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https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA

1NjAwODc2?cjc=j3oz7qp

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

Dg4NDIwNjAw?cjc=w5xdkve

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

M3ODQ1MDk3Mjkz

доц.Котелянець Ю.С. доц.Радул І.Г. ст.в.Сивоконь Ю.М. доц.Гарбузенко Л.В.

БЖД та ОП в галузі

https://meet.google.com/unsupported?me

etingCode=ywt-dmvv-

zkn&ref=https://meet.google.com/ywt-

dmvv-zkn

https://classroom.google.com/c/NDg5OTA

0MDk4NTc4?cjc=2ajnbuz

https://classroom.google.com/c/NTM5Nj

Y1MjYyNjMw?cjc=gx7fs6j

https://classroom.google.com/u/4/c/NTYw

OTA2MTA0Nzkx

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

0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd

https://classroom.google.com/u/4/c/NTcx

NzQ1NDg2NjQw

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

M3ODQ1MDk3Mjkz

доц.Пуляк О.В. в.Андросова Н.М. доц.Федотова С.О. доц.Радул І.Г. ст.в.Калашникова Л.В. доц.Галушко Л.Я. проф.Фока М.В. ст.в.Сивоконь Ю.М. доц.Гарбузенко Л.В.

БЖД та ОП в галузі

https://meet.google.com/unsupported?me

etingCode=ywt-dmvv-

zkn&ref=https://meet.google.com/ywt-

dmvv-zkn

https://meet.google.com/axy-cdmq-jna
https://classroom.google.com/c/NDg5OTA

0MDk4NTc4?cjc=2ajnbuz

https://classroom.google.com/c/NTM5Nj

Y1MjYyNjMw?cjc=gx7fs6j

https://classroom.google.com/u/4/c/NTYw

OTA2MTA0Nzkx

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

0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd

https://classroom.google.com/u/4/c/NTcx

NzQ1NDg2NjQw

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

M3ODQ1MDk3Mjkz

доц.Пуляк О.В. доц.Прибора Т.О. в.Андросова Н.М. доц.Федотова С.О. проф.Рацул О.А. доц.Радул І.Г. ст.в.Калашникова Л.В. доц.Галушко Л.Я. проф.Фока М.В. залік доц.Гарбузенко Л.В.

БЖД та ОП в галузі

https://meet.google.com/unsupported?me

etingCode=ywt-dmvv-

zkn&ref=https://meet.google.com/ywt-

https://meet.google.com/axy-cdmq-jna
https://classroom.google.com/c/NTI2ODE

1NTQ4Njkz?cjc=lrexap3

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

U5ODA0OTA3

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

MzNTE0NzI4

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

0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd

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

M3ODQ1MDk3Mjkz

доц.Пуляк О.В. доц.Прибора Т.О. залік залік проф.Рацул О.А. доц.Краснощок І.П. доц.Демченко Ю.М. доц.Горська О.О. доц.Галушко Л.Я. в.Спінул О.М. доц.Гарбузенко Л.В.

Мистецтво балетмейстера

https://classroom.google.com/c/NTI3OTU

3NzcxMT
https://meet.google.com/axy-cdmq-jna https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese

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

U5ODA0OTA3

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

1MzQ5NDMz?cjc=o7ln4l3

https://meet.google.com/zeb-oucv-

erj?authuser=0

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

M3ODQ0ODY0ODg4

доц.Руденко Т.В. доц.Прибора Т.О. ст.в.Мамчур І.В. екзамен доц.Демченко Ю.М. доц.Федотова С.О. ст.в.Калашникова Л.В. залік доц.Гарбузенко Л.В.

https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese
https://classroom.google.com/c/NTcxNDg

1MzQ5NDMz?cjc=o7ln4l3

ст.в.Мамчур І.В. доц.Федотова С.О.

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

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

MwMTE1MDI0?cjc=bngbnq3

доц.Котелянець Ю.С. проф.Котелянець Н.В. залік

https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA

1NjAwODc2?cjc=j3oz7qp

https://classroom.google.com/c/NDg5OTA

0MDk4NTc4?cjc=2ajnbuz

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

MwMTE1MDI0?cjc=bngbnq3

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

0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd

доц.Котелянець Ю.С. в.Андросова Н.М. проф.Котелянець Н.В. доц.Галушко Л.Я.

https://classroom.google.com/c/NTQ3NzM

4NTYzNTUx?cjc=xw3pr4x

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

Q5NTQxOTQxMjI4?cjc=vwcwtrq

https://classroom.google.com/c/MzU0OD

MzODkzNTEz?cjc=emzzqn6

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

0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd

в.Андросова Н.М. доц.Жигора І.В. доц.Баранюк І.Г. доц.Галушко Л.Я. ст.в.СивоконьЮ.М.

https://classroom.google.com/c/NTQ3NzM

4NTYzNTUx?cjc=xw3pr4x

https://classroom.google.com/c/NTY4M

DMyMzQwOTI5?cjc=wt7ukix

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

Q5NTQxOTQxMjI4?cjc=vwcwtrq

https://classroom.google.com/c/MzU0OD

MzODkzNTEz?cjc=emzzqn6

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

jYyOTYxOTc0?cjc=5et6d3m

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

EyMzU4Njcx

https://classroom.google.com/c/NTY4Mz

U3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx

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

0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd

в.Андросова Н.М. доц.Мартін А.М. доц.Жигора І.В. доц.Баранюк І.Г. доц.Вдовенко В.В. доц.Горська Г.О. доц.Нікітіна О.О. доц.Галушко Л.Я. екзамен

https://classroom.google.com/c/NTQ4OTI

3MzAxMzI5

https://classroom.google.com/c/NTY4M

DMyMzQwOTI5?cjc=wt7ukix

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

jE0NjE1NTcw

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

jYyOTYxOTc0?cjc=5et6d3m

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

EyMzU4Njcx

https://classroom.google.com/c/NTY4Mz

U3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx

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

1MzQ5NDMz?cjc=o7ln4l3

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

0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd

доц.Демченко Ю.М. доц.Мартін А.М. в.Доніченко  Ю.С. доц.Вдовенко В.В. доц.Горська Г.О. доц.Нікітіна О.О. доц.Федотова С.О. доц.Галушко Л.Я.

https://classroom.google.com/c/NTI3OTU

3NzcxMT

https://classroom.google.com/c/NTY4M

DMyMzQwOTI5?cjc=wt7ukix

https://classroom.google.com/c/NTQ5Nz

A5Nzg5MDMy?cjc=hkefuje

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

jE0NjE1NTcw

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

jYyOTYxOTc0?cjc=5et6d3m

https://classroom.google.com/c/NTcxNTg5M

DU0MzM2

https://classroom.google.com/u/4/c/NTc

wMzM4NDE2NTg3

доц.Руденко Т.В. доц.Мартін А.М. доц.Кіндей Л.Г. в.Доніченко  Ю.С. доц.Вдовенко В.В. доц.Завтіренко Д.Ж. проф.Радул О.С.

Інклюзивна освіта

https://classroom.google.com/c/NTQ5Nz

A5Nzg5MDMy?cjc=hkefuje

https://classroom.google.com/c/NTcxNTg5M

DU0MzM2

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

4MzMxMjM4

доц.Кіндей Л.Г. доц.Завтіренко Д.Ж. доц.Завтіренко Д.Ж.

Інклюзивна освіта

https://classroom.google.com/c/NTQ5Nz

A5Nzg5MDMy?cjc=hkefuje

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

4MzMxMjM4

доц.Кіндей Л.Г. доц.Завтіренко Д.Ж.

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

Dg1MzA4ODIx?cjc=dsf6i4s Код

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

NzcwMDM2?cjc=hr74z3o

залік доц.Баранюк І.Г. доц.Радул І.Г. ст.в.Кулініч Л.О.

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

Dg1MzA4ODIx?cjc=dsf6i4s Код

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

NzcwMDM2?cjc=hr74z3o

доц.Баранюк І.Г. доц.Радул І.Г. ст.в.Кулініч Л.О.

https://classroom.google.com/c/NTQ3NzM

4NTYzNTUx?cjc=xw3pr4x

https://classroom.google.com/c/NTQ5

NzA5Nzg5MDMy?cjc=hkefuje

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

EyMzU4Njcx

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

NzcwMDM2?cjc=hr74z3o

в.Андросова Н.М. доц.БлизнюковаО.М. доц.Горська Г.О. доц.Радул І.Г. ст.в.Кулініч Л.О.

https://classroom.google.com/c/NTQ5NjE

0NjEzMTYw?cjc=xl3skhv

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

U5OTc2MjAyMjY3?hl=uk
https://meet.google.com/yzd-wybt-bba

https://classroom.google.com/c/NTQ5

NzA5Nzg5MDMy?cjc=hkefuje

https://meet.google.com/bvg-qqrf-

qeq?authuser=0

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

EyMzU4Njcx

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

NzcwMDM2?cjc=hr74z3o

доц.Федотова С.О. доц.Єлдінова С.М. доц.Прибора Т.О. доц.БлизнюковаО.М. ст.в.КалашниковаЛ.В. доц.Горська Г.О. доц.Радул І.Г. ст.в.Кулініч Л.О.

https://classroom.google.com/c/NTQ5NjE

0NjEzMTYw?cjc=xl3skhv
https://meet.google.com/yzd-wybt-bba

https://meet.google.com/bvg-qqrf-

qeq?authuser=0

доц.Федотова С.О. доц.Прибора Т.О. проф.Ткаченко О.М. ст.в.КалашниковаЛ.В. проф.Рацул О.А. ст.в.Кулініч Л.О.

Методика навчання 

освітнього напряму 

"Дитина у світі 

мистецтва"

Фізична культура з 

методикою навчання

Практикум бального танцю 

з методикою викладання

https://classroom.google.com/c/NTQ4OTI

3MzAxMzI5

https://classroom.google.com/c/NTQ5N

Dg2OTY3Mzk1
https://meet.google.com/yzd-wybt-bba

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

1MzQ5NDMz?cjc=o7ln4l3

доц.Демченко Ю.М. доц.Малєжик Ю.М. доц.Прибора Т.О. проф.Ткаченко О.М. проф.Рацул О.А. доц.Мішин С.В. доц.Федотова С.О. доц.Спінул І.В. в.Спінул О.М.

(КРТ навчання дітей з

комплексними 

порушеннями розвитку)

https://classroom.google.com/c/NTQ5N

Dg2OTY3Mzk1
https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese

https://classroom.google.com/c/NTcxNTg5M

DU0MzM2

доц.Малєжик Ю.М. залік ст.в.Мамчур І.В. доц.Завтіренко Д.Ж. проф.РадулО.С. в.Печененко М.В. в.Спінул О.М.

(КРТ навчання дітей з

комплексними 

порушеннями розвитку)

(КРТ навчання дітей з

комплексними 

порушеннями розвитку)

Методика навчання мовно-

літературної освітньої галузі

Методика навчання мовно-

літературної освітньої галузі

Мистецтво 

балетмейстера (у тому 

числі навчальний 

хореографічний та 

фольклорний 

практикум)

Мистецтво 

балетмейстера (у тому 

числі навчальний 

хореографічний та 

фольклорний 

практикум)

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням

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

0MjYxODU4?cjc=v43ddtj

Читання хорових партитур

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

0MjYxODU4?cjc=v43ddtj

Читання хорових партитур

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

0MjYxODU4?cjc=v43ddtj

Читання хорових партитур

Український побутовий 

танець

Український побутовий 

танець

проф.Савченко Н.С.

Рисунок

Історія дошкільної 

педагогіки

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

MTkwNTk0NjQ5

Математика

Методика навчання 

освітньої галузі 

"Математика"

Методика навчання 

освітньої галузі 

"Математика"

https://classroom.google.com/c/NTY4MzU

3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx

https://classroom.google.com/c/NTY4

MzU3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx

Методика навчання 

іншомовної освітньої галузі

Методика навчання 

іншомовної освітньої 

галузі

Психологія мовлинєвої 

діяльності

Психологія мовлинєвої 

діяльності

Психологія мовлинєвої 

діяльності

Психологія мовлинєвої 

діяльності

Практикум "Навчання 

через гру"

Практикум "Навчання 

через гру"

Практикум "Навчання 

через гру"

Практикум "Навчання 

через гру"

Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень

Історія дошкільної 

педагогіки

С
ер

ед
а

- 
2

3
.1

1
.2

0
2

2

Пед.майтреність   

хореографа 

балатмейстера

Теорія та методика 

класичного танцю(у 

тому числі хореографічні 

терміни французькою 

мовою)

https://classroom.google.com/u/0/r/NT

M3NzI2OTkyNjQz/sort

Документація в соціальній 

роботі

cт.в.Стрылець-БабенкоО.В.

