
Сучасні технології 

психологічного 

консультування

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

U1MTE5OTI4OTUz?cjc=yraumxl

Методика навчання 

освітньої галузі 

"Природознавство"

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

/c/NTQ3NzIzNjU5MzI0

доц.Олексенко Р.І.

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

https://classroom.google.com/c/NTI4

NjYyMjgyMjI1?cjc=caumg7j

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

1MTIzNTEzMDk3?cjc=4n5kpk2

Методологічна культура 

соціального працівника

https://classroom.google.com/c/NTI4

NjYyMjgyMjI1?cjc=caumg7j

Методологічна культура 

соціального працівника

Методика навчання 

освітньої галузі 

"Математика"

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

DkwNjE3NzQ3OTEw?cjc=7iudozl

Методика навчання 

освітньої галузі 

"Природознавство"

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

/c/NTQ3NzIzNjU5MzI0

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

UyNDQ4NjYzMzc2?cjc=3nqd6gw

Методика ознайомлення 

дошкільників з довкіллям та 

основи екології

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

UyNDQ4NjYzMzc2?cjc=3nqd6gw

Дошкільна 

лінгводидактика

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

U1MTM3NzI0NTMw

Дошкільна 

лінгводидактика

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

U1MTM3NzI0NTMw

Технології навчання дітей 

екологічного та оздоровчого 

циклу

Порівняльна педагогіка

залік

Вікова та пед.психологія

доц.Радул І.Г.

доц.Радул І.Г.

доц.Радул І.Г.

ТР практичного психолога

доц.Радул І.Г.

доц.Окольнича Т.В.

доц.Окольнича Т.В.

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

1MTA5NTAxNDE2?cjc=bnnl3dj

Історія вищої школи

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

1MTA5NTAxNDE2?cjc=bnnl3dj

Історія вищої школи

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

1MTA5NTAxNDE2?cjc=bnnl3dj

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

1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

Історія вищої школи

доц.Близнюкова О.М.

Основи психологічного 

консультування

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

1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v

доц.Близнюкова О.М.

Філософія наукового 

пізнання 

доц.Галушко Л.Я. 

Основи психологічного 

консультування

доц.Олексенко Р.І.

Філософія наукового пізнання 

доц.Радул І.Г.

доц.Галушко Л.Я.

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

TU0OTYyODQwNjU2

Основи психологічного 

консультування

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

U2MTQ1MzU4MDY4?cjc=xjdua5e

Практикум з психокорекції

Філософія наукового 

пізнання 

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

Основи психологічного 

консультування

доц.Олексенко Р.І.

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

TU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v

доц.Радул І.Г.доц.Близнюкова О,М.

Практикум з 

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

NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru

Філософія наукового пізнання 

Моделювання діяльності 

фахівця

Філософія наукового 

пізнання 

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

NTU4NzA1NzI1ODY3

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

Моделювання діяльності 

фахівця

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

c/NDkwNTIyOTc0OTU4

7

6

залік

доц.Радул І.Г.

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

c/NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru

6

4

Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень

8

4

проф.Рацул О.А.

https://classroom.google.com/c/NTU1

MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v

доц.Близнюкова О.М.
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доц.Нікітіна О.О.

доц.Демченко Ю.М.
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2

Філософія наукового пізнання 

https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=bnb-eztp-

vfb&ref=https://meet.google.com/bnb-eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1

доц.Олексенко Р.І.

3

4

5

2

3
https://classroom.google.com/c/NTI

4NjYyNTE1NzYw?cjc=xiswgwa

Теорія та історія 

соціального виховання

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

4NjYyNTE1NzYw?cjc=xiswgwa

Основи психологічного 

консультування

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

TU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v

4

доц.Бабенко Т.В.

7

Технології соціальної 

реклами

доц.Окольнича Т.В.

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

c/NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru

доц.Кравцова Т.О.

Основи психологічного 

консультування

доц.Близнюкова О.М.

Теорія та історія 

соціального виховання

Основи психологічного 

консультування

https://classroom.google.com/c/NTU1

доц.Мыненко О.О.

https://classroom.google.com/c/NTU1

MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v

Загальна психологія

доц.Олексенко Р.І.

Основи психологічного 

консультування

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

TU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

Педагогічна інноватика

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

NTM3NzkwNTYzNDU0/t/all?hl=ru

магістрів І курсу заочної форми навчання

 форми навчання

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

4NjYyNTE1NzYw?cjc=xiswgwa

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

Теорія та історія 

соціального виховання

Історія вищої школи

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

1MTA5NTAxNDE2?cjc=bnnl3dj

6

проф.Котелянець Н.В.

Сучасні підходи до формування 

технологічної компетентності 

молодших школярів

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

TQ3NzI2MDYwNDU5

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

1MTIzNTEzMDk3?cjc=4n5kpk2

Технології  логіко-

математичного розвитку 

дітей ДВ

Педагогічна інноватика

ст.в.Цуканова Н.М.

Позашкільна освіта за 

кордоном

доц.Радул О.С.

Вікова та педагогічна 

психологія

Філософія наукового 

пізнання 

7

Теорія та історія 

соціального виховання

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

4NjYyNTE1NzYw?cjc=xiswgwa

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.доц.Дубінка М.М.

Технології соціальної 

реклами

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

проф.Рацул О.А.

доц.Мельничук І.Я.

Позитивна психотерапія

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

1MTA5NTAxNDE2?cjc=bnnl3dj

Історія вищої школи

Історія вищої школи

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

1MTA5NTAxNDE2?cjc=bnnl3dj

доц.Дубінка М.М.

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

NTU1MTEyODMyNjY4

доц.Нікітіна О.О.

Педагогічна інноватика

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

U1MTM3NzI0NTMw

Технології  логіко-

математичного розвитку 

дітей ДВ

залік

доц.Горська О.О.

Технології навчання 

інтегрованого курсу "Я 

досліджую світ"

проф.Котелянець Н.В.

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

NDQxNjI0ODI4?cjc=b7guyo7

Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень

доц.Горська О.О.

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

1MTM2NDk3MzM3

Технології 

лінгводидактичного 

розвитку дітей ДВ

Технології 

лінгводидактичного 

розвитку дітей ДВ

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

1MTM2NDk3MzM3

доц.Горська О.О.

доц.Мартін А.М.

проф.Котелянець Н.В.

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

/c/NTU0OTYzODYyOTc5

Дошкільна 

лінгводидактика

доц.Горська О.О.

доц.Горська О.О.

доц.Горська Г.О.

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

TQ3NzIzNjU5MzI0

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

c/NDkwNTIyOTc0OTU4

Позашкільна освіта за 

кордоном

Сучасні підходи до формування 

технологічної компетентності 

молодших школярів

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

TQ3NzI2MDYwNDU5

Вікова та педагогічна 

психологія

Філософія наукового 

пізнання 

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

/c/NTU0OTYzODYyOTc5

доц.Радул І.Г.

проф.Савченко Н.С.

проф.Савченко Н.С.

доц.Радул І.Г.

Вікова та педагогічна 

психологія

Особистісно-професійне 

становлення педагога 

позашкільної освіти

доц.Радул І.Г.

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

/c/NTU0OTYzODYyOTc5

доц.Окольнича Т.В.

Методика викладання у вищій 

школі

доц.Бабенко Т.В.

проф.Савченко Н.С.

Особистісно-професійне 

становлення педагога 

позашкільної освіти

Основи 

психодіагностики

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

AyNTMwMTA0MDcw

доц.Демченко Ю.М. доц.Нікітіна О.О.

