MTkyMzg3
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM3Nzg2MTkyMzg3
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://meet.google.com/cxk-mjxe-kve?authuser=0&amp;hs=179
https://meet.google.com/cxk-mjxe-kve?authuser=0&amp;hs=179
https://meet.google.com/cxk-mjxe-kve?authuser=0&amp;hs=179
https://meet.google.com/cxk-mjxe-kve?authuser=0&amp;hs=179
https://meet.google.com/wyv-xkrg-tex
https://meet.google.com/wyv-xkrg-tex
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://classroom.google.com/c/NTM3NzM3ODY3NDM5
https://classroom.google.com/c/NTM3NzM3ODY3NDM5
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM3Nzg1MzM2ODAx-ДО 20 Б
https://meet.google.com/fmk-gnpj-hqy
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://classroom.google.com/c/NTM3NzM3ODY3NDM5
https://classroom.google.com/c/NTM3NzM3ODY3NDM5
https://meet.google.com/fmk-gnpj-hqy
https://meet.google.com/fmk-gnpj-hqy


Трудове навчання з 

практикумом

https://classroom.google.com/c/NTM3Nz

gzNjAxMTU4?cjc=7qlvvv3

Теорія та методика 

формування 

елементарних 

математичних уявлень

https://classroom.google.com/u/1/c/N

TM3NzgyNDgzODQ1

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням

https://meet.google.com/qrm-itcb-

twu?authuser=0&amp;hs=179

Трудове навчання з 

практикумом

Теорія та методика 

формування 

елементарних 

математичних уявлень
https://classroom.google.com/u/1/c/

NTM3NzgyODgwNTUy

В
 і

 в
 т

 о
 р

 о
 к

доц.Демченко Ю.М.

4

2

проф.Котелянець Н.В.

3

5

Логоритміка з 

16.08.2022

4

6

В
 і в

 т
 о

 р
 о

 к

1

2

Методика ознайомлення 

дошкільників з довкіллям 

та основи екології

доц.Мартін А.М.

https://meet.google.com/qrm-itcb-

twu?authuser=0&amp;hs=179

6

5

Методика ознайомлення 

дошкільників з довкіллям 

та основи екології

ст.в.Руденко Ю.Ю.

доц.Баранюк І.Г.

https://classroom.google.com/c/NTM3Nz

gzNjAxMTU4?cjc=7qlvvv3

доц.Горська О.О.

ст.в.Калашникова Л.В.доц.Демченко Ю.М.

Артерапія

ст.в.Калашникова Л.В.

Основи 

психодіагностики

доц.Галушко Л.Я.

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzgwODE0OTI1

Технології роботи 

соціального гувернера

доц.Вдовенко В.В.

О і  У в ПШ

доц.Мартін А.М. доц.Баранюк І.Г.

https://classroom.google.com/c/NTM

3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym

https://classroom.google.com/u/0/c/N

TM3Nzg0NzgxNzcz

О і  У в ПШ

доц.Радул І.Г.

доц.Горська Г.О.

https://classroom.google.com/u/0/c/N

TM3Nzg0NzgxNzcz

доц.Галушко Л.Я.

ст.в.Руденко Ю.Ю.

https://classroom.google.com/c/NTM3

Nzc3NzA0MzMx?cjc=xsbbidz

доц.Горська О.О.

1

проф.Котелянець Н.В.

доц.Завітренко Д.Ж.

Порівняльна психологія

https://classroom.google.com/c/NTM

3ODA2MzQwMTkz?cjc=ihwxiyo

в.Дорошенко О.М.

Сучасні теорії 

психологі

https://classroom.google.com/c/NT

M3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym

ПС в СО

доц.Галушко Л.Я.

в.Мамчур І.В.

доц.Галушко Л.Я.

Експерементальна 

психологія

Методика навчання 

української мови (у т.ч. 