Документація в соціальній 

роботі

екзамен

С
ер

ед
а

- 
2

3
.1

1
.2

0
2

2

7

Історія дошкільної 

педагогіки

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

MxNzY4ODgw

https://classroom.google.com/c/NTY4

MzU3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx

доц.Нікітіна О.О.

в.Рожкова Н.Г.

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

Дитяча література

доц.Вдовенко В.В.

проф.Довга Т.Я.

Ін. мова

доц.Мельничук І.Я.

в.Кушнір Н.С.

Методика навчання 

української мови (у т.ч. 

каліграфії) та літературного 

читання

Психолого-педагогічні  

умовими ІРД

Психолого-педагогічні  

умовими ІРД

доц.Русул О.В.

Основи педагогіки та 

дидактика

ІКТ

Виробнича практика 

"Психодіагностична"

доц.Галушко Л.Я.

Основи психокорекції

https://classroom.google.com/c/NTcxNzE5

Njg1MDEx?cjc=kahqkiy

в.Кушнір Н.С.

проф..Котелянець Н.В.

доц.Прибора Т.О.

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

TE1MDI0?cjc=bngbnq3

ІКТ

Математика

в.Кушнір Н.С.

Психодіагностика

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

ODk2OTc1MDU1

залік

Вікова та педагогічна 

психологія

https://classroom.google.com/c/NTQ4NTY2

MDM2NDQ1

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

TY4MzU5OTMxMzE5?hl=ru

Педагогіка

доц.Русул О.В.

Рисунок

(КРТ навчання дітей з

комплексними 

порушеннями розвитку)

в.Рожкова Н.Г. доц.Русул О.В.

3

Рисунок

Рисунок

Рисунок

Р  О  З  К  Л  А  Д   З  А  Н  Я  Т  Ь 

на зимову екзаменаційно-залікову сесію 2022-2023 навчального року на факультеті педагогіки, психлогії та мистецтв

І-IV курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

заочної форми навчання з 21.11.2022 по 02.12.2022

Основи психодіагностики

Основи психодіагностики

доц.Назаренко М.П.

доц.Назаренко М.П.

8

2

6

доц.Назаренко М.П.

Теорія та практика 

бального танцю

екзамен

1

доц.Русул О.В.

4

Філософія 

8

7

Теорія та практика 

бального танцю

доц.Спінул І.В.

https://classroom.google.com/u/0/r/NT

M3NzI2OTkyNjQz/sort

Філософія 

Теорія та практика 

бального танцю

доц.Спінул І.В.

доц.Лавриненко С.О.

доц.Лавриненко С.О. проф.Савченко Н.С.

Практикум класичного 

танцю з методикою 

викладання

проф.Савченко Н.С.

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

MTkwNTk0NjQ5

Педагогіка

Пед.майтреність   

хореографа 

балатмейстера

проф.Савченко Н.С.

Практикум класичного 

танцю з методикою 

викладання

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

MTkwNTk0NjQ5

Педагогіка

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

MTkwNTk0NjQ5

Педагогіка

в.Похиленко Є.С.

Теорія та практика 

сучасного танцю

в.Похиленко Є.С.

Теорія та методика 

класичного танцю(у 

тому числі хореографічні 

терміни французькою 

мовою)

доц.Лавриненко С.О.

Мистецтво балетмейстера

Педагогічні основи 

роботи хореографа 

балетмейстера

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

TYxNTg5NTIzOTky?hl=ru

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням

П
о
н

ед
іл

о
к

 2
1
.1

1
.2

0
2
2

22

Педагогічні основи 

роботи хореографа 

балетмейстера

П
о
н

ед
іл

о
к

 2
1
.1

1
.2

0
2
2

Практикум сценічного 

виконавства

4

6

доц.Лавриненко С.О. доц.Стратан-Артишкова Т.Б.

36

Основи психотерапії

доц.Міненко О.О.

2538

доц.Стратан-Артишкова Т.Б.

5

МХ 21 БЗ ММ 21 БСЗ

3

7

3

34 22

Теорія та практика 

сучасного танцю

СР 20 БЗ

Теорія та методика 

класичного танцю(у 

тому числі хореографічні 

терміни французькою 

мовою)

Практикум сценічного 

виконавства

6

1

доц.Руденко Т.В.

5
Основи психотерапії

В
ів

т
о
р

о
к

 2
2
.1

1
.2

0
2
2

В
ів

т
о
р

о
к

 2
2
.1

1
.2

0
2
2

2

5

7

4

ст.в.Мамчур І.В.

Філософія

https://classroom.google.com/c/NTQ4NTY2

MDM2NDQ1

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

Основи психотерапії

проф..Котелянець Н.В. доц.Прибора Т.О.

в.Андросова Н.М.

Соціальна педагогіка

Організаці яігрової 

діяльності

ст.в.Руденко Ю.Ю.

доц.Міненко О.О.

доц.Міненко О.О.

Основи психотерапії

Документація в соціальній 

роботі

Документація в соціальній 

роботі

cт.в.Стрылець-БабенкоО.В.

cт.в.Стрылець-БабенкоО.В.

Основи кризових ситуацій

cт.в.Стрылець-БабенкоО.В.

доц.Куркіна С.В.

Дошкільна 

лінгводидактика

1

ст.в.Мамчур І.В.

доц.Вдовенко В.В.

Ін. мова

Психодіагностика

ПОВР 22 БСЗ-2

https://classroom.google.com/c/NDA3OTU5N

TMxMDg4?cjc=jkjycml

Українська мова та 

культура мовлення

проф.Довга Т.Я.

Організація ігрової діяльності

Дитяча література
Вікова фізіологія та 

валеологія

Методика навчання 

освітнього напряму 

"Дитина в соціумі"

Вікова та педагогічна 

психологія

"Затверджую"                         

Ректор________________                                           

"____"________________2022

ПОВР 22 БСЗ

35

 ПОВР 21 БЗС

17 ССНЗ

СР 22Б-3

1611 СНЗ 21

ДО 20 БЗ ПС 20 БЗПП 20 БЗ

ст.в.КалашниковаЛ.В.

6

проф.Довга Т.Я.

8 8

4 4

5

ст.в.Руденко Ю.Ю.

6

доц.Мельничук І.Я.

Філософія

Осн.психодіагностики

2

3

4

доц.Котелянець Ю.С.

Методика навчання 

іноземної мови

Основи психотерапії

доц.Радул І.Г.

6

8

доц.Завітренко Д.Ж.

доц.Радул І.Г.

доц.Вдовенко В.В.

доц.Міненко О.О.

ст.в.Руденко Ю.Ю.

ст.в.Руденко Ю.Ю.

cт.в.Стрылець-БабенкоО.В.

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

DMzNjAyMTQ3

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

ODk2OTc1MDU1

Педагогіка дошкільна 

доц.Нікітіна О.О.

доц.Пуляк О.В.

Розвиток і корекція 

мовлення

Основи педагогіки та 

дидактика

доц.Горська О.О.

Методика виховної 

роботи

Соціальна педагогіка

Українська мова та 

культура мовлення

Вступ до спеціальності

Теорія й методика вивчення 

освітньої галузі 

"Інформатична"

7

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

TE1MDI0?cjc=bngbnq3

6

В
ів

т
о
р

о
к

 2
2
.1

1
.2

0
2
2

2

3

Методика навчання освітньої 

галузі "Природнича"

5

4

2

8

С
ер

ед
а

- 
2

3
.1

1
.2

0
2
2

7

5

3

Ч
ет

в
ер

 -
2

4
.1

1
.2

0
2

2

доц.Горська О.О.

2

3

5

Дошкільна 

лінгводидактика

1

Основи педагогічної 

майстерності

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

Основи кризових ситуацій

Основи психогігієни
Вікова та педагогічна 

психологія

П
о
н

ед
іл

о
к

 2
1
.1

1
.2

0
2
2

2

проф.Довга Т.Я.

проф..Котелянець Н.В.

доц.Котелянець Ю.С.

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

5NDE3MDky?cjc=xkrzamw

Теорія й методика вивчення 

освітньої галузі 

"Інформатична"

5

3

БЖД та ОП в галузі

доц.Пуляк О.В.доц.Котелянець Ю.С.

доц.Баранюк І.Г. доц.Котелянець Ю.С.

3

доц.Пуляк О.В.

доц.Баранюк І.Г. доц.Завітренко Д.Ж.

Історія педагогіки

4

https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=ywt-dmvv-zkn&ref=https://meet.google.com/ywt-dmvv-zkn

https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=ywt-dmvv-zkn&ref=https://meet.google.com/ywt-dmvv-zkn

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

wNzE4NDEwNTkw

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

TE1MDI0?cjc=bngbnq3

Соціальна педагогіка

в.Андросова Н.М.

Організація ігрової діяльності
Організаці яігрової 

діяльності

Педагогіка

БЖД та ОП в галузі

Методика навчання освітньої 

галузі "Природнича"

https://classroom.google.com/c/NDA3OTU5N

TMxMDg4?cjc=jkjycml

Методика організації 

театрально-ігрової 

діяльності в закладі 

дошкільної освіти

Методика організації 

театрально-ігрової 

діяльності в закладі 

дошкільної освіти

доц.Баранюк І.Г. доц.Завітренко Д.Ж.

проф.Радул О.С.

4

в.Андросова Н.М. ст.в.Руденко Ю.Ю.

Історія педагогіки

доц.Завітренко Д.Ж.проф.Радул О.С.

https://classroom.google.com/c/NDA3OTU5N

TMxMDg4?cjc=jkjycml

Організація ігрової діяльності
Організаці яігрової 

діяльності

Наступність формування 

мовної компетентності 

дошкільників і молодших 

школярів

Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень

https://classroom.google.com/u/0/r/NTM3NzI2OTkyNjQz/sort

Вікова та педагогічна 

психологія

Вікова та педагогічна 

психологія

Основи психокорекції

https://classroom.google.com/c/NTcxNzE5

Njg1MDEx?cjc=kahqkiy

Психолого-педагогічні  

умовими ІРД

доц.Радул І.Г.

5

6

Основи педагогіки

https://classroom.google.com/c/NTY4

MzcyMTAwMzc3

Методика виховної 

роботи

Перші дні дитини в школі
Дошкільна 

лінгводидактика

7

Методика навчання освітньої 

галузі "Природнича"

доц.Вдовенко В.В.

БЖД та ОП в галузі

проф.Довга Т.Я.

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

DM2ODM3?cjc=oiiklyx

доц.Кіндей Л.Г.

проф.Довга Т.Я.

https://classroom.google.com/c/NTY4MzU

3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx

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

DMzNjAyMTQ3

Розвиток і корекція 

мовлення

доц.Галушко Л.Я.

Художня праця та основи 

дизайну

доц.Галушко Л.Я.залік

доц.Прибора Т.О.

доц.Котелянець Ю.С.

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

5NDE3MDky?cjc=xkrzamw

https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA1

NjAwODc2?cjc=j3oz7qp

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

5NDE3MDky?cjc=xkrzamw

доц.Міненко О.О.доц.Котелянець Ю.С.

1

Іноземна мова

Іноземна мова

7

Арттерапія

Художня праця та основи 

дизайну

ст.в.КалашниковаЛ.В.

Культура та майстерність 

педагогічного спілкування

проф.Ткаченко О.М.

залік

https://classroom.google.com/u/0/r/NTM3NzI2OTkyNjQz/sort

Дошкільна 

лінгводидактика

доц.Котелянець Ю.С.

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

0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

https://classroom.google.com/c/NTI3OTUx

MjA1OTc

ст.в.Руденко Ю.Ю. доц.Куркіна С.В.

доц.Нікітіна О.О.

доц.Нікітіна О.О.

Методика навчання освітньої 

галузі "Математика"

Основи педагогічної 

майстерності

доц.Горська О.О.

Осн.психодіагностики

Методика організації 

театрально-ігрової 

діяльності в закладі 

дошкільної освіти

доц.Завітренко Д.Ж.