Методика навчання 

освітньої галузі 

"Математика"

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

DkwNjE3NzQ3OTEw?cjc=7iudozl

Технології навчання 

інтегрованого курсу "Я 

досліджую світ"

ст.в.Цуканова Н.М.

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

TQ3NzIzNjU5MzI0

проф.Котелянець Н.В.

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

NTU1ODA3Mjk3MzIz

Методика ознайомлення 

дошкільників з довкіллям та 

основи екології

доц.Мартнін А.М.

доц.Дубінка М.М.

доц.Кравцова Т.О.

Технології навчання 

інтегрованого курсу "Я 

досліджую світ"

доц.Горська О.О.

проф.Котелянець Н.В.

Технології навчання 

інтегрованого курсу "Я 

досліджую світ"
https://classroom.google.com/u/4/c/N

TQ3NzIzNjU5MzI0

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

NTM3NzkwNTYzNDU0/t/all?hl=ru

Педагогічна інноватика

4

3

ст.в.Цуканова Н.М.

Технології інтегрованого 

навчання дітей дошкільного 

віку

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

NTU1ODA3Mjk3MzIz

проф.Котелянець Н.В.
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доц.Окольнича Т.В.

ст.в.Руденко Ю.Ю.

Світові моделі і стандарти 

підготовки соціального 

педагога

Світові моделі і стандарти 

підготовки соціального 

педагога

Технології інтегрованого 

навчання дітей 

дошкільного віку

Технології інтегрованого 

навчання дітей 

дошкільного віку

доц.Дубінка М.М.

проф.Філоненко О.В.

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

NTU1MTEyODMyNjY4

доц.Мартнін А.М.

ТР практичного психолога

доц.Кравцова Т.О.

Теорія і методика 

позашкільної освіти

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

c/NTI4NTIxMjkyMjI0

Теорія і методика 

позашкільної освіти

ст.в.Руденко Ю.Ю.

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

TY4NjcxNzcyMjQ4?cjc=6cw6fi4

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

cxNzEwMTE5MTc4?cjc=shb6dez

Проєктивні методи в 

психології

доц.Близнюкова О,М. доц.Галушко Л.Я.

Практикум з 

психокорекції

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

TU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v

Проєктивні методи в психології

Початкова освіта

ПП 22 мз

Соціальна робота 

(перехресний вступ

ПЗО 22мз СР22мзп

Початкова освіта 

перехресний вступ

СР 22мз ПБ22мзп

Практична психологія

Психологія бізнесу та 

управління (перехресний 

вступ)

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ з 28.11. по 09.12. 2022 р. 

проф.Котелянець Н.В.

проф.Філоненко О.В.

ДО 22мз

Соціальна робота

ПВШ 22мз

екзамен

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

cxNzEwMTE5MTc4?cjc=shb6dez

доц.Олексенко Р.І.

доц.Галушко Л.Я.

ПП 22 мзп-1

Практична психологія (практична 

психологія)

ДО 22мзп

1

ПО 22 мзп

Дошкільна освіиа

Дошкільна освіта перехресний 

вступ

Сучасні підходи до формування 

технологічної компетентності 

молодших школярів

проф.Котелянець Н.В.

"Затверджую"                         Ректор________________                                           

"____"_____________2022
факультету педагогіки,психології та мистецтв

ПО 22 мз

Позашкільна освіта Педагогіка вищої школи

2

ст.в.Цуканова Н.М.

проф.Котелянець Н.В.

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

TQ3NzI2MDYwNDU5

5

8

доц.Нікітіна О.О.

3

1

проф.Котелянець Н.В.

доц.Нікітіна О.О.

залік

доц.Горська О.О.

Теорія і практика вищої 

професійної освіти в Україні

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

NTQ3ODg0NDAzNDM4?hl=ru

Теорія і практика вищої 

професійної освіти в Україні

7

8

1

доц.Олексенко Р.І.

Філософія наукового 

пізнання 

доц.Олексенко Р.І.

https://meet.google.com/unsuppo

rted?meetingCode=chd-wahk-

whe&ref=https://meet.google.com

/chd-wahk-whe?hs%3D179

2 https://classroom.google.com/c/NTU

1MDE4NTA2NzE3?cjc=fh6e4hr

3

доц.Олексенко Р.І.

https://meet.google.com/unsuppo

rted?meetingCode=bnb-eztp-

vfb&ref=https://meet.google.com/

bnb-eztp-

Філософія наукового 

пізнання 

проф.Ткаченко О.М.

Методологія наукових 

педагогічних досліджень

https://meet.google.com/xfk-zuud-

yah

Методика викладання у вищій 

школі

Моделювання професійної 

підготовки та діяльності 

фахівців

Філософія наукового 

пізнання 

https://meet.google.com/unsupporte

d?meetingCode=bnb-eztp-

vfb&ref=https://meet.google.com/bn

b-eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1

Методика ознайомлення 

дошкільників з довкіллям та 

основи екології

екзамен

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

1MDE4NTA2NzE3?cjc=fh6e4hr

Методика навчання 

освітньої галузі 

"Природознавство"

доц.Кравцова Т.О. ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.доц.Бабенко Т.В.

4

проф.Котелянець Н.В.

5

Філософія наукового 

пізнання 

https://meet.google.com/unsupported

?meetingCode=bnb-eztp-

vfb&ref=https://meet.google.com/bnb-

eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1

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

TU1MTExNzc3NDg0?hl=ru

Основи психологічного 

консультування

ММ 22мз

Хореографія Музичне мистецтво

МХ 22мзПП 22 мзп-2

Практична психологія 

(практична психологія)

ст.в.Сивоконь Ю.М. доц.Шевченко І.Л.

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

DkwNjE4Mjk2NzY3

Музично-хореографічні форми 

класичного танцю

Практикум хорового 

аранжування

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

xNTgzMDcyOTMw

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

TU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v

доц.Близнюкова О.М.

Теорія та історія 

соціального виховання

доц.Галушко Л.Я.

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

екзамен

проф.Сачвенко Н.С.

доц.Мыненко О.О.

Практикум з 

психокорекції

https://meet.google.com/unsupport

ed?meetingCode=chd-wahk-

whe&ref=https://meet.google.com/c

hd-wahk-whe?hs%3D179

доц.Мыненко О.О.

3

доц.Стратан-Артишкова Т.Б.

5

доц.Олексенко Р.І.

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

1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v

залік

1

доц.Радул І.Г.

Практикум з психокорекції

доц.Галушко Л.Я

доц.Галушко Л.Я

2

https://classroom.google.com/c/NTI4

NjYyMjgyMjI1?cjc=caumg7j

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

U1MTE5OTI4OTUz?cjc=yraumxl

https://meet.google.com/unsupported

?meetingCode=chd-wahk-

whe&ref=https://meet.google.com/chd-

wahk-whe?hs%3D179

доц.Олексенко Р.І.

Практикум з психокорекції

доц.Близнюкова О,М.

доц.Олексенко Р.І.

Філософія наукового пізнання 

Теорія та методика музичної 

освіти 

 

 

доц.Назаренко М.П. 

доц.Лавриненко С.О.

Загальна психологія

Загальна психологія

Практикум з 

психокорекції

ст.в.Сивоконь Ю.М.

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

1MTIwMjY1NDcx

Світовий досвід 

хореографічного мистецтва

ст.в.Сивоконь Ю.М.

доц.Стратан-Артишкова Т.Б.

доц.Стратан-Артишкова Т.Б.

https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=bnb-eztp-

vfb&ref=https://meet.google.com/bnb-eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1

доц.Шевченко І.Л.