каліграфії) та 

літературного читання3
https://classroom.google.com/c/NTM3O

DAyMTc4MDE3

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzgwODk5MTkz

Технології соціальної 

роботи

Основи 

психодіагностики

Методика навчання 

інформатики

https://meet.google.com/eca-ttmb-

wyy

https://meet.google.com/eca-ttmb-

wyy

https://classroom.google.com/c/NT

M3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym

Сучасні теорії 

психологі

https://classroom.google.com/c/NDY

0MzY5NzgwMzI1?cjc=7l7rdo7

Наступність 

формування мовної 

компетентності 

дошкільників і 

молодших школярів

https://classroom.google.com/c/NT

M3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym

Психодіагностика

https://classroom.google.com/c/NT

M3NzgzMTA3MzE3?cjc=p4dxoto

Спеціальна методика 

математики 

https://classroom.google.com/r/NTM3N

https://classroom.google.com/c/NTM

3ODA0MDIwODUz

https://classroom.google.com/c/NTM3NzgzNjAxMTU4?cjc=7qlvvv3
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgzNjAxMTU4?cjc=7qlvvv3
https://classroom.google.com/u/1/c/NTM3NzgyNDgzODQ1
https://classroom.google.com/u/1/c/NTM3NzgyNDgzODQ1
https://meet.google.com/qrm-itcb-twu?authuser=0&amp;hs=179
https://meet.google.com/qrm-itcb-twu?authuser=0&amp;hs=179
https://classroom.google.com/u/1/c/NTM3NzgyODgwNTUy
https://classroom.google.com/u/1/c/NTM3NzgyODgwNTUy
https://meet.google.com/qrm-itcb-twu?authuser=0&amp;hs=179
https://meet.google.com/qrm-itcb-twu?authuser=0&amp;hs=179
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgzNjAxMTU4?cjc=7qlvvv3
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgzNjAxMTU4?cjc=7qlvvv3
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgwODE0OTI1
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgwODE0OTI1
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM3Nzg0NzgxNzcz
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM3Nzg0NzgxNzcz
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM3Nzg0NzgxNzcz
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM3Nzg0NzgxNzcz
https://classroom.google.com/c/NTM3Nzc3NzA0MzMx?cjc=xsbbidz
https://classroom.google.com/c/NTM3Nzc3NzA0MzMx?cjc=xsbbidz
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA2MzQwMTkz?cjc=ihwxiyo
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA2MzQwMTkz?cjc=ihwxiyo
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://classroom.google.com/c/NTM3ODAyMTc4MDE3
https://classroom.google.com/c/NTM3ODAyMTc4MDE3
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgwODk5MTkz
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgwODk5MTkz
https://meet.google.com/eca-ttmb-wyy
https://meet.google.com/eca-ttmb-wyy
https://meet.google.com/eca-ttmb-wyy
https://meet.google.com/eca-ttmb-wyy
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://classroom.google.com/c/NDY0MzY5NzgwMzI1?cjc=7l7rdo7
https://classroom.google.com/c/NDY0MzY5NzgwMzI1?cjc=7l7rdo7
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA4NTEzMjk3?cjc=xoudxym
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgzMTA3MzE3?cjc=p4dxoto
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgzMTA3MzE3?cjc=p4dxoto
https://classroom.google.com/r/NTM3NzgzODk2MTU4/sort-last-name
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA0MDIwODUz
https://classroom.google.com/c/NTM3ODA0MDIwODUz


Диф.психологія

Основи патопсихології

Теорія та методика 

формування 

елементарних 

математичних уявлень

ОНПД

https://meet.google.com/ufd-fejn-ryv

Корекційно-розвивальні 

технології навчання дітей 

з комплексними 

порушеннями розвитку

https://classroom.google.com/r/NTM3N

zgzODk2MTU4/sort-last-name

Педагогічна творчість

Історія ДП

проф.Радул О.С

https://classroom.google.com/u/1/c/NTM

3NzgyNzkwMDk5

доц.Прибора Т.О.

https://classroom.google.com/u/1/c/N

TM3NzgyNDgzODQ1

С
 е

 р
 е

 д
 а

Документація в 

соціальній роботі

https://classroom.google.com/u/1/c/NTM

3NzgyNzkwMDk5

4

Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень

Арт-технології у 

соц.роботі

проф.Гейко Є.В.

Диф.психологія

проф.Гейко Є.В.

доц.Стрілець-Бабенко О.В.

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzgwODg4NTQ3

Основи кризових 

ситуацій

Громадянська освіта 

Логопедія з 

практикумом з 

17.08.2022

ст.в.Руденко Ю.Ю.

доц.Малєжик Ю.М.

Логопедія з 

практикумом з 

17.08.2022

https://classroom.google.com/c/NT

M3NzgyMTQwNTA3?cjc=2kwxa7i

доц.Котелянець Ю.С.

Інклюзивна освіта

проф.Рацул О.А.

проф.Гейко Є.В.

Методологічні та теоретичні 

проблеми психології

проф.РацулО.А.

ОПСП

доц.Малєжик Ю.М.

доц.Стрілець-Бабенко О.В.

в.Дорошенко О.М.

проф.Котелянець Н.В.