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(англійська мова)

https://classroom.google.com/c/NTI2ODE

1NTQ4Njkz?cjc=lrexap3

Навчальна практика 

"Перші дні дитини в школі"

Іноземна мова

Іноземна мова

https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA1

NjAwODc2?cjc=j3oz7qp

Іноземна мова

Іноземна мова

https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA1

NjAwODc2?cjc=j3oz7qp

Теорія й методика вивчення 

освітньої галузі 

"Інформатична"

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

5NDE3MDky?cjc=xkrzamw

https://classroom.google.com/c/NDkwMDI5M

Dg0MTI0

Основи педагогіки

https://classroom.google.com/c/NDkwMDI5M

Dg0MTI0

Основи педагогіки

https://classroom.google.com/c/NDkwMDI5M

Dg0MTI0

Іноземна мова

Теорія й методика вивчення 

освітньої галузі 

"Інформатична"

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

Сучасна українська мова з 

практикумом

Сучасна українська мова з 

практикумом

Педагогіка дошкільна 

Педагогіка дошкільна 

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

1MTg0Njk0?cjc=7jnkykd

Робота вчителя з Б

Робота вчителя з Б

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

1MTg0Njk0?cjc=7jnkykd

Робота вчителя з Б

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

1MTg0Njk0?cjc=7jnkykd

https://classroom.google.com/c/NTY4

MzcyMTAwMzc3

Методика виховної 

роботи

https://classroom.google.com/c/NTY4

MzcyMTAwMzc3

Організація і управління в 

початковій освіті 

Організація і управління в 

початковій освіті 

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

ODY3OTUw?cjc=taj5k54

Основи волонтерського руху

https://classroom.google.com/c/NTM5NjY1

MTcwMjQ5?cjc=maxz7yx

Основи соціально-

педагогічних досліджень

https://classroom.google.com/c/NTM5NjY1

MTcwMjQ5?cjc=maxz7yx

Основи соціально-

педагогічних досліджень

https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=ywt-dmvv-zkn&ref=https://meet.google.com/ywt-dmvv-zkn

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ4ODYwODA1NDAw?cjc=db5lo3o

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ4ODYwODA1NDAw?cjc=db5lo3o

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5N

jkyMzIwNTgx

Сучасна українська мова з 

практикумом

Декоративно-прикладне 

мистецтво

Декоративно-прикладне 

мистецтво

Декоративно-прикладне 

мистецтво

Декоративна 

композиція

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

TYxNTg5NTIzOTky?hl=ru

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

TA4NTY1NDg0

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5N

jkyMzIwNTgx

Етика соціальної роботи

Етика соціальної роботи

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

TA4NTY1NDg0

Основи логопедії

Технології соціальної 

роботи

Технології соціальної 

роботи

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

wNzE4NDEwNTkw

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

NzUyNTY4NTEw

Технології роботи 

соціального гувернера

Технології роботи 

соціального гувернера

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

NzUyNTY4NTEw

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

TA4NTY1NDg0

Основи логопедії

Основи логопедії

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

TA4NTY1NDg0

Основи логопедії

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

TA4NTY1NDg0

Основи логопедії

Експериментальна 

психологія

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

0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd

Експериментальна 

психологія

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

0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd

Методика навчання 

іноземної мови

Експериментальна 

психологія

доц.Галушко Л.Я.

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

0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd

Арттерапія

Арттерапія

Арттерапія

Сучасні теорії особистості

Сучасні теорії особистості

Сучасні теорії особистості

Психологія здібностей та 

обдарованості

Сучасні теорії особистості

Експериментальна 

психологія

Теорія та методика роботи з 

дитячими та молодіжними 

організаціями України

Теорія та методика роботи з 

дитячими та молодіжними 

організаціями України

Вікова та педагогічна 

психологія

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

5NTgwNjM3NzA2

Методика вивчення 

освітньої галузі 

"Мистецька"

Методика вивчення 

освітньої галузі 

"Мистецька"

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

5NTgwNjM3NzA2

Методика навчання 

освітнього напряму 

"Дитина у світі 

мистецтва"

https://meet.google.com/fah-prxs-ntv

Основи наукових 

педагогічних досліджень

Основи наукових 

педагогічних досліджень

https://meet.google.com/fah-prxs-ntv

Основи наукових 

педагогічних досліджень

https://meet.google.com/fah-prxs-ntv

Педагогіка дошкільна з 

теорією і методикою 

виховання дітей 

дошкільного віку

Педагогіка дошкільна з 

теорією і методикою 

виховання дітей 

дошкільного віку

Педагогіка дошкільна з 

теорією і методикою 

виховання дітей 

дошкільного віку

Методика навчання 

освітнього напряму 

"Дитина в природному 

Методика навчання 

освітнього напряму 

"Дитина в природному 

довкіллі" 

Методика навчання 

освітнього напряму 

"Дитина в природному 

довкіллі" 

Анатомія і фізіологія з 

основами генетики

Анатомія і фізіологія з 

основами генетики

Навчальна практика 

"Дослідницька"

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

Nzg1NDI3?cjc=ed7s7en

Порівняльна психологія

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

Nzg1NDI3?cjc=ed7s7en

Порівняльна психологія
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https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=ywt-dmvv-zkn&ref=https://meet.google.com/ywt-dmvv-zkn
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=ywt-dmvv-zkn&ref=https://meet.google.com/ywt-dmvv-zkn#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwNzE4NDEwNTkw#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwNzE4NDEwNTkw#
https://classroom.google.com/c/NDkxNDMwMTE1MDI0?cjc=bngbnq3#
https://classroom.google.com/c/NDkxNDMwMTE1MDI0?cjc=bngbnq3#
https://classroom.google.com/c/NDA3OTU5NTMxMDg4?cjc=jkjycml#
https://classroom.google.com/c/NDA3OTU5NTMxMDg4?cjc=jkjycml#
https://classroom.google.com/c/NDA3OTU5NTMxMDg4?cjc=jkjycml#
https://classroom.google.com/c/NDA3OTU5NTMxMDg4?cjc=jkjycml#
https://classroom.google.com/u/0/r/NTM3NzI2OTkyNjQz/sort#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzE5Njg1MDEx?cjc=kahqkiy#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzE5Njg1MDEx?cjc=kahqkiy#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDcxMDM2ODM3?cjc=oiiklyx#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDcxMDM2ODM3?cjc=oiiklyx#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzU3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzU3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx#
https://classroom.google.com/c/NTYwNDMzNjAyMTQ3#
https://classroom.google.com/c/NTYwNDMzNjAyMTQ3#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDY5NDE3MDky?cjc=xkrzamw#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDY5NDE3MDky?cjc=xkrzamw#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA1NjAwODc2?cjc=j3oz7qp#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA1NjAwODc2?cjc=j3oz7qp#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDY5NDE3MDky?cjc=xkrzamw#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDY5NDE3MDky?cjc=xkrzamw#
https://classroom.google.com/u/0/r/NTM3NzI2OTkyNjQz/sort#
https://classroom.google.com/c/MzYyOTA0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd#
https://classroom.google.com/c/MzYyOTA0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o#
https://classroom.google.com/c/NTI3OTUxMjA1OTc#
https://classroom.google.com/c/NTI3OTUxMjA1OTc#
https://classroom.google.com/c/NTI2ODE1NTQ4Njkz?cjc=lrexap3#
https://classroom.google.com/c/NTI2ODE1NTQ4Njkz?cjc=lrexap3#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA1NjAwODc2?cjc=j3oz7qp#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA1NjAwODc2?cjc=j3oz7qp#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA1NjAwODc2?cjc=j3oz7qp#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA1NjAwODc2?cjc=j3oz7qp#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDY5NDE3MDky?cjc=xkrzamw#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDY5NDE3MDky?cjc=xkrzamw#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDI5MDg0MTI0#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDI5MDg0MTI0#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDI5MDg0MTI0#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDI5MDg0MTI0#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDI5MDg0MTI0#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDI5MDg0MTI0#
https://classroom.google.com/c/NTcwMDg1MTg0Njk0?cjc=7jnkykd#
https://classroom.google.com/c/NTcwMDg1MTg0Njk0?cjc=7jnkykd#
https://classroom.google.com/c/NTcwMDg1MTg0Njk0?cjc=7jnkykd#
https://classroom.google.com/c/NTcwMDg1MTg0Njk0?cjc=7jnkykd#
https://classroom.google.com/c/NTcwMDg1MTg0Njk0?cjc=7jnkykd#
https://classroom.google.com/c/NTcwMDg1MTg0Njk0?cjc=7jnkykd#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQwODY3OTUw?cjc=taj5k54#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQwODY3OTUw?cjc=taj5k54#
https://classroom.google.com/c/NTM5NjY1MTcwMjQ5?cjc=maxz7yx#
https://classroom.google.com/c/NTM5NjY1MTcwMjQ5?cjc=maxz7yx#
https://classroom.google.com/c/NTM5NjY1MTcwMjQ5?cjc=maxz7yx#
https://classroom.google.com/c/NTM5NjY1MTcwMjQ5?cjc=maxz7yx#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=ywt-dmvv-zkn&ref=https://meet.google.com/ywt-dmvv-zkn#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ4ODYwODA1NDAw?cjc=db5lo3o#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ4ODYwODA1NDAw?cjc=db5lo3o#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5NjkyMzIwNTgx#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5NjkyMzIwNTgx#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTYxNTg5NTIzOTky?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTYxNTg5NTIzOTky?hl=ru#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5NjkyMzIwNTgx#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5NjkyMzIwNTgx#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwNzE4NDEwNTkw#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwNzE4NDEwNTkw#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUyNTY4NTEw#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUyNTY4NTEw#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUyNTY4NTEw#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUyNTY4NTEw#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/c/MzYyOTA0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd#
https://classroom.google.com/c/MzYyOTA0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd#
https://classroom.google.com/c/MzYyOTA0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd#
https://classroom.google.com/c/MzYyOTA0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd#
https://classroom.google.com/c/MzYyOTA0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd#
https://classroom.google.com/c/MzYyOTA0NzI1NjYy?cjc=epx3tyd#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NTgwNjM3NzA2#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NTgwNjM3NzA2#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NTgwNjM3NzA2#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NTgwNjM3NzA2#
https://meet.google.com/fah-prxs-ntv#
https://meet.google.com/fah-prxs-ntv#
https://meet.google.com/fah-prxs-ntv#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyNzg1NDI3?cjc=ed7s7en#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyNzg1NDI3?cjc=ed7s7en#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyNzg1NDI3?cjc=ed7s7en#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyNzg1NDI3?cjc=ed7s7en#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyNzg1NDI3?cjc=ed7s7en#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyNzg1NDI3?cjc=ed7s7en#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTY4MzU5OTMxMzE5?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTY4MzU5OTMxMzE5?hl=ru#


https://classroom.google.com/c/NTcxNTg5M

DU0MzM2

екзамен доц.Завтіренко Д.Ж. залік проф.РадулО.С. в.Печененко М.В.

https://classroom.google.com/c/NTQ5Nj

A4MjgwMzEy?cjc=d7jfxjr

https://classroom.google.com/u/4/c/NTYw

OTA2MTA0Nzkx

доц.Котелянець \Ю.С. ст.в.Калашникова Л.В. доц.Міненко О.О.

https://classroom.google.com/c/NTQ3NzM

4NTYzNTUx?cjc=xw3pr4x

https://classroom.google.com/c/NTQ5Nj

A4MjgwMzEy?cjc=d7jfxjr

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

Dg1MzA4ODIx?cjc=dsf6i4s Код

https://classroom.google.com/u/4/c/NTYw

OTA2MTA0Nzkx

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

cxNjA4NDUwNjg0

в.Андросова Н.М. доц.Котелянець \Ю.С. доц.Баранюк І.Г. ст.в.Калашникова Л.В. доц.Міненко О.О. проф.Рацул А.Б.

https://classroom.google.com/c/NTQ5Nj

A4MjgwMzEy?cjc=d7jfxjr

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

cxNjA4NDUwNjg0

доц.Котелянець \Ю.С. проф.Ткаченко О.М. проф.РадулО.С. доц.Міненко О.О. ст.в.Сивоконь Ю.М. проф.Рацул А.Б.

https://classroom.google.com/c/NTQ5MzM

yMzk5Nzgx?cjc=jiyhsua

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

QxNzM0NTEx?cjc=tyhzuy5

https://classroom.google.com/c/NTQ5Nj

A4MjgwMzEy?cjc=d7jfxjr

https://classroom.google.com/c/NDg5OTA

0MDk4NTc4?cjc=2ajnbuz

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

MwMTE1MDI0?cjc=bngbnq3

доц.Жигора І.В. доц.Міненко О.О. доц.Котелянець \Ю.С. в.Андросова Н.М. проф.Котелянець Н.В. проф.РадулО.С. екзамен ст.в.Сивоконь Ю.М.