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

1MTExOTg3ODc1?cjc=64ksitv

Теорія та методика музичної 

освіти 

 

 

доц.Назаренко М.П. 

Теорія та методика музичної 

освіти 

 

 

доц.Назаренко М.П. 

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

1MTExOTg3ODc1?cjc=64ksitv

Сучасні технології 

викладання музичного 

мистецтва в закладі 

загальної середньої освіти

2

доц.Близнюкова О.М.

залікдоц.Мыненко О.О.

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

1MTExOTg3ODc1?cjc=64ksitv

Музично-хореографічні форми 

класичного танцю

Загальна психологія

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

NTQ3ODg0NDAzNDM4?hl=ru

Вікова та пед.психологія

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

c/NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru

Теорія та методика гурткової 

роботи

доц.Близнюкова О.М.

доц.Мыненко О.О.доц.Кравцова Т.О.

Світовий досвід 

хореографічного мистецтва

Психолінгвістика

екзамен

доц.Близнюкова О.М.

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

/NTUyMTM4NjI1NTAx

Загальна психологія

доц.Жигора І.В.

Загальна психологія

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

c/NTQ2MjM4MTU0MDgy

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

NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru

Методологічна культура 

соціального працівника

проф.Растригіна А.М.

проф.Растригіна А.М.

доц.Лавриненко С.О.

доц.Мельничук І.Я.

ст.в.Сивоконь Ю.М.

проф.Філоненко О.В.

доц.Близнюкова О.М.

доц.Близнюкова О.М.

Основи психологічного 

консультування

https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=bnb-eztp-vfb&ref=https://meet.google.com/bnb-eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1

залік

доц.Лавриненко С.О.

Музично-хореографічні форми 

класичного танцю

доц.Шевченко І.Л.

доц.Стратан-Артишкова Т.Б.

Філософія наукового пізнання 

Сучасні технології 

викладання музичного 

мистецтва в закладі 

загальної середньої освіти

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

2ODMyMzYwMTkw

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

доц.Мыненко О.О.

Моделювання професійної 

підготовки та діяльності 

фахівців

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

NTUyNDI5MDgyNDc3

Вікова та пед.психологія

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

4NjA0MDE5ODYx

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

1MDE4NTA2NzE3?cjc=fh6e4hr

доц.Близнюкова О,М.

доц.Близнюкова О.М.

доц.Галушко Л.Я. доц.Близнюкова О,М.

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

NTM3NzkwNTYzNDU0/t/all?hl=ru

Філософія наукового 

пізнання 

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

NTM3NzkwNTYzNDU0/t/all?hl=ru

ст.в.Цуканова Н.М.

доц.Галушко Л.Я. 

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

c/NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru

https://meet.google.com/unsupported

?meetingCode=bnb-eztp-

vfb&ref=https://meet.google.com/bnb-

eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1

Сучасні підходи до 

формування технологічної 

компетентності молодших 

школярів

Сучасні технології 

психологічного 

консультування

Особистісно-професійне 

становлення педагога 

позашкільної освіти

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

c/NTI3MTM1NDU1NDEw

доц.Бабенко Т.В.

Методика викладання у вищій 

школі

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

1MDE4NTA2NzE3?cjc=fh6e4hr

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

NTM3NzkwNTYzNDU0/t/all?hl=ru

Педагогічна інноватика
Теорія та методика гурткової 

роботи

доц.Кравцова Т.О.

Теорія та методика гурткової 

роботи

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

NTU4NzA1NzI1ODY3

проф.Сачвенко Н.С.

доц.Бабенко Т.В.

доц.Олексенко Р.І.

Методика викладання у вищій 

школі

доц.Кравцова Т.О.

Моделювання діяльності 

фахівця

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

NTU4NzA1NzI1ODY3

проф.Сачвенко Н.С.

Історія вищої школи

Методика викладання у вищій 

школі

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

проф.Філоненко О.В.

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

1MTA5NTAxNDE2?cjc=bnnl3dj

проф.Філоненко О.В.

Технології  логіко-

математичного розвитку 

дітей ДВ

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

1MTIzNTEzMDk3?cjc=4n5kpk2

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

c/NTQ2MjM4MTU0MDgy

Практикум з психокорекції

https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=bnb-eztp-

vfb&ref=https://meet.google.com/bnb-eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1

Основи композиторської 

майстерності

Основи композиторської 

майстерності

Основи композиторської 

майстерності

доц.Мельничук І.Я.

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

TU0OTYyODQwNjU2

Вікова та пед.психологія

Вікова та пед.психологія

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

TU0OTYyODQwNjU2

Теорія і практика вищої 

професійної освіти в Україні

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

NTQ3ODg0NDAzNDM4?hl=ru

Теорія і практика вищої 

професійної освіти в Україні

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

NTQ3ODg0NDAzNDM4?hl=ru

Теорія і практика вищої 

професійної освіти в Україні

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

NTQ3ODg0NDAzNDM4?hl=ru

проф.Філоненко О.В.

проф.Філоненко О.В.

Історія вищої школи

Інноваційні педагогічні 

технології в 

позашкільній освіті

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

c/NTM3NzI5MjUyNTI1

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

c/NTI4NTIxMjkyMjI0

Теорія і методика 

позашкільної освіти

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

c/NTI4NTIxMjkyMjI0

Теорія і методика 

позашкільної освіти

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

c/NTI4NTIxMjkyMjI0

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

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

c/NTI3MTM1NDU1NDEw

Інноваційні педагогічні 

технології в 

позашкільній освіті

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

c/NTM3NzI5MjUyNTI1

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

NTU0OTYyODQwNjU2

Вікова та пед.психологія

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

Вікова та пед.психологія

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

NTU0OTYyODQwNjU2

Сучасні технології 

викладання музичного 

мистецтва в закладі 

загальної середньої освіти

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

2ODMyMzYwMTkw

Методологія музично-

педагогічних досліджень

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

1MTIwMjY1NDcx

Методологія музично-

педагогічних досліджень

Світовий досвід 

хореографічного мистецтва

Музично-хореографічні форми 

класичного танцю

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

DkwNjE4Mjk2NzY3

доц.Лавриненко С.О.

доц.Шевченко І.Л.

Основи композиторської 

майстерності

Практикум хорового 

аранжування

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

TU1MTExNzc3NDg0?hl=ru

Світовий досвід 

хореографічного мистецтва

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

TU1MTExNzc3NDg0?hl=ru

Світовий досвід 

хореографічного мистецтва

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

TU1MTExNzc3NDg0?hl=ru

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

TU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v

Практикум з 

психокорекції

доц.Близнюкова О,М.