доц.Демченко Ю.М.

https://classroom.google.com/c/NTM

2

в.Андросова Н.М.

РВ з батьками

https://classroom.google.com/u/0/c/ND

Q4ODM1MTE5NTI3

доц.Баранюк І.Г.

Методика навчання 

освітньої галузі 

"Математика"

3

1

1

6

3

4

6

5

С
 е

 р
 е

 д
 а

Ч
 е

 т
 в

 е
 р

2

5

4

2

Методологічні та теоретичні 

проблеми психології

ОНПД

1

доц.Завітренко Д.Ж.

https://classroom.google.com/c/NTM3N

zQzNTIxNzcx

МВР

доц.Прибора Т.О.

ст.в.Руденко Ю.Ю.

Арт-технології у 

соц.роботі

доц.Вдовенко В.В. ст.в.Калашникова Л.В.

доц.Демченко Ю.М.

Арт-технології у 

соц.роботі

https://classroom.google.com/c/NTM3N

zQzNTIxNzcx

МВР

в.Андросова Н.М.

https://classroom.google.com/c/NTM3O

DAzMTM3NTc3

Дошкільна 

лінгводидактика

5

проф.ТкаченкоО.М.ст.в.Руденко Ю.Ю.

3

ст.в.РуденкоЮ.Ю.

ст.в.Руденко Ю.Ю.

Технології соціальної 

роботи

2

Спеціальна методика 

математики 

доц.Завітренко Д.Ж.

https://classroom.google.com/r/NTM3N

zgzODk2MTU4/sort-last-name

3

Ч
 е

 т
 в

 е
 р

доц.Нікітіна О.О.

1

6

доц.Горська О.О.

доц.Нікітіна О.О.доц.Горська О.О.

доц.Горська О.О.

ст.в.Руденко Ю.Ю. доц.Горська Г.О.

https://classroom.google.com/c/NTM3

ODAwNjg4NDgw

Дошкільна 

лінгводидактика

Художня праця та основи 

дизайну

Образотворче мистецтво з 

методикою керівництва в 

дошкільному закладі

https://classroom.google.com/u/1/c/

NTM3NzgyODgwNTUy

https://classroom.google.com/c/NT

M3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum

Методика навчання 

іноземної мови

доц.Малєжик Ю.М.

в.Дорошенко О.М.

Практикум "Навчання 

через гру"

доц.Котелянець Ю.С.

https://classroom.google.com/c/NTI2Mj

A2NDA5MjA4?cjc=x5ktc5u

доц.Кашуюа Л.В.

Теорія та методика 

формування 

елементарних 

математичних уявлень

проф.Рацул А.Б.

Основи логопедії

проф.Рацул А.Б.

доц.Демченко Ю.М.

доц.Малєжик Ю.М.

Підготовка до ЄВІ 

(англійська мова)

в.Мамчур І.В.

доц.Котелянець Ю.С.

проф.Гейко Є.В.

ст.в.Калашникова Л.В.

ТСПТ

ст.в.Руденко Ю.Ю.

проф.Гейко Є.В.

Методика навчання 

інформатики

https://meet.google.com/fmk-gnpj-

hqy

https://classroom.google.com/c/NT

M3NzgyNjcxMjgz?cjc=fgpndin

ПС в СО

6

проф.Ткаченко О.М.

ст.в.Руденко Ю.Ю.

5

4

Педагогічна творчість

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzgwODg4NTQ3

https://meet.google.com/wyv-xkrg-tex
https://classroom.google.com/c/NTM3

Nzc3NzA0MzMx?cjc=xsbbidz

Арт-технології у 

соц.роботі

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzgwODE0OTI1

Технології роботи 

соціального гувернера

https://meet.google.com/wyv-xkrg-tex
https://classroom.google.com/c/NTM3

Njg1MjUzNzAx

Образотворче мистецтво 

з методикою 

керівництва в 

дошкільному закладі

https://classroom.google.com/c/NTM3

Njg1MjUzNzAx

Образотворче мистецтво 

з методикою 

керівництва в 

дошкільному закладі

https://classroom.google.com/c/NTM3N

zgwODg4NTQ3

Основи патопсихології

https://classroom.google.com/c/NTM3

NzgwODk5MTkz

ТСПТ

https://classroom.google.com/c/NTM3N

zgwODg4NTQ3

https://classroom.google.com/c/NTM3O

DAzMTM3NTc3

Дошкільна 

лінгводидактика

https://classroom.google.com/u/0/c/

NTM3Nzg2MTkyMzg3

проф.Гейко Є.В.