Загальна психологія

https://classroom.google.com/c/NTQ5MzM

yMzk5Nzgx?cjc=jiyhsua

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

QxNzM0NTEx?cjc=tyhzuy5
https://meet.google.com/voi-tjyq-mcq

https://classroom.google.com/c/MzU0OD

MzODkzNTEz?cjc=emzzqn6

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

MwMTE1MDI0?cjc=bngbnq3

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

1MzQ5NDMz?cjc=o7ln4l3

https://meet.google.com/zeb-oucv-

erj?authuser=0

доц.Жигора І.В. доц.Міненко О.О. ст.в.Мамчур І.В. доц.Баранюк І.Г. проф.Котелянець Н.В. доц.Федотова С.О. ст.в.Калашникова Л.В. ст.в.Сивоконь Ю.М. в.Похиленко Є.С.

Загальна психологія

https://classroom.google.com/c/NTQ4N

DIwOTczMTc5

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

5NTQxOTQxMjI4?cjc=vwcwtrq
https://meet.google.com/voi-tjyq-mcq

https://classroom.google.com/c/MzU0OD

MzODkzNTEz?cjc=emzzqn6

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

1MzQ5NDMz?cjc=o7ln4l3

залік доц.Руденко Т.В. в.Ганенко Л.Д. ст.в.Мамчур І.В. доц.Баранюк І.Г. залік доц.Федотова С.О. в.Печененко М.В. залік

екзамен в.Печененко М.В.

https://classroom.google.com/c/NTQ5MzM

yMzk5Nzgx?cjc=jiyhsua

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

DY5NDQ4ODUw?cjc=vkwplvl

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

NTA5MTgx?cjc=stwqz5p

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

cxNjA4NDUwNjg0

доц.Жигора І.В. доц.Вдовенко В.В. залік проф.Ткачекнко О.М. екзамен проф.Гейко Є.В. проф.Рацул А.Б.

https://classroom.google.com/c/NTQ5MzM

yMzk5Nzgx?cjc=jiyhsua

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

DY5NDQ4ODUw?cjc=vkwplvl

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

EyMzU4Njcx

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

NTA5MTgx?cjc=stwqz5p

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

cxNjA4NDUwNjg0

доц.Жигора І.В. доц.Вдовенко В.В. проф.ТкаченкоО.М. доц.Горська Г.О. проф.Гейко Є.В. проф.Рацул А.Б.

https://meet.google.com/axy-cdmq-jna https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese
https://classroom.google.com/c/NTYwM

jYyOTYxOTc0?cjc=5et6d3m

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

EyMzU4Njcx

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

U5ODA0OTA3

https://classroom.google.com/u/4/c/NTYw

OTA2MTA0Nzkx

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

NTA5MTgx?cjc=stwqz5p

доц.Прибора Т.О. ст.в.Мамчур І.В. екзамен проф.Ткаченко О.М. доц.Вдовенко В.В. доц.Горська Г.О. доц.Демченко Ю.М. ст.в.Калашникова Л.В. проф.Гейко Є.В. в.Похиленко Є.С.

https://meet.google.com/axy-cdmq-jna https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese
https://classroom.google.com/c/NTYxNz

U5ODA0OTA3

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

MzNTE0NzI4

https://meet.google.com/zeb-oucv-

erj?authuser=0

залік доц.Прибора Т.О. ст.в.Мамчур І.В. проф.Ткаченко О.М. доц.Демченко Ю.М. доц.Горська О.О. ст.в.Калашникова Л.В. в.Похиленко Є.С.

https://classroom.google.com/c/NTI3OTU

3NzcxMT
https://meet.google.com/axy-cdmq-jna https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese

https://classroom.google.com/u/4/c/NTc

wMzM4NDE2NTg3

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

1MzQ5NDMz?cjc=o7ln4l3

доц.Руденко Т.В. доц.Прибора Т.О. ст.в.Мамчур І.В. проф.Радул О.С. доц.Федотова С.О. в.Похиленко Є.С. в.Спінул О.М.

https://classroom.google.com/c/NTI3OTU

3NzcxMT

https://classroom.google.com/u/4/c/NTc

wMzM4NDE2NTg3

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

1MzQ5NDMz?cjc=o7ln4l3

доц.Руденко Т.В. екзамен проф.Рацул О.А. проф.Радул О.С. доц.Федотова С.О. залік в.Спінул О.М.

https://classroom.google.com/u/4/c/NTc

wMzM4NDE2NTg3

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

1MzQ5NDMz?cjc=o7ln4l3

проф.Рацул О.А. проф.Радул О.С. доц.Федотова С.О.

Історія та культура України

https://meet.google.com/unsupported?me

etingCode=iua-ywfw-

hxy&ref=https://meet.google.com/iua-ywfw-

hxy

доц.Токар Н.М. ст.в.Кулініч Л.О.

https://classroom.google.com/c/NTQ5NjI0

MTU5MTM2

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

https://classroom.google.com/c/NTI3OT

UxMjA1OTc

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

jYyOTYxOTc0?cjc=5et6d3m

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

DkxODY4NDc3?cjc=t76czve

https://classroom.google.com/c/NTY4Mz

U3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx

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

MzNTE0NzI4

https://meet.google.com/ikx-ryjg-

tdh?authuser=0

доц.МіненкоО.О. доц.Котелянець Ю.С. доц.Руденко Т.В. проф.Ткаченко О.М. доц.Вдовенко В.В. доц.Мельничук С.К. доц.Нікітіна О.О. доц.Горська О.О. ст.в.КалашниковаЛ.В. в.Мурована І.В. ст.в.Кулініч Л.О.

https://classroom.google.com/c/NTQ5NjI0

MTU5MTM2

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

https://classroom.google.com/c/NTI3OT

UxMjA1OTc

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

jYyOTYxOTc0?cjc=5et6d3m

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

DkxODY4NDc3?cjc=t76czve

https://classroom.google.com/c/NTY4Mz

U3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx

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

MzNTE0NzI4

https://meet.google.com/ikx-ryjg-

tdh?authuser=0

доц.МіненкоО.О. доц.Котелянець Ю.С. доц.Руденко Т.В. проф.Ткаченко О.М. доц.Вдовенко В.В. доц.Мельничук С.К. доц.Нікітіна О.О. доц.Горська О.О. ст.в.КалашниковаЛ.В. в.Мурована І.В. ст.в.Кулініч Л.О.

https://classroom.google.com/c/NTQ5NjI0

MTU5MTM2

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

https://classroom.google.com/c/NTI3O

TUxMjA1OTc

https://classroom.google.com/c/NTY4Mz

U3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx

https://classroom.google.com/c/NTY4MzY

yMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

https://meet.google.com/ikx-ryjg-

tdh?authuser=0

доц.МіненкоО.О. доц.Котелянець Ю.С. доц.Руденко Т.В. доц.Нікітіна О.О. доц.Котелянець Ю.С. ст.в.КалашниковаЛ.В. в.Мурована І.В. ст.в.Кулініч Л.О.

https://classroom.google.com/c/NTI3O

TUxMjA1OTc

https://classroom.google.com/c/NTY4Mz

U3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx

https://classroom.google.com/c/NTY4MzY

yMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

доц.Руденко Т.В. доц.Нікітіна О.О. доц.Котелянець Ю.С. залік ст.в.Кулініч Л.О.

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

5NTQxOTQxMjI4?cjc=vwcwtrq

екзамен в.Ганенко Л.Д.

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

DM2ODM3?cjc=oiiklyx

Методика навчання мовно-

літературної освітньої галузі

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

DM2ODM3?cjc=oiiklyx

Соціальна психологія

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

OTQ2Mjk2?cjc=kzft66c

доц.Радул І.Г.

екзамен

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

Соціальна психологія

Мистецтво 

балетмейстера (у тому 

числі навчальний 

хореографічний та 

фольклорний 

практикум)

Мистецтво 

балетмейстера (у тому 

числі навчальний 

хореографічний та 

фольклорний 

практикум)

Класичний танець

доц.Куркіна С.В.

Український побутовий 

танець

Живопис

Віртуозні рухи в хореграфії 

та методика їхвикладання

Історія дошкільної 

педагогіки

Історія дошкільної 

педагогіки

Історія дошкільної 

педагогіки

Порівняльна психологія

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

Методика навчання 

іноземної мови

Практикум "Навчання 

через гру"

Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень

Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень

2

С
ер

ед
а
- 

2
3
.1

1
.2

0
2
2

Основи психотерапії

залік

Основи кризових ситуацій

cт.в.Стрылець-БабенкоО.В.

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

MjYyMjMw
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а
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1
.2

0
2
2

Історія дошкільної 

педагогіки

Практикум "Навчання 

через гру"

https://classroom.google.com/c/NTQ5NjE0

OTU0MzY1?cjc=nseuaj3

ІКТ

Дитяча психологія

Українська мова та культура 

мовлення

Історія та культура України

доц.Токар Н.М.

екзамен

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5

доц.Капітан Т.А.

Психологія 

впевненості

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5

Психолого-педагогічні  

умовими ІРД

https://classroom.google.com/c/NTY4

MzcyMTAwMzc3

Основи педагогіки та 

дидактика

Вікова психологія

Ін. мова за ПС

Ін. мова за ПС

доц.Капітан Т.А.

Педагогічна творчість

Основи педагогічної 

майстерності

проф.Довга Т.Я.

ІКТ в освітньому процесі 

ЗДО

ІКТ в освітньому процесі 

ЗДО

проф.Радул О.С.

проф.Довга Т.Я.

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

TE1MDI0?cjc=bngbnq3

Методика навчання освітньої 

галузі "Природнича"

ст.в.Руденко Ю.Ю.

Теорія й методика вивчення 

освітньої галузі 

"Інформатична"

в.Ганенко Л.Д.

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5N

TQxOTQxMjI4?cjc=vwcwtrq

Художня праця та основи 

дизайну

Педагогічна творчість

Історія педагогіки

екзамен

Психологія мовлинєвої 

діяльності

Психолого-педагогічні  

умовими ІРД

Методика виховної 

роботи

7

Наступність формування 

мовної компетентності 

дошкільників і молодших 

школярів

Наступність формування 

мовної компетентності 

дошкільників і молодших 

школярів
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2

П
я

т
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и
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я
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2
5
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1
.2

0
2
2

6

4

Основи психодіагностики

Методика навчання 

іноземної мови

Психодіагностика

Технологія соціально-

психологічного тренінгу

Ч
ет

в
ер

 -
2
4
.1

1
.2

0
2
2

2

Основи психодіагностики

7,8

6

8

7

5

8

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5

OTc2MjAyMjY3?hl=uk

Методика ОЛ "Дитина в 

соціумі"

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5

OTc2MjAyMjY3?hl=uk

Основи педагогіки та 

дидактика

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

1MTg0Njk0?cjc=7jnkykd

4

Практикум українського 

народного танцю з 

методикою викладання

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

TU5OTkzOTY0Mzc5

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

TU5OTkzOTY0Mzc5

Ін.мова за ПС

Ін.мова за ПС

7

Теорія та практика 

сучасного танцю

Український побутовий 

танець

С
у

б
о
т
а
 -

2
6
.1

1
.2

0
2
2

доц.Капітан Т.А.

Соціальна психологія

3

3

Фізичне виховання

доц.Миценко Є.В.

6

4

Основи педагогічної 

майстерності

Пед.майтреність   

хореографа 

балатмейстера

2

Педагогіка

6

5

Живопис

Живопис

Живопис

доц.Капітан Т.А.

в.ПечененкоМ.В.

Живопис

Педагогіка

Віртуозні рухи в хореграфії 

та методика їхвикладання

Практикум сучасного 

танцю з методикою 

викладання

Український побутовий 

танець

Класичний танець

доц.Капітан Т.А.

2

Практикум українського 

народного танцю з 

методикою викладання

6

доц.Капітан Т.А.

5

доц.Капітан Т.А.

Ін.мова за ПС

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

TU5OTkzOTY0Mzc5

Ін.мова за ПС

в.ПечененкоМ.В.

1

Ін.мова за ПС

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

TU5OTkzOTY0Mzc5

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

TU5OTkzOTY0Mzc5

залік проф.Савченко Н.С.

залік

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

MTkwNTk0NjQ5

Педагогіка

доц.Капітан Т.А.

доц.Куркіна С.В.

доц.Лавриненко С.О.

доц.Лавриненко С.О.

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

MTkwNTk0NjQ5

3

4

5

Додатковий музичний 

інструмент

2

8

Теорія та методика роботи з 

дитячими та молодіжними 

організаціями України

проф.РадулО.С.

ст.в.Руденко Ю.Ю.