Практикум з 

психокорекції

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

TU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v

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

U2MTQ1MzU4MDY4?cjc=xjdua5e

Активне соціально-

психологічне пізнання

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

U2MTQ1MzU4MDY4?cjc=xjdua5e

https://classroom.google.com/c/NTcxNzE2NTUzMzc5?cjc=h4ayqwz

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

TU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v

Сучасні технології 

роботи практичного 

психолога в бізнесі

Сучасні технології 

роботи практичного 

психолога в бізнесі

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

TU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru

Загальна психологія

Практикум з 

психокорекції

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

4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf

Практикум з 

психокорекції

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

4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf

Філософія наукового пізнання 

https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=xei-uwjs-kyf&ref=https://meet.google.com/xei-uwjs-kyf?hs%3D179

https://meet.google.com/unsupported

?meetingCode=chd-wahk-

whe&ref=https://meet.google.com/ch

d-wahk-whe?hs%3D179

https://meet.google.com/unsuppor

ted?meetingCode=bnb-eztp-

vfb&ref=https://meet.google.com/

https://meet.google.com/unsuppor

ted?meetingCode=bnb-eztp-

https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=bnb-eztp-

vfb&ref=https://meet.google.com/bnb-eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1

Технології навчання 

математичної галузі в 

початковій школі

https://classroom.google.com/c/NDkwNjE1ODI5MjQ4?cjc=5b7mdrc

Активне соціально-

психологічне пізнання

Активне соціально-

психологічне пізнання

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

MzU2Mjk5OTA0?cjc=aqvqd2x

Методика навчання 

освітньої галузі 

"Технології"

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

YwNDM0NDc3OTQ0

Технології  лінгводидактичного 

розвитку дітей ДВ

Технології  лінгводидактичного 

розвитку дітей ДВ

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

YwNDM0NDc3OTQ0

https://classroom.google.com/c/NDkwNjE1ODI5MjQ4?cjc=5b7mdrc

Методологія соціально-педагогічних досліджень

Методологія соціально-педагогічних досліджень

https://classroom.google.com/c/NDkwNjE1ODI5MjQ4?cjc=5b7mdrc

Методологія соціально-педагогічних досліджень

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

Музично-хореографічні форми 

класичного танцю

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

DkwNjE4Mjk2NzY3

https://classroom.google.com/c/NTU1MTE5OTI4OTUz?cjc=yraumxl#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTE5OTI4OTUz?cjc=yraumxl#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTQ3NzIzNjU5MzI0#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTQ3NzIzNjU5MzI0#
https://classroom.google.com/c/NTI4NjYyMjgyMjI1?cjc=caumg7j#
https://classroom.google.com/c/NTI4NjYyMjgyMjI1?cjc=caumg7j#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIzNTEzMDk3?cjc=4n5kpk2#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIzNTEzMDk3?cjc=4n5kpk2#
https://classroom.google.com/c/NTI4NjYyMjgyMjI1?cjc=caumg7j#
https://classroom.google.com/c/NTI4NjYyMjgyMjI1?cjc=caumg7j#
https://classroom.google.com/c/NDkwNjE3NzQ3OTEw?cjc=7iudozl#
https://classroom.google.com/c/NDkwNjE3NzQ3OTEw?cjc=7iudozl#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTQ3NzIzNjU5MzI0#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTQ3NzIzNjU5MzI0#
https://classroom.google.com/c/NTUyNDQ4NjYzMzc2?cjc=3nqd6gw#
https://classroom.google.com/c/NTUyNDQ4NjYzMzc2?cjc=3nqd6gw#
https://classroom.google.com/c/NTUyNDQ4NjYzMzc2?cjc=3nqd6gw#
https://classroom.google.com/c/NTUyNDQ4NjYzMzc2?cjc=3nqd6gw#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTM3NzI0NTMw#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTM3NzI0NTMw#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTM3NzI0NTMw#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTM3NzI0NTMw#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTA5NTAxNDE2?cjc=bnnl3dj#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTA5NTAxNDE2?cjc=bnnl3dj#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTA5NTAxNDE2?cjc=bnnl3dj#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTA5NTAxNDE2?cjc=bnnl3dj#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTA5NTAxNDE2?cjc=bnnl3dj#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTA5NTAxNDE2?cjc=bnnl3dj#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTU0OTYyODQwNjU2#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTU0OTYyODQwNjU2#
https://classroom.google.com/c/NTU2MTQ1MzU4MDY4?cjc=xjdua5e#
https://classroom.google.com/c/NTU2MTQ1MzU4MDY4?cjc=xjdua5e#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU4NzA1NzI1ODY3#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU4NzA1NzI1ODY3#
https://classroom.google.com/u/4/c/NDkwNTIyOTc0OTU4#
https://classroom.google.com/u/4/c/NDkwNTIyOTc0OTU4#
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https://classroom.google.com/u/0/c/NTU1MTExNzc3NDg0?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU1MTExNzc3NDg0?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU1MTExNzc3NDg0?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU1MTExNzc3NDg0?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU1MTExNzc3NDg0?hl=ru#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v#
https://classroom.google.com/c/NTU2MTQ1MzU4MDY4?cjc=xjdua5e#
https://classroom.google.com/c/NTU2MTQ1MzU4MDY4?cjc=xjdua5e#
https://classroom.google.com/c/NTU2MTQ1MzU4MDY4?cjc=xjdua5e#
https://classroom.google.com/c/NTU2MTQ1MzU4MDY4?cjc=xjdua5e#
https://classroom.google.com/c/NTcxNzE2NTUzMzc5?cjc=h4ayqwz
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIxOTI5MTMw?cjc=pbuzt7v#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru#
https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf#
https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf#
https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf#
https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=xei-uwjs-kyf&ref=https://meet.google.com/xei-uwjs-kyf?hs%3D179#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=chd-wahk-whe&ref=https://meet.google.com/chd-wahk-whe?hs%3D179#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=chd-wahk-whe&ref=https://meet.google.com/chd-wahk-whe?hs%3D179#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=chd-wahk-whe&ref=https://meet.google.com/chd-wahk-whe?hs%3D179#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=chd-wahk-whe&ref=https://meet.google.com/chd-wahk-whe?hs%3D179#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=bnb-eztp-vfb&ref=https://meet.google.com/bnb-eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=bnb-eztp-vfb&ref=https://meet.google.com/bnb-eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=bnb-eztp-vfb&ref=https://meet.google.com/bnb-eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=bnb-eztp-vfb&ref=https://meet.google.com/bnb-eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=bnb-eztp-vfb&ref=https://meet.google.com/bnb-eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=bnb-eztp-vfb&ref=https://meet.google.com/bnb-eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1#
https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=bnb-eztp-vfb&ref=https://meet.google.com/bnb-eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1#
https://classroom.google.com/c/NDkwNjE1ODI5MjQ4?cjc=5b7mdrc#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzU2Mjk5OTA0?cjc=aqvqd2x#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzU2Mjk5OTA0?cjc=aqvqd2x#
https://classroom.google.com/c/NTYwNDM0NDc3OTQ0#
https://classroom.google.com/c/NTYwNDM0NDc3OTQ0#
https://classroom.google.com/c/NTYwNDM0NDc3OTQ0#
https://classroom.google.com/c/NTYwNDM0NDc3OTQ0#
https://classroom.google.com/c/NDkwNjE1ODI5MjQ4?cjc=5b7mdrc#
https://classroom.google.com/c/NDkwNjE1ODI5MjQ4?cjc=5b7mdrc#
https://classroom.google.com/u/1/c/NDkwNjE4Mjk2NzY3#
https://classroom.google.com/u/1/c/NDkwNjE4Mjk2NzY3#
https://classroom.google.com/u/1/c/NDkwNjE4Mjk2NzY3#


Філософія наукового пізнання 

доц.Олексенко Р.І.

Теоретичний курс 

англійської мови

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

TU1Mzg3ODU5OTgx

Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень

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

4NjA0MDE5ODYx

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

AyNTMwMTA0MDcw

Методика навчання 

освітньої галузі 

"Природознавство"

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

/c/NTQ3NzIzNjU5MzI0

Методика навчання 

освітньої галузі 

"Природознавство"

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

/c/NTQ3NzIzNjU5MzI0

проф.Фока М.В.