Соціалізація молоді у 

соціальному 

гуртожитку

https://classroom.google.com/c/NT

M3NzgxMDcwMjE2

https://meet.google.com/fmk-gnpj-

hqy

https://classroom.google.com/c/NT

M3NzgxODYxMzM4?cjc=f5c7uum

Підготовка до ЄВІ 

(англійська мова)

Інклюзивна освіта

https://classroom.google.com/u/0/c/

NTM3Nzg2MTkyMzg3

https://meet.google.com/cxk-mjxe-

https://classroom.google.com/c/NTM

3Njg0MTE5MjE4

Образотворче мистецтво з 

методикою керівництва в 

дошкільному закладі

Соціалізація молоді у 

соціальному 

гуртожитку

https://classroom.google.com/c/NT

M3NzgxMDcwMjE2

https://classroom.google.com/c/NTM

3ODA0MDIwODUz

Психодіагностика

https://meet.google.com/ufd-fejn-ryv
https://classroom.google.com/r/NTM3NzgzODk2MTU4/sort-last-name
https://classroom.google.com/r/NTM3NzgzODk2MTU4/sort-last-name
https://classroom.google.com/u/1/c/NTM3NzgyNzkwMDk5
https://classroom.google.com/u/1/c/NTM3NzgyNzkwMDk5
https://classroom.google.com/u/1/c/NTM3NzgyNDgzODQ1
https://classroom.google.com/u/1/c/NTM3NzgyNDgzODQ1
https://classroom.google.com/u/1/c/NTM3NzgyNzkwMDk5
https://classroom.google.com/u/1/c/NTM3NzgyNzkwMDk5
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgwODg4NTQ3
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgwODg4NTQ3
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgyMTQwNTA3?cjc=2kwxa7i
https://classroom.google.com/c/NTM3NzgyMTQwNTA3?cjc=2kwxa7i
https://classroom.google.com/c/NTM3Njg0MTE5MjE4
https://classroom.google.com/u/0/c/NDQ4ODM1MTE5NTI3
https://classroom.google.com/u/0/c/NDQ4ODM1MTE5NTI3
https://classroom.google.com/c/NTM3NzQzNTIxNzcx
https://classroom.google.com/c/NTM3NzQzNTIxNzcx
https://classroom.google.com/c/NTM3NzQzNTIxNzcx
https://classroom.google.com/c/NTM3NzQzNTIxNzcx
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Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень

https://classroom.google.com/u/0/c/ND

Q4ODM1MTE5NTI3

РВ з батьками

Основи психокорекції

https://meet.google.com/skq-ijta-ujz

Практикум "Навчання 

через гру"

доц.Стрілець-Бабенко О.В.

Логопедія з практикумом

професор Я.В. Галета

доц.Міненко О.О.

2

доц.Кашуба Л.В.

доц.Мельничук І.Я.

доц.Котелянець Ю.С.

Методика навчання 

іноземної мови

https://classroom.google.com/c/NT

M3NzgyMTQwNTA3?cjc=2kwxa7i
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Документація в 

соціальній роботі

Логопедія з практикумом

проф.Рацул А.Б.

4

доц.Мельничук І.Я.
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Вибрані питання корекційної 

психопедагогіки 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTM

3Nzg1MzM2ODAx-ДО 20 Б

доц.Демченко Ю.М.

https://classroom.google.com/u/1/c/NTM

3NzgyNzkwMDk5

доц.Кашуба Л.В.

Основи психокорекції

https://meet.google.com/skq-ijta-ujz

1

доц.Баранюк І.Г.

доц.Нікітіна О.О.

Історія ДПІноземна мова за 

професійним 

спрямуванням

Методика навчання 

іноземної мови3

Основи кризових 

ситуацій

доц.Стрілець-Бабенко О.В.

ст.в.Калашникова Л.В.

доц.Стрілець-Бабенко О.В.

5

проф.Радул О.С.

https://classroom.google.com/c/NTI2Mj

A2NDA5MjA4?cjc=x5ktc5u

доц.Нікітіна О.О. ст.в.Калашникова Л.В.

https://classroom.google.com/u/0/c/N

TI2MTk5MTExNzM0?hl=ru

https://classroom.google.com/c/NTI

2MjA0MTIzODg3?cjc=sfsrsua 

ТІСВ

Основи психотерапії

https://meet.google.com/nwi-xxoj-

hqa

Психолого-педагогічна 

діагностика та відбір у 

спеціальні заклади

Психолого-педагогічна 

діагностика та відбір у 

спеціальні заклади

https://meet.google.com/nwi-xxoj-

hqa
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