Культура та майстерність 

педагогічного спілкування
1

доц.Єлдінова С.М.

Робота вчителя з Б

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

MjYyNzIxOTc3?cjc=jeocc65

доц.Горська Г.О.

1
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Історія педагогіки

Ч
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4
.1

1
.2

0
2
2

екзамен

Соціальна психологія

Ін. мова за ПС

проф.Гейко Є.В.

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

OTQ2Mjk2?cjc=kzft66c

Ін. мова за ПС

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5

залік

доц.Вдовенко В.В.

Практикум "Навчання 

через гру"

Наступність формування 

мовної компетентності 

дошкільників і молодших 

школярів

Навчальна практика 

"Методична"

Методика навчання 

іноземної мови

Методика навчання 

іноземної мови

проф.Гейко Є.В.

проф.Гейко Є.В.

Психолого-педагогічні  

умовими ІРД

доц.Баранюк І.Г.

доц.Горська О.О.

Методика ОЛ "Дитина в 

соціумі"

Практикум "Навчання 

через гру"

Практикум "Навчання 

через гру"

Технологія соціально-

психологічного тренінгу

Сучасні теорії особистості

ст.в.Руденко Ю.Ю.

Психодіагностика

Історія дошкільної 

педагогіки

Історія дошкільної 

педагогіки

Основи кризових ситуацій

Методика ОЛ "Дитина в 

соціумі"

доц.Котелянець Ю.С.

Дошкільна 

лінгводидактика

Арттехнології у соц.роботі

доц.Завітренко Д.Ж.

Організація ігрової діяльності

2

Педагогічна творчість

Дошкільна 

лінгводидактика

доц.Капітан Т.А.

Технології реалізації 

освітнього напряму 

"Особистість дитини"

екзамен

8

4

1

8

доц.Кіндей Л.Г.

5

доц.Баранюк І.Г.

доц.Котелянець Ю.С.

5 5

3 3

доц.Кіндей Л.Г.

6

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

DM2ODM3?cjc=oiiklyx

Дошкільна 

лінгводидактика

в.Лопата І.Л.

Українська мова та 

культура мовлення

Педагогічні технології в 

початковій школі

доц.Котелянець Ю.С.

Арттехнлогії у соц.роботі

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5

OTc2MjAyMjY3?hl=uk

3

екзамен

https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUxOTIzMDM5

Психологія мовлинєвої 

діяльності

3

4

залік

Організація ігрової діяльності

https://classroom.google.com/c/NDA3OTU5N

TMxMDg4?cjc=jkjycml

проф.Довга Т.Я.

доц.Кіндей Л.Г.

Етика соціальної роботи

Українська мова та культура 

мовлення

залік

Технології реалізації 

освітнього напряму 

"Особистість дитини"

Методика навчання освітньої 

галузі "Природнича"

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

TE1MDI0?cjc=bngbnq3

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

TE1MDI0?cjc=bngbnq3

Методика навчання освітньої 

галузі "Природнича"

Сучасна українська мова з 

практикумом

проф..Котелянець Н.В.

https://classroom.google.com/c/NTY4Mzcy

MTAwMzc3

доц.Кіндей Л.Г.

в.Ганенко Л.Д.

Вступ до спеціальності

Українська мова та 

культура мовлення

Ін. мова

Художня праця та образотворча 

діяльність з методикою 

викладання

Педагогічні технології в 

початковій школі

2

4

в.Андросова Н.М.

https://classroom.google.com/c/NTY3NjE3M

TAwMzU2?cjc=farkhqf

Навчальна практика 

"Технолого-педагогічна"

в.Андросова Н.М.

https://classroom.google.com/c/NDg5OTA0

MDk4NTc4?cjc=2ajnbuz
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6

проф..Котелянець Н.В.

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

MjYyNzIxOTc3?cjc=jeocc65

Ін. мова за ПС

8
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.2

0
2
2

5

6

8

доц.Вдовенко В.В.

Психологія 

впевненості

Підготовка до ЄВІ 

(англійська мова)

екзамен

4

Технологія соціально-

психологічного тренінгу

1

Основи психогігієни
Вікова та педагогічна 

психологія

1

7

в.Андросова Н.М.

Методика навчання мовно-

літературної освітньої галузі

Методика навчання мовно-

літературної освітньої галузі

4

7,8

проф.Довга Т.Я.

проф..Котелянець Н.В.

https://classroom.google.com/c/NDg5OTA0

MDk4NTc4?cjc=2ajnbuz

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

DM2ODM3?cjc=oiiklyx

екзамен

Основи педагогіки та 

дидактика

Методика навчання 

української мови (у т.ч. 

каліграфії) та літературного 

читання

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

MjYyMjMw

Ін.мова за ПС

Основи психодіагностики

Арттехнлогії у соц.роботі

Арттехнлогії у соц.роботі

екзамен

Методика навчання мовно-

літературної освітньої галузі

залік

проф.РадулО.С.

проф.Довга Т.Я.

Основи педагогіки та 

дидактика

проф.Ткаченко О.М.

доц.Горська О.О.

ст.в.Руденко Ю.Ю.

доц.Єлдінова С.М.ст.в.Руденко Ю.Ю.

доц.Капітан Т.А.

ст.в.Руденко Ю.Ю.

екзамен

доц.Вдовенко В.В.

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

MxNzY4ODgw

Розвиток і корекція 

мовлення

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

DMzNjAyMTQ3

доц.Кіндей Л.Г.

Методика навчання 

іншомовної освітньої 

галузі

залік

Арттехнлогії у соц.роботі
Українська мова та культура 

мовлення

залік

Технологія соціально-

психологічного тренінгу

Психолого-педагогічні  

умовими ІРД

Технологія соціально-

психологічного тренінгу

Технологія соціально-

психологічного тренінгу

Технологія соціально-

психологічного тренінгу

в.Лопата І.Л.

ст.в.Руденко Ю.Ю.

доц.Горська Г.О.

Підготовка до ЄВІ 

(англійська мова)

Психологія здібностей та 

обдарованості

Арттехнлогії у соц.роботі

ст.в.Руденко Ю.Ю.

Робота вчителя з Б

доц.Єлдінова С.М.

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

MjYyNzIxOTc3?cjc=jeocc65

Психолого-педагогічні  

умовими ІРД

Експериментальна 

психологія

Дошкільна 

лінгводидактика

Т іМ виховання дітей ДВ

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5

Дошкільна етнопедагогіка 

з МН

https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUxOTIzMDM5

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

TA4NTY1NDg0

Теорія та методика роботи з 

дитячими та молодіжними 

організаціями України

7

Лінгістичні засади 

вивчення  МВОМ

доц.Кіндей Л.Г.

Лінгістичні засади 

вивчення  МВОМ

8
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6

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5N

jkyMzIwNTgx

доц.Кіндей Л.Г.

доц.Кіндей Л.Г.

доц.Кіндей Л.Г.

доц.Кіндей Л.Г.

ІКТ

Основи педагогіки та 

дидактика

https://classroom.google.com/c/NTY4Mzcy

MTAwMzc3

залік

Методика навчання 

освітньої галузі 

"Природнича"

Психолого-педагогічні  

умовими ІРД

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(англійська мова)

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(англійська мова)

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(англійська мова)

Методика виховної 

роботи

https://classroom.google.com/c/NTY4

MzcyMTAwMzc3

доц.Кіндей Л.Г.

Вступ до спеціальності

Художня праця та образотворча 

діяльність з методикою 

викладання

Художня праця та образотворча 

діяльність з методикою 

викладання

Художня праця та образотворча 

діяльність з методикою 

викладання

Художня праця та образотворча 

діяльність з методикою 

викладання

https://classroom.google.com/c/NTY4Mzcy

MTAwMzc3

Основи педагогіки та 

дидактика

Методика вивчення 

освітньої галузі 

"Мистецька"

Організація і управління в 

початковій освіті 

Художня праця та основи 

дизайну

Художня праця та основи 

дизайну

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

Анатомія і фізіологія з 

основами генетики

Теорія та методика 

формування навичок 

здорового способу життя та 

валеологічної культури

Етика соціальної роботи
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https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTc2MjAyMjY3?hl=uk#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTc2MjAyMjY3?hl=uk#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTc2MjAyMjY3?hl=uk#
https://classroom.google.com/c/NTcwMDg1MTg0Njk0?cjc=7jnkykd#
https://classroom.google.com/c/NTcwMDg1MTg0Njk0?cjc=7jnkykd#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NDkyMTkwNTk0NjQ5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NDkyMTkwNTk0NjQ5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NDkyMTkwNTk0NjQ5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NDkyMTkwNTk0NjQ5#
https://classroom.google.com/c/NTYwMjYyNzIxOTc3?cjc=jeocc65#
https://classroom.google.com/c/NTYwMjYyNzIxOTc3?cjc=jeocc65#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzMxOTQ2Mjk2?cjc=kzft66c#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzMxOTQ2Mjk2?cjc=kzft66c#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDcxMDM2ODM3?cjc=oiiklyx#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDcxMDM2ODM3?cjc=oiiklyx#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTc2MjAyMjY3?hl=uk#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTc2MjAyMjY3?hl=uk#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUxOTIzMDM5#
https://classroom.google.com/c/NDA3OTU5NTMxMDg4?cjc=jkjycml#
https://classroom.google.com/c/NDA3OTU5NTMxMDg4?cjc=jkjycml#
https://classroom.google.com/c/NDkxNDMwMTE1MDI0?cjc=bngbnq3#
https://classroom.google.com/c/NDkxNDMwMTE1MDI0?cjc=bngbnq3#
https://classroom.google.com/c/NDkxNDMwMTE1MDI0?cjc=bngbnq3#
https://classroom.google.com/c/NDkxNDMwMTE1MDI0?cjc=bngbnq3#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://classroom.google.com/c/NTY3NjE3MTAwMzU2?cjc=farkhqf#
https://classroom.google.com/c/NTY3NjE3MTAwMzU2?cjc=farkhqf#
https://classroom.google.com/c/NDg5OTA0MDk4NTc4?cjc=2ajnbuz#
https://classroom.google.com/c/NDg5OTA0MDk4NTc4?cjc=2ajnbuz#
https://classroom.google.com/c/NTYwMjYyNzIxOTc3?cjc=jeocc65#
https://classroom.google.com/c/NTYwMjYyNzIxOTc3?cjc=jeocc65#
https://classroom.google.com/c/NDg5OTA0MDk4NTc4?cjc=2ajnbuz#
https://classroom.google.com/c/NDg5OTA0MDk4NTc4?cjc=2ajnbuz#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDcxMDM2ODM3?cjc=oiiklyx#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDcxMDM2ODM3?cjc=oiiklyx#
https://classroom.google.com/c/NDkxNjEyMjYyMjMw#
https://classroom.google.com/c/NDkxNjEyMjYyMjMw#
https://classroom.google.com/c/NTYwNDMxNzY4ODgw#
https://classroom.google.com/c/NTYwNDMxNzY4ODgw#
https://classroom.google.com/c/NTYwNDMzNjAyMTQ3#
https://classroom.google.com/c/NTYwNDMzNjAyMTQ3#
https://classroom.google.com/c/NTYwMjYyNzIxOTc3?cjc=jeocc65#
https://classroom.google.com/c/NTYwMjYyNzIxOTc3?cjc=jeocc65#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTkzOTY0Mzc5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUxOTIzMDM5#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5NjkyMzIwNTgx#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5NjkyMzIwNTgx#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=iua-ywfw-hxy&ref=https://meet.google.com/iua-ywfw-hxy#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5NTQxOTQxMjI4?cjc=vwcwtrq#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5NTQxOTQxMjI4?cjc=vwcwtrq#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5MDI1ODYxNzk4?cjc=3bkcu35#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NjE0OTU0MzY1?cjc=nseuaj3#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NjE0OTU0MzY1?cjc=nseuaj3#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUxOTIzMDM5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5NjkyMzIwNTgx#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5NjkyMzIwNTgx#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUxOTIzMDM5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUxOTIzMDM5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUxOTIzMDM5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUxOTIzMDM5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUxOTIzMDM5#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUxOTIzMDM5#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzE5Njg1MDEx?cjc=kahqkiy#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzE5Njg1MDEx?cjc=kahqkiy#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzE5Njg1MDEx?cjc=kahqkiy#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzE5Njg1MDEx?cjc=kahqkiy#
https://classroom.google.com/c/NTcwMDg1MTg0Njk0?cjc=7jnkykd#
https://classroom.google.com/c/NTcwMDg1MTg0Njk0?cjc=7jnkykd#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTYwMDI4OTc5NDE4#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTYwMDI4OTc5NDE4#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzE5Njg1MDEx?cjc=kahqkiy#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzE5Njg1MDEx?cjc=kahqkiy#
https://classroom.google.com/c/NTcxODg5NzcxNDcy#
https://classroom.google.com/c/NTcxODg5NzcxNDcy#
https://classroom.google.com/c/NTcxODg5NzcxNDcy#
https://classroom.google.com/c/NTcxODg5NzcxNDcy#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTY4MzU5OTMxMzE5?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTY4MzU5OTMxMzE5?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTY4MzU5OTMxMzE5?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTY4MzU5OTMxMzE5?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTYwNDY5NTE5ODk0#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTYwNDY5NTE5ODk0#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTYwNDY5NTE5ODk0#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTYwNDY5NTE5ODk0#
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https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

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

Q4MDgzODEw?cjc=yfaefjk

доц.Котелянець Ю.С. доц.Краснощок І.П. доц.Вдовенко В.В. екзамен

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

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

1MjUxNTI2?cjc=3ltn6jf

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

Q4MDgzODEw?cjc=yfaefjk

доц.Котелянець Ю.С. доц.Баранюк І.Г. доц.Вдовенко В.В.