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

TU1Mzg3ODU5OTgx

Теоретичний курс 

англійської мови

Теоретичний курс 

англійської мови

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

TU1Mzg3ODU5OTgx

Теоретичний курс 

англійської мови

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

TU1Mzg3ODU5OTgx

проф.Фока М.В.

Основи 

психодіагностики

Методологія наукових 

педагогічних досліджень

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

NDQxNjI0ODI4?cjc=b7guyo7

Початкова освіта

Порівняльна педагогіка

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

NDQxNjI0ODI4?cjc=b7guyo7

Порівняльна педагогіка

https://meet.google.com/snj-vbwd-qvq

Методологія наукових 

педагогічних досліджень

Порівняльна педагогіка

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

NDQxNjI0ODI4?cjc=b7guyo7

доц.Радул О.С.

Методологія наукових 

педагогічних досліджень

Методологія наукових 

педагогічних досліджень

https://meet.google.com/xfk-zuud-

yah

Методологія наукових 

педагогічних досліджень

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

1MTM2NDk3MzM3

Технології 

лінгводидактичного 

розвитку дітей ДВ

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

1MTM2NDk3MzM3

Технології 

лінгводидактичного 

розвитку дітей ДВ

Дошкільна освіиа

ТР практичного психолога

доц.Радул І.Г.

ТР практичного психлога

екзамен

залік

Педагогічна та професійна 

психологія

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

1MTA5ODgyNDMw?cjc=s256nx6

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

c/NTI4NTIxMjkyMjI0

проф.Філоненко О.В.

Методологія науково-

педагогічних досліджень

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

c/NTQ3ODg5MzczNzgx?hl=ru

Методологія науково-

педагогічних досліджень

доц.Мельничук І.Я.

Особистісно-професійне 

становлення педагога 

позашкільної освіти

проф.Філоненко О.В.

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

c/NDkwNTIyOTc0OTU4

Методологія психологічний 

досліджень

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

kwNjE0OTQ5NzMx?cjc=h2fmi57

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

c/NTM3NzI5MjUyNTI1

Інноваційні педагогічні 

технології в 

позашкільній освіті

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

c/NTM3NzI5MjUyNTI1

доц.Мыненко О.О.

ст.в.Мамчур І.В.

доц.Мельничук І.Я.

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

/NTU1MTE0NzAzMjQx

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

Світові моделі і стандарти 

підготовки соціального 

педагога

Світові моделі і стандарти 

підготовки соціального 

педагога

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

NTU1MTEyODMyNjY4

Світові моделі і стандарти 

підготовки соціального 

педагога

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

NTU1MTEyODMyNjY4

Педагогічна інноватика

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

NTU4NzA1NzI1ODY3

проф.Сачвенко Н.С.

Методика викладання у вищій 

школі

Педагогічна та професійна 

психологія

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

1MTA5ODgyNDMw?cjc=s256nx6

доц.Мельничук І.Я.

https://meet.google.com/unsupport

ed?meetingCode=chd-wahk-

whe&ref=https://meet.google.com/c

доц.Окольнича Т.В.

Педагогічна та професійна 

психологія

Педагогічна та професійна 

психологія

Теорія та методика гурткової 

роботи

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

c/NTQ2MjM4MTU0MDgy

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

c/NTQ2MjM4MTU0MDgy

Основи психологічного 

консультування

Педагогічна та професійна 

психологія

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

1MTA5ODgyNDMw?cjc=s256nx6

ПВШ 22мз ПЗО 22мз

Педагогіка вищої школи

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

c/NTQ2MjM4MTU0MDgy

Актуальні проблеми 

соціальної роботи

проф.Котелянець Н.В.

доц.Горська Г.О.

https://meet.google.com/unsupporte

d?meetingCode=bnb-eztp-

доц.Кравцова Т.О.

доц.Кравцова Т.О.

Основи 

психодіагностики

Художня праця та 

образотворча діяльність з 

методикою викладання

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

U1MTA1MTQ4NzA5?cjc=bavocqx

Дошкільна освіта перехресний 

вступ

доц.Котелянець Ю.С.

доц.Нікітіна О.О.

доц.Радул О.С.

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

Y4MzU2Mjk5OTA0?cjc=aqvqd2x

доц.Горська Г.О.

проф.Ткаченко О.М.

Технології 

лінгводидактичного 

розвитку дітей ДВ Теорія і практика вищої 

професійної освіти в Україні

доц.Нікітіна О.О. проф.Ткаченко О.М.

https://meet.google.com/snj-vbwd-qvq

проф.Філоненко О.В.

Теорія та методика гурткової 

роботи

проф.Савченко Н.С.

Теорія і практика вищої 

професійної освіти в Україні

Економічна психологія

Економічна психологія

доц.Кравцова Т.О.

доц.Кравцова Т.О.

Особистісно-професійне 

становлення педагога 

позашкільної освіти

доц.Олексенко Р.І.

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

/NTUyMTM4NjI1NTAx

доц.Мельничук І.Я.

Особистісно-професійне 

становлення педагога 

позашкільної освіти

Теорія та методика гурткової 

роботи

Моделювання діяльності 

фахівця

доц.Кравцова Т.О.

Психолінгвістика

залік

ст.в.Мамчур І.В.

С
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Філософія наукового пізнання 

залік

Філософія наукового 

пізнання 

доц.Горська Г.О.

2

https://classroom.google.com/c/NTU1

MTE5OTg0ODI3

2

3

4

55

Порівняльна педагогіка

6

доц.Мыненко О.О.

проф.Рацул О.А.

ст.в.Мамчур І.В. доц.Мыненко О.О.

3

4

доц.Мельничук І.Я.

проф.Растригіна А.М.

Практикум усного та писемного 

мовлення

проф.Сачвенко Н.С.

Основи психотерапії

ДО 22мз ПО 22 мз ДО 22мзп ПО 22 мзп

проф.Ткаченко О.М. доц.Нікітіна О.О.

ПП 22 мз ПБ22мзп МХ 22мз
Початкова освіта 

перехресний вступ
Соціальна робота

Соціальна робота 

(перехресний вступ Практична психологія Хореографія

Практична психологія (практична 

психологія)

Практична психологія 

(практична психологія)

Дитяча література

доц.Горська О.О.

Художня праця та 

образотворча діяльність 

з методикою 

викладання

Інноваційні педагогічні 

технології в 

позашкільній освіті

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

/NDkwNjE2MjA4MzEx

доц.Федотова С.В.

Актуальні проблеми 

соціальної роботи

3

В
 і

 в
 т
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 к

 0
6

.1
2

.2
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2
2

2

екзамен

доц.Бабенко Т.В.

Дошкільна 

лінгводидактика

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

U1MTM3NzI0NTMw

6

доц.Демченко Ю.М.

Вікова та педагогічна 

психологія

Вікова та педагогічна 

психологія

Методика викладання у вищій 

школі

Соціальна педагогіка

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

4NjA0MDE5ODYx

Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень

доц.Радул І.Г. проф.Савченко Н.С.

доц.Радул І.Г.

доц.Бабенко Т.В.екзамен

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

1MDE4NTA2NzE3?cjc=fh6e4hr

Інноваційні педагогічні 

технології в позашкільній 

освіті

ст.в.Руденко Ю.Ю. проф.Рацул О.А.

ПсихолінгвістикаСоціальна педагогіка

ст.в.Руденко Ю.Ю. проф.Рацул О.А.доц.Кравцова Т.О.

ст.в.Руденко Ю.Ю. доц.Габелко О.М.

доц.Жигора І.В.

Психолінгвістика

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

/NTUyMTM4NjI1NTAx

https://meet.google.com/ddz-ehyt-

jwa

доц.Горська Г.О.

6

5

4

доц.Горська Г.О.

8

залік

ММ 22мз

доц.Мельничук І.Я.

ПП 22 мзп-2

Методологія музично-

педагогічних досліджень

1

6

https://meet.google.com/rut-rgge-

dzj

Юридична психологія

ст.в.Мамчур І.В.

ПП 22 мзп-1

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

1MTA5ODgyNDMw?cjc=s256nx6

Основи психотерапії

https://meet.google.com/rut-rgge-

dzj

Економічна психологія

залік

Дитяча література

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

TU0ODEzMTMzNjAx?cjc=hazsm

wg

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

TU0ODEzMTMzNjAx?cjc=hazsm

Дитяча література

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

TU0ODEzMTMzNjAx?cjc=hazsm

wg

Педагогіка дошкільна

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

NTU1MTY4NTQ1MzI4

проф.Савченко Н.С.

проф.Савченко Н.С. доц.Дубінка М.М.проф.Довга Т.Я.

доц.Котелянець Ю.С. доц.Дубінка М.М.

Методологія науково-

педагогічних досліджень

В
 і

 в
 т
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 к

 0
6

.1
2

.2
0

2
2

1

Інноваційні технології 

початкової освіти

4

5

проф.Ткаченко О.М.

7

екзамен залік проф.Растригіна А.М.

залік

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

c/NTQ3ODg5MzczNzgx?hl=ru

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

4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf

https://classroom.google.com/c/NTU1

MjUxNTI2MjYw?cjc=punz6x7

Основи психотерапії

https://classroom.google.com/c/NTU1

MjUxNTI2MjYw?cjc=punz6x7

Вступ до спіальності

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

1MTM2NDk3MzM3

Дитяча література

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

TU0ODEzMTMzNjAx?cjc=hazsm
https://meet.google.com/snj-vbwd-qvq

доц.Федотова С.В.

Вікова та 

пед.психологія
https://meet.google.com/rut-rgge-

dzj

проф.Рацул О.А.

екзамен

Актуальні проблеми 

соціальної роботи

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

c/NTU0OTYyODQwNjU2

5

проф.Фока М.В.

проф.Фока М.В. проф.Растригіна А.М.ст.в.Руденко Ю.Ю.

4

П
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3

ст.в.Мамчур І.В.

https://meet.google.com/rut-rgge-

dzj

проф.Філоненко О.В.

доц.Федотова С.В. проф.Філоненко О.В. доц.Кравцова Т.О.доц.Прибора Т.О.

Педагогіка дошкільна

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

NTU1MTY4NTQ1MzI4

Позашкільна освіта за 

кордоном

проф.Савченко Н.С.

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

1MTA5ODgyNDMw?cjc=s256nx6

3

8

6

доц.Мыненко О.О.доц.Окольнича Т.В.

6

доц.Горська О.О.

7

доц.Прибора Т.О.

2

5

Художня праця та 

образотворча діяльність з 

методикою викладання

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

U1MTA1MTQ4NzA5?cjc=bavocqx

3

доц.Федотова С.В.

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

NTU1MTY4NTQ1MzI4

https://meet.google.com/rut-rgge-

dzj

доц.Кравцова Т.О.

Педагогіка дошкільна

доц.Прибора Т.О. залік

Юридична психологія

Методологія музично-

педагогічних досліджень
Юридична психологія

доц.Радул І.Г.

Вікова та 

пед.психологія

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

c/NTU0OTYyODQwNjU2

Вікова та 

пед.психологія

доц.Котелянець Ю.С. проф.Філоненко О.В. доц.Радул І.Г.ст.в.Руденко Ю.Ю. екзамен

проф.Савченко Н.С. доц.Окольнича Т.В. проф.Гейко Є.В.

Методологія психологічний 

досліджень

2

1

2

Науково-методична 

робота у сфері 

хореографії

П
 о

 н
 е

 д
 і
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 о

 к
  
0

5
.1

2
.2

0
2

2

1

Художня праця та 

образотворча діяльність з 

методикою викладання

4

СР 22мз СР22мзп

доц.Лавриненко С.О.

залік

залік

доц.Мельничук І.Я.

Музичне мистецтво

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

TU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru Загальна

доц.Горська Г.О.

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

1MjUxNTI2MjYw?cjc=punz6x7

Психологія бізнесу та 

управління (перехресний 

вступ)

ст.в.Руденко Ю.Ю.

ст.в.Руденко Ю.Ю.

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

NDkwNjE2MDgxNzEx

8

1

3
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8

4

https://meet.google.com/unsuppor

ted?meetingCode=tgp-oeme-

tim&ref=https://meet.google.com/t

7

5

2

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

U1MTA1MTQ4NzA5?cjc=bavocqx

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

4NjYyMjgyMjI1?cjc=caumg7j

Методологічна культура 

соціального працівника

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

4NjYyMjgyMjI1?cjc=caumg7j

доц.Кравцова Т.О.

Актуальні проблеми 

соціальної роботи

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

/c/NTU0OTYzODYyOTc5

Вікова та педагогічна 

психологія

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

/c/NTU0OTYzODYyOTc5

доц.Олексенко Р.І.
https://classroom.google.com/u/4/c/

NTUyNDI5MDgyNDc3
доц.Нікітіна О.О.

5

доц.Олексенко Р.І.
https://classroom.google.com/u/4

/c/NTQ3NzIzNjU5MzI0

8

6

доц.Олексенко Р.І.

https://meet.google.com/unsupported

?meetingCode=bnb-eztp-

Філософія наукового 

пізнання 

проф.Ткаченко О.М.

1

2

доц.Окольнича Т.В. доц.Кравцова Т.О.

Філософія наукового 

пізнання 

екзамен

https://meet.google.com/unsupporte

d?meetingCode=bnb-eztp-

vfb&ref=https://meet.google.com/bn

Особистісно-професійне 

становлення педагога 

позашкільної освіти

доц.Кравцова Т.О.

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

c/NTI3MTM1NDU1NDEw

Методика навчання 

освітньої галузі 

"Природознавство"

Порівняльна педагогіка

доц.Радул О.С.

проф.Котелянець Н.В.

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

NDQxNjI0ODI4?cjc=b7guyo7

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

AyNTMwMTA0MDcw

доц.Радул О.С.

8

доц.Горська О.О.

7

https://meet.google.com/unsupporte

d?meetingCode=bnb-eztp-

vfb&ref=https://meet.google.com/bn

Філософія наукового 

пізнання 

доц.Олексенко Р.І.

4

3

Філософія наукового 

пізнання 

доц.Жигора І.В.

доц.Мыненко О.О.

доц.Олексенко Р.І.

https://meet.google.com/unsupport

ed?meetingCode=chd-wahk-

whe&ref=https://meet.google.com/c

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

NDkwNjE2MDgxNzEx

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

/NTUyMTM4NjI1NTAx

https://meet.google.com/unsupported

?meetingCode=tgp-oeme-

tim&ref=https://meet.google.com/tgp-

https://meet.google.com/unsupported

?meetingCode=tgp-oeme-

tim&ref=https://meet.google.com/tgp-

доц.Олексенко Р.І.

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

доц.Олексенко Р.І.

Філософія наукового 

пізнання 

https://meet.google.com/unsupported

?meetingCode=chd-wahk-

whe&ref=https://meet.google.com/chd-

доц.Жигора І.В.