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

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

1MjUxNTI2?cjc=3ltn6jf

доц.Котелянець Ю.С. доц.Баранюк І.Г. екзамен

Фізична культура з 

методикою навчання

https://meet.google.com/unsupported?me

etingCode=iua-ywfw-

hxy&ref=https://meet.google.com/iua-ywfw-

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o
https://meet.google.com/axr-otwd-fzr https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese

доц.Токар Н.М. доц.Котелянець Ю.С. екзамен доц.Прибора Т.О. екзамен доц.Мішин С.В. залік ст.в.Мамчур І.В.

https://meet.google.com/unsupported?me

etingCode=iua-ywfw-

hxy&ref=https://meet.google.com/iua-ywfw-

hxy

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

1MjUxNTI2?cjc=3ltn6jf
https://meet.google.com/axr-otwd-fzr

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

4MzMxMjM4
https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese

доц.Токар Н.М. доц.Баранюк І.Г. доц.Прибора Т.О. проф.Рацул О.А. доц.Завітренко Д.Ж. ст.в.Мамчур І.В. залік

https://classroom.google.com/c/NTQ5NjE

0NjEzMTYw?cjc=xl3skhv

https://classroom.google.com/c/NTQ5Nz

A5Nzg5MDMy?cjc=hkefuje

https://classroom.google.com/c/NTI3O

TUxMjA1OTc

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

MxOTQ2Mjk2?cjc=kzft66c

https://classroom.google.com/c/NTY4Mz

U3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx

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

4MzMxMjM4
https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese

доц.Федотова С.О. доц.Кіндей Л.Г. доц.Руденко Т.В. екзамен проф.Рацул О.А. проф.Гейко Є.В. доц.Нікітіна О.О. доц.Завітренко Д.Ж. ст.в.Мамчур І.В. в.Печененко М.В. в.Спінул О.М.

https://classroom.google.com/c/NTQ5N

Dg2OTY3Mzk1

https://classroom.google.com/c/NTQ5Nz

A5Nzg5MDMy?cjc=hkefuje

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

jYyOTYxOTc0?cjc=5et6d3m

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

MxOTQ2Mjk2?cjc=kzft66c

https://classroom.google.com/c/NTY4Mz

U3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx

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

4MzMxMjM4
https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese

екзамен доц.Малєжик Ю.М. доц.Кіндей Л.Г. доц.Вдовенко В.В. проф.Гейко Є.В. доц.Нікітіна О.О. доц.Завітренко Д.Ж. ст.в.Мамчур І.В. залік в.Спінул О.М.

Інклюзивна освіта

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

jYyOTYxOTc0?cjc=5et6d3m

https://classroom.google.com/c/NTcxNTg5M

DU0MzM2

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

4MzMxMjM4

екзамен доц.Вдовенко В.В. доц.Завтіренко Д.Ж. екзамен доц.Завтіренко Д.Ж.

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

QxNzM0NTEx?cjc=tyhzuy5

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

1MjUxNTI2?cjc=3ltn6jf

https://classroom.google.com/c/NTY4MzY

yMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

доц.Міненко О.О. доц.Баранюк І.Г. залік доц.Котелянець Ю.С.

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

QxNzM0NTEx?cjc=tyhzuy5

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

1MjUxNTI2?cjc=3ltn6jf

https://classroom.google.com/c/NTY4MzY

yMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

доц.Міненко О.О. доц.Баранюк І.Г. доц.Мішин С.В. доц.Котелянець Ю.С.

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

DY5NDQ4ODUw?cjc=vkwplvl

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

1MjUxNTI2?cjc=3ltn6jf

https://classroom.google.com/u/4/c/ND

kxOTEwODE5NDQ5

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

Q4MDgzODEw?cjc=yfaefjk

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

/NTcxNzI3MjE3MDc1

доц.Вдовенко В.В. доц.Баранюк І.Г. доц.Жигора І.В. доц.Вдовенко В.В. доц.Стрітьєвич Т.М.

https://classroom.google.com/c/NTQ5Mzk

0MjY4NjM1

https://classroom.google.com/u/4/c/ND

kxOTEwODE5NDQ5

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

EyMzU4Njcx

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

DkyOTY3OTU0?cjc=224isrf

доц.Мартін А.М. залік екзамен доц.Жигора І.В. доц.Горська Г.О. в.Андросова Н.М.

https://classroom.google.com/c/NTQ5Mzk

0MjY4NjM1

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

EyMzU4Njcx

https://classroom.google.com/c/NTY4Mz

U3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx

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

4MzMxMjM4

доц.Мартін А.М. залік екзамен доц.Горська Г.О. доц.Нікітіна О.О. доц.Завітренко Д.Ж. в.Спінул О.М.

https://classroom.google.com/c/NTQ5Mzk

0MjY4NjM1

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

5NTgwOTYwNDI4?hl=ru

https://classroom.google.com/c/NTI3O

TQwMDM2NTM1?cjc=vonrhlq

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

DkxODY4NDc3?cjc=t76czve

https://classroom.google.com/c/NTY4Mz

U3MTgzOTMy?cjc=ja3jbkx

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

1MzQ5NDMz?cjc=o7ln4l3

доц.Мартін А.М. залік ст.в.Цуканова Н.М. доц.Вдовенко В.В. доц.Мельничук С.К. доц.Нікітіна О.О. доц.Федотова С.О. залік в.Печекненко М.В. в.Спінул О.М.

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

5NTgwOTYwNDI4?hl=ru

https://classroom.google.com/c/NTI3O

TQwMDM2NTM1?cjc=vonrhlq

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

DkxODY4NDc3?cjc=t76czve

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

1MzQ5NDMz?cjc=o7ln4l3

ст.в.Цуканова Н.М. доц.Вдовенко В.В. доц.Мельничук С.К. екзамен доц.Федотова С.О. в.Похиленко Є.С.

Інклюзивна освіта

https://classroom.google.com/c/NTI3O

TQwMDM2NTM1?cjc=vonrhlq

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

DkxODY4NDc3?cjc=t76czve

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

4MzMxMjM4

залік доц.Вдовенко В.В. доц.Мельничук С.К. доц.Завтіренко Д.Ж. в.Похиленко Є.С.

https://meet.google.com/unsupported?me

etingCode=iua-ywfw-

hxy&ref=https://meet.google.com/iua-ywfw-

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

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

DkxODY4NDc3?cjc=t76czve

консультація до екзамену доц.Котелянець Ю.С. проф.Ткачекнко О.М. доц.Мельничук С.К. екзамен екзамен

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

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

DkxODY4NDc3?cjc=t76czve

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

/NTcxNzI3MjE3MDc1

доц.Котелянець Ю.С. проф.Ткаченко О.М. доц.Бабенко Т.В. доц.Мельничук С.К. доц.Мішин С.В. доц.Стрітьєвич Т.М.

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

DkxODY4NDc3?cjc=t76czve

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

/NTcxNzI3MjE3MDc1

залік проф.Ткаченко О.М. доц.Бабенко Т.В. доц.Мельничук С.К. доц.Стрітьєвич Т.М.

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

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

yMTU1MTU3

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

1MjUxNTI2?cjc=3ltn6jf

екзамен доц.Котелянець Ю.С. доц.Горська Г.О. доц.Баранюк І.Г. екзамен залік

https://classroom.google.com/c/NTY4M

zYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

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

yMTU1MTU3

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

1MjUxNTI2?cjc=3ltn6jf

https://classroom.google.com/u/4/c/ND

kxOTEwODE5NDQ5

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

1MzQ5NDMz?cjc=o7ln4l3

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

/NTcxNzI3MjE3MDc1

доц.Котелянець Ю.С. доц.Горська Г.О. доц.Руденко Т.В. доц.Баранюк І.Г. доц.Жигора І.В. доц.Федотова С.О. залік залік доц.Стрітьєвич Т.М.

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

1MzQ5NDMz?cjc=o7ln4l3

залік екзамен доц.Федотова С.О. в.Печененко М.В.

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

Q4MDgzODEw?cjc=yfaefjk

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

1MzQ5NDMz?cjc=o7ln4l3

Технології соціальної роботи

Осн.патопсихлогії
https://classroom.google.com/c/NTcxNzMx

OTQ2Mjk2?cjc=kzft66c

проф.Гейко Є.В.

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

OTQ2Mjk2?cjc=kzft66c

38

доц.Вдовенко В.В.

проф.Гейко Є.В.

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

OTQ2Mjk2?cjc=kzft66c

Диференційна психологія

Диференційна психологія

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

OTQ2Mjk2?cjc=kzft66c

(КРТ навчання дітей з

комплексними 

порушеннями розвитку)

Соціальна психологія

Соціальна психологія

Основи логопедії

Основи логопедії

Основи логопедії

Диференційна психологія

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

OTQ2Mjk2?cjc=kzft66c

Диференційна психологія

Ансамбль з методикою 

роботи

Ансамбль з методикою 

роботи

Ансамбль з методикою 

роботи

7

Теорія та методика 

народно-сценічного 

танцю

Теорія та методика 

народно-сценічного 

танцю

Український побутовий 

танець

Український побутовий 

танець

Ансамбль з методикою 

роботи

Ансамбль з методикою 

роботи

ММ 21 БСЗ

Віртуозні рухи в хореграфії 

та методика їхвикладання

Рисунок 

Живопис

Теорія та практика народно-

сценічного танцю

доц.Куркіна С.В.

МХ 19 БЗ

Педагогічний малюнок

Українська мова за 

професійним 

спрямуваням

Осн.патопсихлогії

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

OTQ2Mjk2?cjc=kzft66c

Методика навчання 

інформатики

https://classroom.google.com/c/MzU0O

DA2NTAzNTMy

Теорія та методика 

формування 

елементарних 

математичних уявлень

Українська мова за 

професійним 

спрямуваням Система виразних засобів

ст.в.Сивоконь Ю.М.

Теорія та практика 

класичного танцю

ст.в.Сивоконь Ю.М.

Теорія та практика 

класичного танцю

ст.в.Сивоконь Ю.М.

Система виразних засобів

Педагогічні основи 

роботи хореографа 

балетмейстера

22

ст.в.Сивоконь Ю.М.

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

TA4NTY1NDg0

Практикум "Навчання 

через гру"

Практикум "Навчання 

через гру"

Практикум "Навчання 

через гру"

7

доц.Радул І.Г.

проф.Довга Т.Я.

Основи педагогіки

екзамен

Основи психодіагностики

Основи психодіагностики
Соціальна робота у сфері 

дозвілля

Вікова та педагогічна 

психологія

Робота вчителя з Б

ІКТ в освітньому процесі 

ЗДО

Дитяча література

СР 22Б-3

ст.в.Мамчур І.В.

https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyM

TAwMzc3

доц.Федотова С.О.

консультація до екзамену

ДО 22 Б-З ПП22Б-З МО19БЗПД 19 БЗСР 20 БЗ ПС 20 БЗ МХ 21 БЗ ПОВР 21 БЗС
21 2536

ДО 20 БЗ

1
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6

Основи педагогіки та 

дидактика

1

2

4
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4
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0
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1
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0
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Вступ до спеціальності

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

0MjYxODU4?cjc=v43ddtj

Читання хорових партитур

Читання хорових партитур

Психологія 

впевненості

35

1

Психолого-педагогічні  

умовими ІРД

ДО 19 БЗ ПС 19 БЗПП 20 БЗ

8

Наступність формування 

мовної компетентності 

дошкільників і молодших 

школярів

3

8

5

2

4

5

6

доц.Вдовенко В.В.

В
 і

 в
 т

 о
 р

 о
 к

-2
9
.1

1
.2

0
2
2

3

1

Практикум "Навчання 

через гру"

1

2

6

Фізична культура з 

методикою навчання

2

5

4

3
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8
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1
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0
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2

2

3

екзамен

МХ 20 БЗПС 21 БЗДО21 БЗ
16

ПОВР 21 БЗ 

Педагогіка

СР 21 БЗ

Методика навчання 

іноземної мови

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

DMzNjAyMTQ3

Методика навчання 

іноземної мови

проф.Гейко Є.В.

проф.Гейко Є.В.

Практикум "Навчання 

через гру"

Педагогічні технології в 

початковій школі

Основи психодіагностики

доц.Демченко Ю.М.

Розвиток і корекція 

мовлення

Педагогіка

Фізична культура з 

методикою навчання

проф.Гейко Є.В.

Методика навчання 

інформатики

Методика навчання 

іноземної мови

проф.Гейко Є.В.

Соціальна психологія

Психолого-педагогічні  

умовими ІРД

проф.ДовгаТ.Я.

проф.Рацул О.А.

доц.Завітренко Д.Ж.

Історія та культура України

Теорія ймовірності

доц.Прибора Т.О.

Методика виховної роботи

залік

https://classroom.google.com/c/NTM3NzQ

zNTIxNzcx?cjc=vg7hmvw

Методика ОЛ "Дитина в 

соціумі"

Розвиток і корекція 

мовлення

Теорія ймовірності

екзамен

ст.в.Руденко Ю.Ю.

Загальна психологія Методика виховної роботи

доц.Федотова С.О.

Педагогічна творчість

доц.Токар Н.М.

в.Андросова Н.М.

Педагогічна творчість

Етика соціальної роботи

в.Андросова Н.М.

Психологія 

впевненості

доц.Прибора Т.О.

доц.Горська О.О.

доц.Єлдінова С.М.

Робота вчителя з Б

4

проф.Довга Т.Я.

доц.Токар Н.М.

1

Основи наукових 

педагогічних досліджень

3

5

3

проф.Довга Т.Я.

https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyM

TAwMzc3

Основи наукових 

педагогічних досліджень

Культура та майстерність 

педагогічного спілкування

34

Осн.психодіагностики

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

1NjIxMTc3

Вікова фізіологія та 

валеологія

Організаці явиховної 

діяльності

проф.Ткаченко О.М.

Культура та майстерність 

педагогічного спілкування

ІКТ в освітньому процесі 

ЗДО

Історія та культура України
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5

Основи психокорекції

6

2

доц.Прибора Т.О.

3 3

Методика виховної роботи

https://classroom.google.com/c/NTM3NzQ

zNTIxNzcx?cjc=vg7hmvw

Основи анатомії та 

фізіології нервової 

системи

4

екзамен

1

8

 

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

TQ5NjEyODU0MDIy?cjc=ytpgu

4 4

5 5

екзамен

Робота вчителя з Б

Психологія мовлинєвої 

діяльності

Психологія мовлинєвої 

діяльності

Основи природознавства та 

екології

5

4

6

7

6

Педагогічні технології в 

початковій школі

екзамен

Основи логопедії

Психологічна служба в 

системі освіти

https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=iua-ywfw-hxy&ref=https://meet.google.com/iua-ywfw-hxy

Психологічна служба в 

системі освітиТехнології соціальної роботи

П
 о

 н
 е

 д
 і

 л
 о

 к
  
- 

2
8
.1

1
.2

0
2
2

1

Історія та культура України

2

Методика виховної 

роботи

https://classroom.google.com/c/NTY4

MzcyMTAwMzc3

8

1

Методика навчання 

іноземної мови

Підготовка до ЄВІ 

(англійська мова)

Сучасна українська мова з 

практикумом

2 2

Загальна психологія

ст.в.Руденко Ю.Ю.

7

Підготовка до ЄВІ 

(англійська мова)

Додатковий музичний 

інструмент

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

g5NzcxNDcy

Додатковий музичний 

інструмент

8

Психологічна служба в 

системі освіти

3

Методика навчання 

інформатики

Методика навчання 

інформатики

Методика викладання 

психології

ПОВР 22 БСЗ-2

екзамен

Історія та культура України

ІКТ

Психодіагностика

Історія та культура України

проф.Рацул О.А.

Загальна психологія

Дитяча література

Методика виховної роботи

https://classroom.google.com/c/NTM3NzQ

zNTIxNzcx?cjc=vg7hmvw

залік

Т іМ виховання дітей ДВ

Робота вчителя з Б

доц.Радул І.Г.

Культура та майстерність 

педагогічного спілкування

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

доц.Радул І.Г.

проф.Ткаченко О.М.

ПОВР 22 БСЗ
11 СНЗ 17 ССНЗ

ПО 22 Б-З

Історія та культура України

доц.Радул І.Г.

Методика навчання 

іноземної мови

Технології роботи 

соціального гувернера

Психолого-педагогічні  

умовими ІРД

доц.Горська О.О.

в.Андросова Н.М.

доц.Завітренко Д.Ж.

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

MjYyNzIxOTc3?cjc=jeocc65

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5

OTc2MjAyMjY3?hl=uk

доц.Єлдінова С.М.

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

DMzNjAyMTQ3

доц.Прибора Т.О.

доц.Завітренко Д.Ж.

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

MjYyNzIxOTc3?cjc=jeocc65

Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень

доц.Завітренко Д.Ж.

Технології роботи 

соціального гувернера

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

NzUyNTY4NTEw

Технології соціальної 

роботи

ст.в.Руденко Ю.Ю.

Основи педагогічної 

майстерності

доц.Кіндей Л.Г.

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

TA4NTY1NDg0

Основи логопедії

Основи анатомії та 

фізіології нервової 

системи

Психолого-педагогічні  

умовими ІРД

Методика ОЛ "Дитина в 

соціумі"

доц.Кіндей Л.Г.

Теорія ймовірності

7 7

8

Технологія соціально-

психологічного тренінгу

7

доц.Кіндей Л.Г.

6
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Основи логопедії

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

TA4NTY1NDg0

Основи логопедії

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

TA4NTY1NDg0

Вступ до спеціальності

7

Психолого-педагогічні  

умовими ІРД

Основи логопедії

Методика виховної 

роботи

8

доц.Кіндей Л.Г.

7

Вступ до спеціальності

С
у
б
о
т
а
 -

2
6
.1

1
.2

0
2
2

доц.Кіндей Л.Г.

Мистецьке рукоділля

Мистецьке рукоділля

ст.в.Мамчур І.В.

https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese

Вікова та педагогічна 

психологія

Вікова та педагогічна 

психологія

https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese

Робота вчителя з Б

Основи сценічного та 

екранного мистецтва

Основи сценічного та 

екранного мистецтва

 

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

залік

Іноземна мова за професійним 

спрямуванням (англійська мова)

ДО 22 БС-З

Мистецьке рукоділля

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(англійська мова)

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(англійська мова)

доц.Руденко Т.В.

Технології реалізації 

освітнього напряму 

"Особистість дитини"

Технології реалізації 

освітнього напряму 

"Особистість дитини"

Вікова та педагогічна 

психологія

Вікова та педагогічна 

психологія

Мистецьке рукоділля

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(англійська мова)

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(англійська мова)

https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyM

TAwMzc3

Теорія та методика виховання

Методика навчання 

освітнього напряму 

"Дитина у світі 

мистецтва"

Психологія 

впевненості

Психологія 

впевненості

Психологія 

впевненості

доц.Завітренко Д.Ж.

https://meet.google.com/war-xgcc-tno

Основи наукових 

педагогічних досліджень

https://meet.google.com/war-xgcc-tno

Українська мова за 

професійним 

спрямуваням

Основи наукових 

педагогічних досліджень

Теорія та методика роботи з 

дитячими та молодіжними 

організаціями України

Педагогіка

https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5

OTc2MjAyMjY3?hl=uk

Методика ОЛ "Дитина в 

соціумі"

Психолого-педагогічні  

умовими ІРД

залік

Педагогіка дошкільна

Методика вивчення 

освітньої галузі 

"Мистецька"

https://classroom.google.com/c/NTI3OTUx

MjA1OTc

Загальна психологія

доц.Малєжик Ю.М.

екзамен

Наступність ДО та ПО

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

NzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj

екзамен

https://classroom.google.com/c/NTI3OTUx

MjA1OTc

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

Психологія 

впевненості

Психологія 

впевненості
Робота вчителя з Б

Робота вчителя з Б

Педагогіка

Робота вчителя з Б

Робота вчителя з Б

доц.Малєжик Ю.М.

Основи природознавства та 

екології

https://classroom.google.com/c/NTI3OTUx

MjA1OTc

Вікова фізіологія та 

валеологія

доц.Руденко Т.В.

доц.Руденко Т.В.

https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=iua-ywfw-hxy&ref=https://meet.google.com/iua-ywfw-hxy

Вікова фізіологія та 

валеологія

8

Практикум українського 

народного танцю з 

методикою викладання

екзамен

Практикум сценічного 

виконавства

доц.Стратан-Артишкова Т.Б.

доц.Назаренко М.П.

Читання хорових партитур

Хоровий клас

Хоровий клас

Хоровий клас

Оркестровий клас

доц.Куркіна С.В.

екзамен

https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=iua-ywfw-hxy&ref=https://meet.google.com/iua-ywfw-hxy

Наступність ДО та ПО

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

NzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj

Наступність ДО та ПО

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

NzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj

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

NzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj

https://meet.google.com/kfz-pgyd-tmi

Наступність ДО та ПО

Сучасна українська мова з 

практикумом

Сучасна українська мова з 

практикумом

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

zE3NDE4NDA0

Основи логопедії

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

TA4NTY1NDg0

Вікова та педагогічна 

психологія

https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese

ст.в.Мамчур І.В.

https://meet.google.com/war-xgcc-tno

Основи наукових 

педагогічних досліджень

Основи наукових 

педагогічних досліджень

https://meet.google.com/war-xgcc-tno

Хоровий клас

екзамен

залік

доц.Назаренко М.П.

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

0MjYxODU4?cjc=v43ddtj

Оркестровий клас

Психологічна служба в 

системі освіти

Педагогіка дошкільна

Педагогіка дошкільна

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

1NjIxMTc3

Методика навчання 

освітнього напряму 

"Дитина у світі 

мистецтва"

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

ODUyNjU5NjAy

Методика вивчення 

освітньої галузі 

"Мистецька"

Методика вивчення 

освітньої галузі 

"Мистецька"

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

ODUyNjU5NjAy

Вікова фізіологія та 

валеологія

Основи природознавства та 

екології

https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA4

NDU3NjYw

Вступ до спеціальності

Вступ до спеціальності

https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA4

NDU3NjYw

Практикум сучасного 

танцю з методикою 

викладання

Практикум сучасного 

танцю з методикою 

викладання

Практикум сучасного 

танцю з методикою 

викладання

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

g5NzcxNDcy

Технології соціальної 

роботи

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

wNzE4NDEwNTkw

Методика викладання 

образотворчого 

мистецтва

Методика викладання 

образотворчого 

мистецтва

Методика викладання 

образотворчого 

мистецтва

Вікова та педагогічна 

психологія

доц.Радул І.Г.