Філософія наукового 

пізнання 
Загальна психологія

https://meet.google.com/unsupported

?meetingCode=chd-wahk-

whe&ref=https://meet.google.com/chd-

Філософія наукового 

пізнання 

Філософія наукового 

пізнання 

Філософія наукового 

пізнання 

доц.Олексенко Р.І.

доц.Олексенко Р.І.

https://meet.google.com/unsuppor

ted?meetingCode=tgp-oeme-

tim&ref=https://meet.google.com/t

Філософія наукового 

пізнання 

7

6

6

5

7

доц.Кравцова Т.О.доц.Олексенко Р.І.

Психолінгвістика

Методологічна культура 

соціального працівника

5

залікдоц.Лавриненко С.О.

6

екзамен

Практикум з 

психокорекції

Моделювання діяльності 

фахівця

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

c/NTQ2MjM4MTU0MDgy
доц.Мыненко О.О.

Загальна психологія
Основи психологічного 

консультування

залік

доц.Горська О.О. доц.Демченко Ю.М.

екзамен

доц.Олексенко Р.І.

Філософія наукового 

пізнання 

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

c/NTQ2MjM4MTU0MDgy

проф.Сачвенко Н.С.

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

c/NTI3MTM1NDU1NDEw

залік

Сучасні технології 

психологічного 

консультування

Методологічна культура 

соціального працівника

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

4NjYyMjgyMjI1?cjc=caumg7j

Методологічна культура 

соціального працівника

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

4NjYyMjgyMjI1?cjc=caumg7j

проф.Рацул О.А.

доц.Мыненко О.О.

доц.Мыненко О.О.

Технології соціально-

педагогічної діяльності

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

kwNjE0OTQ5NzMx?cjc=h2fmi57

Технології соціальної 

реклами

доц.Горська Г.О.

Загальна психологія

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

NTU1MTEyODMyNjY4

Соціальна робота з різними 

групами клієнтів

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

NDkwNjE2MDgxNzEx

ст.в.Руденко Ю.Ю.

Позашкільна освіта 

залік

Методологія педагогічних 

досліджень

проф.Ткаченко О.М.

доц.Олексенко Р.І.

Технології соціальної 

реклами

проф.Рацул О.А.

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

1MTA5ODgyNDMw?cjc=s256nx6

Загальна психологія

доц.Мельничук І.Я.

доц.Нікітіна О.О.

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

NTQ3ODg0NDAzNDM4?hl=ru

Моделювання діяльності 

фахівця

доц.Олексенко Р.І.

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

TU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru Загальна

Філософія наукового 

пізнання 

Теорія та методика гурткової 

роботи

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

NTU4NzA1NzI1ODY3

https://meet.google.com/unsupported?meetingCode=bnb-eztp-

vfb&ref=https://meet.google.com/bnb-eztp-vfb?hs%3D179%26pli%3D1

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

NTU4NzA1NzI1ODY3

доц.Радул І.Г.

доц.Мыненко О.О.

доц.Мыненко О.О.

доц.Мыненко О.О.

Вступ до спіальності

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

c/NTI3MTM1NDU1NDEw

проф.Довга Т,Я.

Педагогічна та професійна 

психологія

Інноваційні педагогічні 

технології в 

позашкільній освіті

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

Технології соціальної 

реклами

залік

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

NDkwNjE2MDgxNzEx

проф.Довга Т,Я.

https://classroom.google.com/c/NTU1

MDA3Njc5ODYy

Інноваційні технології 

початкової освіти

Інноваційні технології 

початкової освіти

проф.Ткаченко О.М.

екзамен

проф.Довга Т,Я.

проф.Растригіна А.М.

проф.Растригіна А.М.

Практикум хорового 

аранжування

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

TU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru Загальна

ст.в.Руденко Ю.Ю.

проф.Растригіна А.М.

Педагогіка Свободи 

(дисципліна іноземною 

мовою)

Соціальна педагогіка

проф.Рацул О.А.

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

/NDkwNjE2MjA4MzEx

ст.в.Руденко Ю.Ю.

Технології соціально-

педагогічної діяльності

Вступ до спіальності

Актуальні проблеми 

соціальної роботи

залік

Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень

Вікова та 

пед.психологія

Теорія і практика вищої 

професійної освіти в Україні

доц.Олексенко Р.І.

https://classroom.google.com/c/NTU1

MTE5OTg0ODI3

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

1MTE5OTg0ODI3

Практикум усного та писемного 

мовлення

доц.Мельничук І.Я.

Науково-методична робота у 

сфері хореографії

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

1MjUxNTI2MjYw?cjc=punz6x7

Основи психотерапії

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

NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru

Психодіагностика

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

TU1MTE5OTg0ODI3

Психодіагностика

Методика викладання у вищій 

школі

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

1MDE4NTA2NzE3?cjc=fh6e4hr

Інноваційні педагогічні 

технології в 

позашкільній освіті

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

c/NTM3NzI5MjUyNTI1

Теорія і методика 

позашкільної освіти

Моделювання професійної 

підготовки та діяльності 

фахівців

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

NTUyNDI5MDgyNDc3

Інноваційні педагогічні 

технології в 

позашкільній освіті

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

c/NTM3NzI5MjUyNTI1

доц.Кравцова Т.О.

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

c/NTM3NzI5MjUyNTI1

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

NTQ3ODg0NDAzNDM4?hl=ru

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

c/NTI3MTM1NDU1NDEw

Теорія і методика 

позашкільної освіти

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

c/NTI4NTIxMjkyMjI0

Педагогіка Свободи 

(дисципліна іноземною 
https://classroom.google.com/c/NTU

1MTExMDUxOTQz

Педагогіка Свободи 

(дисципліна іноземною 

мовою)

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

1MTExMDUxOTQz

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

1MTIwMjY1NDcx

залік

Основи композиторської 

майстерності

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

TU1MTExNDMzMzg0?hl=ru

Науково-методична робота у 

сфері хореографії

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

TU1MTExNDMzMzg0?hl=ru

Педагогіка Свободи 

(дисципліна іноземною 

мовою)

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

1MTExMDUxOTQz

доц.Мельничук І.Я.

Психологія духовності

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

U1MTM5OTI0OTI1?cjc=iufb4rs

Психологія духовності

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

U1MTM5OTI0OTI1?cjc=iufb4rs

Психологія духовності

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

U1MTM5OTI0OTI1?cjc=iufb4rs

проф.Гейко Є.В.

ст.в.Мамчур І.В.

Практикум з 

психокорекції

Психодіагностика

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

c/NTU0OTYyODQwNjU2

доц.Горська Г.О.

доц.Радул І.Г.

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

TU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf

Основи психокорекції

Основи психокорекції

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

TU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf

Основи психокорекції

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

TU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf

https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf

Позитивна психотерапія

Позитивна психотерапія

https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf

Практикум з 

психокорекції

Практикум з 

психокорекції
https://classroom.google.com/c/NTU

4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf

Основи психотерапії

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

1MjUxNTI2MjYw?cjc=punz6x7

Основи психотерапії

https://classroom.google.com/c/NTU1

MDA3Njc5ODYy

Інноваційні технології 

початкової освіти

https://classroom.google.com/c/NTU1

MDA3Njc5ODYy

Інноваційні технології 

початкової освіти

https://classroom.google.com/c/NTU1

MDA3Njc5ODYy

https://classroom.google.com/c/NTU1

MDA3Njc5ODYy

Імідж сучасного педагога

проф.Довга Т,Я.