Вікова та педагогічна 

психологія

Вікова та педагогічна 

психологія

екзамен

Методика вивчення 

освітньої галузі  

"Мистецька" 

доц.Стрітьєвич Т.М.
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https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUyNTY4NTEw#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUyNTY4NTEw#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese#
https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyMTAwMzc3#
https://meet.google.com/war-xgcc-tno#
https://meet.google.com/war-xgcc-tno#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTc2MjAyMjY3?hl=uk#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTc2MjAyMjY3?hl=uk#
https://classroom.google.com/c/NTI3OTUxMjA1OTc#
https://classroom.google.com/c/NTI3OTUxMjA1OTc#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://classroom.google.com/c/NTI3OTUxMjA1OTc#
https://classroom.google.com/c/NTI3OTUxMjA1OTc#
https://classroom.google.com/c/NTI3OTUxMjA1OTc#
https://classroom.google.com/c/NTI3OTUxMjA1OTc#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=iua-ywfw-hxy&ref=https://meet.google.com/iua-ywfw-hxy#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=iua-ywfw-hxy&ref=https://meet.google.com/iua-ywfw-hxy#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj#
https://meet.google.com/kfz-pgyd-tmi#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwNzE3NDE4NDA0#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwNzE3NDE4NDA0#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://classroom.google.com/c/NTYxOTA4NTY1NDg0#
https://meet.google.com/nyx-qxnm-ese#
https://meet.google.com/war-xgcc-tno#
https://meet.google.com/war-xgcc-tno#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzM0MjYxODU4?cjc=v43ddtj#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzM0MjYxODU4?cjc=v43ddtj#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDY1NjIxMTc3#
https://classroom.google.com/c/NDkwMDY1NjIxMTc3#
https://classroom.google.com/c/NTcxODUyNjU5NjAy#
https://classroom.google.com/c/NTcxODUyNjU5NjAy#
https://classroom.google.com/c/NTcxODUyNjU5NjAy#
https://classroom.google.com/c/NTcxODUyNjU5NjAy#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA4NDU3NjYw#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA4NDU3NjYw#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA4NDU3NjYw#
https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA4NDU3NjYw#
https://classroom.google.com/c/NTcxODg5NzcxNDcy#
https://classroom.google.com/c/NTcxODg5NzcxNDcy#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwNzE4NDEwNTkw#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTcwNzE4NDEwNTkw#


доц.Руденко Т.В. доц.Вдовенко В.В. доц.Федотова С.О. в.Печененко М.В.

Інклюзивна освіта

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

4MzMxMjM4

екзамен доц.Завтіренко Д.Ж. екзамен

екзамен залік екзамен

Дитяча література та 

виразне читання

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

U5OTc2MjAyMjY3?hl=uk

https://classroom.google.com/c/NTY4MzY

yMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

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

DkyOTY3OTU0?cjc=224isrf

доц.Єлдінова С.М. доц.Федотова С.О. доц.Котеялнець Ю.С. в.Андросова Н.М. залік

Дитяча література та 

виразне читання

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

U5OTc2MjAyMjY3?hl=uk

https://classroom.google.com/c/NTY4MzY

yMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o

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

Dg1MzA4ODIx?cjc=dsf6i4s Код

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

U5OTc2MjAyMjY3?hl=uk

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

DkyOTY3OTU0?cjc=224isrf

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

NTA5MTgx?cjc=stwqz5p

доц.Єлдінова С.М. залік в.Андросова Н.М. проф.Гейко Є.В. ст.в.Сивоконь Ю.М.

Загальна психологія
Педагогічні технології в 

початковій школі
Інклюзивна освіта

https://meet.google.com/voi-tjyq-mcq
https://classroom.google.com/c/NDEyN

DkyOTY3OTU0?cjc=224isrf

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

DkyOTY3OTU0?cjc=224isrf

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

NTA5MTgx?cjc=stwqz5p

ст.в.Мамчур І.В. проф.Ткаченко О.М. доц.Краснощок І.П. в.Андросова Н.М. залік проф.Гейко Є.В. залік в.Похиленко Є.С. екзамен

Основи психодіагностики Загальна психологія

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

EyMDA2MDkw
https://meet.google.com/voi-tjyq-mcq

доц.Горська Г.О. залік ст.в.Мамчур І.В. залік екзамен в.Печененко М.В.

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

1MzQ5NDMz?cjc=o7ln4l3

залік доц.Федотова С.О. в.Печененко М.В.

залік екзамен екзамен

екзамен екзамен

екзамен проф.Ткаченко О.М. екзамен екзамен екзамен

проф.Ткаченко О.М. залік залік залік

https://classroom.google.com/c/NTQ5Mzk

0MjY4NjM1

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

4MzMxMjM4

доц.Мартін А.М. екзамен залік екзамен залік доц.Завітренко Д.Ж.

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

4MzMxMjM4

залік залік доц.Завітренко Д.Ж.

екзамен залік

(КРТ навчання дітей з

комплексними 

порушеннями розвитку)

залік

Вікова фізіологія та 

валеологія

8 екзамен

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

OTQ2Mjk2?cjc=kzft66c

Осн.патопсихлогії

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

OTQ2Mjk2?cjc=kzft66c

Основи логопедії

проф.Гейко Є.В.

Теорія та методика 

українського народного 

танцю

Теорія та методика 

українського народного 

танцю

Теорія та методика 

українського народного 

танцю

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

MjYyMjMw

Методика викладання 

віртуозних рухів

7

Теорія та методика 

народно-сценічного 

танцю

Класичний танець

Класичний танець

доц.Куркіна С.В.

Додатковий музичний 

інструмент

залік

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

MjYyMjMw

Психодіагностика

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

OTQ2Mjk2?cjc=kzft66c

Осн.патопсихлогії

проф.Гейко Є.В.

Осн.патопсихлогії

Педагогічні технології в 

початковій школі

Педагогічні технології в 

початковій школі

Теорія та методика 

формування 

елементарних 

математичних уявлень

Психодіагностика

Система виразних засобів

ст.в.Сивоконь Ю.М.

Система виразних засобів
Основи логопедії

залік

Система виразних засобів

ст.в.Сивоконь Ю.М.

Система виразних засобів

ст.в.Сивоконь Ю.М.

Педагогічний малюнок

Класичний танець

Методика викладання 

образотворчого 

мистецтва

залік

П
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Практикум "Навчання 

через гру"
7

2

4

8

1

Ч
 е
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 е
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 -
 0

1
.1

2
.2

0
2
2

1

Методика навчання 

освітнього напряму 

"Дитина в соціумі"

Методика навчання 

освітнього напряму 

"Дитина в соціумі"

8

Методика навчання 

інформатики

екзамен

https://classroom.google.com/c/MzU0O

DA2NTAzNTMy

Практика усного і 

писемного мовлення 

(іноз.мова)

Основи наукових 

педагогічних досліджень

https://classroom.google.com/c/NTQ5Nj

EzNjM5Nzgx?cjc=tvxxzzs

https://classroom.google.com/c/NTQ5Nj

EzNjM5Nzgx?cjc=tvxxzzs

Методика виховної 

роботи Педагогічна творчість
Педагогіка

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

MjYyMjMw

Педагогічна творчість

Педагогічна творчість

П
 ’

 я
 т

 н
 и

 ц
 я

 -
 0

2
.1

2
.2

0
2
2

залік

Ч
 е

 т
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 е
 р

 -
 0

1
.1

2
.2

0
2
2

проф.Рацул О.А.

Історія та культура України

1

Історія та культура України

3

залік

Арттехнлогії у соц.роботі

Наступність ДО та ПО

3

Методика виховної 

роботи

залік

проф.Довга Т.Я.

Арттехнлогії у соц.роботі

П
 ’

 я
 т

 н
 и

 ц
 я

 -
 0

2
.1

2
.2

0
2
2

Практика усного і 

писемного мовлення 

(іноз.мова)

Основи наукових 

педагогічних досліджень

доц.Демченко Ю.М.

Методика навчання 

української мови (у т.ч. 

каліграфії) та літературного 

читання

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

NzUxOTIzMDM5

6

доц.Баранюк І.Г.

Робота вчителя з Б

доц.Баранюк І.Г.

залік

Розвиток і корекція 

мовлення

доц.Горська Г.О.

 

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

TQ5NjEyODU0MDIy?cjc=ytpgu

vn

Осн.патопсихлогії

доц.Горська Г.О.

Практикум "Навчання 

через гру"

ІКТ
Теорія та методика 

формування 

елементарних 

математичних уявлень

Арттехнлогії у соц.роботі

Арттехнлогії у соц.роботі

доц.Куркіна С.В.

8

Методологічні та теоретичні 

проблеми психології

Педагогічна творчість

доц.Кіндей Л.Г.

Основи наукових 

педагогічних досліджень

залік

екзамен

залік

Основи наукових 

педагогічних досліджень

6

3

4

залік

5

залік

6

Фізична культура з 

методикою навчання

5

доц.Миценко Є.В.

2

3

екзамен

Методика навчання 

освітнього напряму 

"Дитина в соціумі"

Дитяча література та 

виразне читання4

Основи природознавства та 

екології

Основи наукових 

педагогічних досліджень

проф.Довга Т.Я.

Теорія ймовірності

Загальна психологія

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ5MDI1ODYxNzk4?cjc=3bkcu35

Фізичне виховання

1

залік

Вступ до спеціальності

екзаменекзамен

доц.Руденко Т.В.

Педагогіка дошкільна з 

теорією і методикою 

виховання дітей 

дошкільного віку 2

5

Психологічна служба в 

системі освіти 8

Вікова фізіологія та 

валеологія
https://classroom.google.com/c/NTI3OTUx

MjA1OTc

1

4

8

7

6

Методика вивчення 

освітньої галузі  

"Мистецька" 

Історія дошкільної 

педагогіки

залік

ІКТ

https://meet.google.com/kfz-pgyd-tmi

Основи сценічного та 

екранного мистецтва

залік

доц.Куркіна С.В.доц.Федотова С.О.

Методика вивчення 

освітньої галузі  

"Мистецька" 

Основи сценічного та 

екранного мистецтва

 

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

TQ5NjEyODU0MDIy?cjc=ytpgu

vn

Основи сценічного та 

екранного мистецтва

2

5

доц.Федотова С.О.

Додатковий музичний 

інструмент

Психологія здібностей та 

обдарованості

Основи логопедії

Основи логопедії

екзамен

Історія дошкільної 

педагогіки

залік

проф.Гейко Є.В.

Організація і управління в 

початковій освіті 

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

NzUxOTIzMDM5

Виробнича практика 

"Соціально-технологічна"

ст.в.Руденко Ю.Ю.

проф.Довга Т.Я.

доц.Кіндей Л.Г.

залік

7

доц.Кіндей Л.Г.

https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUxOTIzMDM5

https://classroom.google.com/u/0/c/NTcxNzUxOTIzMDM5

7

доц.Кіндей Л.Г.

Т іМ виховання дітей ДВ

Арттехнлогії у соц.роботі

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

4ODQ2OTc0?cjc=yonwwg7

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

TI1NTAwMTI2?cjc=5ux4h4m

Навчальна практика 

"Літня оздоровчо-виховна 

практика в закладах 

дошкільної освіти"

Наступність ДО та ПО

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

NzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj

Наступність ДО та ПО

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

NzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj

з-алік

Лінгістичні засади 

вивчення  МВОМ

Підготовка до ЄВІ 

(англійська мова)

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

NzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj

Наступність ДО та ПО

Технології соціальної роботи

Лінгістичні засади 

вивчення  МВОМ

7

доц.Кіндей Л.Г.

7

Основи наукових 

педагогічних досліджень

Мистецьке рукоділля

Основи наукових 

педагогічних досліджень
https://classroom.google.com/c/NTY4MzcyM

TAwMzc3

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

4ODQ2OTc0?cjc=yonwwg7

Організація і управління в 

початковій освіті 

ст.в.Руденко Ю.Ю.

Арттехнлогії у соц.роботі

Вікова фізіологія, 

валеологія та основи 

медичних знань

Методика навчання 

освітнього напряму 

"Дитина в соціумі"

Вікова фізіологія та 

валеологія

залік

Педагогічні технології в 

початковій школі

Інклюзивна освіта

Наступність ДО та ПО

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

NzQyMjg5NDc2?cjc=oshdzqj

залік

Оркестровий клас

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

g5NzcxNDcy

Основи природознавства та 

екології

Вступ до спеціальності

https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA4

NDU3NjYw

Вступ до спеціальності

https://classroom.google.com/c/NTQ5NjA4

NDU3NjYw

Диференційна психологія

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

OTQ2Mjk2?cjc=kzft66c

екзамен

Методологічні та теоретичні 

проблеми психології

Методологічні та теоретичні 

проблеми психології

8

7

8

Методика вивчення 

освітньої галузі  

"Мистецька" 

екзамен

Педагогіка

https://classroom.google.com/c/NTcxNzM4MzMxMjM4#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzM4MzMxMjM4#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTc2MjAyMjY3?hl=uk#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTc2MjAyMjY3?hl=uk#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o#
https://classroom.google.com/c/NDEyNDkyOTY3OTU0?cjc=224isrf#
https://classroom.google.com/c/NDEyNDkyOTY3OTU0?cjc=224isrf#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTc2MjAyMjY3?hl=uk#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU5OTc2MjAyMjY3?hl=uk#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzYyMjY0ODA3?cjc=gx3oc6o#
https://classroom.google.com/c/NTcwMDg1MzA4ODIx?cjc=dsf6i4s Код#
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