Моделювання професійної 

підготовки та діяльності 

фахівців

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

NTUyNDI5MDgyNDc3

Моделювання професійної 

підготовки та діяльності 

фахівців

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

NTUyNDI5MDgyNDc3

Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень

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

4NjA0MDE5ODYx

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

Y4MzU2Mjk5OTA0?cjc=aqvqd2x

Технології логіко-

математичного розвитку 

дітей ДВ

доц.Демченко Ю.М.

Технології логіко-

математичного розвитку 

дітей ДВ

Моделювання професійної 

підготовки та діяльності 

фахівців

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

NTUyNDI5MDgyNDc3

Моделювання професійної 

підготовки та діяльності 

фахівців

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

NTUyNDI5MDgyNDc3

https://meet.google.com/snj-vbwd-

qvq

Методологія педагогічних 

досліджень

https://meet.google.com/xfk-zuud-

yah

Методологія педагогічних 

досліджень

Психодіагностика

Психодіагностика

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

TU1MTE5OTg0ODI3

Психодіагностика

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

1MTE5OTg0ODI3

Методологія музично-

педагогічних досліджень

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

1MTIwMjY1NDcx

Методологія музично-

педагогічних досліджень

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

1MTIwMjY1NDcx

Теоретичний курс 

англійської мови

https://meet.google.com/xfk-zuud-

yah

Методика організації 

діяльності в 

мультикультурному 

середовищі ЗДО 

(англійською мовою)

Технології  логіко-

математичного розвитку 

дітей ДВ

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

1MTIzNTEzMDk3?cjc=4n5kpk2

Методологічна культура 

соціального працівника

залік

https://classroom.google.com/u/4/c/NTU1Mzg3ODU5OTgx#
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https://classroom.google.com/c/NTU1MTE5OTg0ODI3#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTE5OTg0ODI3#
https://classroom.google.com/c/NTU1MDE4NTA2NzE3?cjc=fh6e4hr#
https://classroom.google.com/c/NTU1MDE4NTA2NzE3?cjc=fh6e4hr#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTM3NzI5MjUyNTI1#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTM3NzI5MjUyNTI1#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTUyNDI5MDgyNDc3#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTUyNDI5MDgyNDc3#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTM3NzI5MjUyNTI1#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTM3NzI5MjUyNTI1#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTM3NzI5MjUyNTI1#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTM3NzI5MjUyNTI1#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ3ODg0NDAzNDM4?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQ3ODg0NDAzNDM4?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTI3MTM1NDU1NDEw#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTI3MTM1NDU1NDEw#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTI4NTIxMjkyMjI0#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTI4NTIxMjkyMjI0#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTExMDUxOTQz#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTExMDUxOTQz#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTExMDUxOTQz#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTExMDUxOTQz#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIwMjY1NDcx#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIwMjY1NDcx#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU1MTExNDMzMzg0?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU1MTExNDMzMzg0?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU1MTExNDMzMzg0?hl=ru#
https://classroom.google.com/u/0/c/NTU1MTExNDMzMzg0?hl=ru#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTExMDUxOTQz#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTExMDUxOTQz#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTM5OTI0OTI1?cjc=iufb4rs#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTM5OTI0OTI1?cjc=iufb4rs#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTM5OTI0OTI1?cjc=iufb4rs#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTM5OTI0OTI1?cjc=iufb4rs#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTM5OTI0OTI1?cjc=iufb4rs#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTM5OTI0OTI1?cjc=iufb4rs#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTU0OTYyODQwNjU2#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTU0OTYyODQwNjU2#
https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf#
https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf#
https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf#
https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf#
https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf#
https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf#
https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf#
https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf#
https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf#
https://classroom.google.com/c/NTU4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf#
https://classroom.google.com/c/NTU1MjUxNTI2MjYw?cjc=punz6x7#
https://classroom.google.com/c/NTU1MjUxNTI2MjYw?cjc=punz6x7#
https://classroom.google.com/c/NTU1MDA3Njc5ODYy#
https://classroom.google.com/c/NTU1MDA3Njc5ODYy#
https://classroom.google.com/c/NTU1MDA3Njc5ODYy#
https://classroom.google.com/c/NTU1MDA3Njc5ODYy#
https://classroom.google.com/c/NTU1MDA3Njc5ODYy#
https://classroom.google.com/c/NTU1MDA3Njc5ODYy#
https://classroom.google.com/c/NTU1MDA3Njc5ODYy#
https://classroom.google.com/c/NTU1MDA3Njc5ODYy#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTUyNDI5MDgyNDc3#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTUyNDI5MDgyNDc3#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTUyNDI5MDgyNDc3#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTUyNDI5MDgyNDc3#
https://classroom.google.com/c/NTI4NjA0MDE5ODYx#
https://classroom.google.com/c/NTI4NjA0MDE5ODYx#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzU2Mjk5OTA0?cjc=aqvqd2x#
https://classroom.google.com/c/NTY4MzU2Mjk5OTA0?cjc=aqvqd2x#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTUyNDI5MDgyNDc3#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTUyNDI5MDgyNDc3#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTUyNDI5MDgyNDc3#
https://classroom.google.com/u/4/c/NTUyNDI5MDgyNDc3#
https://meet.google.com/snj-vbwd-qvq#
https://meet.google.com/snj-vbwd-qvq#
https://meet.google.com/xfk-zuud-yah#
https://meet.google.com/xfk-zuud-yah#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTE5OTg0ODI3#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTE5OTg0ODI3#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTE5OTg0ODI3#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTE5OTg0ODI3#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIwMjY1NDcx#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIwMjY1NDcx#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIwMjY1NDcx#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIwMjY1NDcx#
https://meet.google.com/xfk-zuud-yah#
https://meet.google.com/xfk-zuud-yah#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIzNTEzMDk3?cjc=4n5kpk2#
https://classroom.google.com/c/NTU1MTIzNTEzMDk3?cjc=4n5kpk2#


Методика навчання 

освітньої галузі "Мова і 
https://classroom.google.com/c/N

TU0ODY5NDA5NTcx?cjc=rpp4e6

3

Методика навчання 

освітньої галузі "Мова і 
https://classroom.google.com/c/N

TU0ODY5NDA5NTcx?cjc=rpp4e6

3

https://classroom.google.com/c/NTI4

NjMyNjQzMDE0?cjc=sa6syfm

https://classroom.google.com/c/NTI4

NjMyNjQzMDE0?cjc=sa6syfm

Технології навчання мовно-

літературної галузі в 

https://classroom.google.com/c/NTI4

NjMyNjQzMDE0?cjc=sa6syfm

Технології навчання мовно-

літературної галузі в 

початковій школі

https://classroom.google.com/c/NTI4

NjMyNjQzMDE0?cjc=sa6syfm

https://meet.google.com/snj-vbwd-qvq

Методологія наукових 

педагогічних досліджень

Технології навчання мовно-

літературної галузі в 

Методологія наукових 

педагогічних досліджень

https://meet.google.com/snj-vbwd-qvq

Методологія наукових 

педагогічних досліджень

https://meet.google.com/xfk-zuud-

yah

Методологія наукових 

педагогічних досліджень

https://meet.google.com/xfk-zuud-

yah

Технології 

лінгводидактичного 

розвитку дітей ДВ

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

1MTM2NDk3MzM3

Практикум з дитячої психології

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

NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru Загальна

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

NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru Загальна

Актуальні проблеми сучасного 

дитинства

Методологія наукових 

педагогічних досліджень

екзамен

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

NTQ3ODkwMDIzNzU0?hl=ru

проф.Окольнича Т.В.

Теорія і практика науково-

педагогічних досліджень

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

NTQ3ODkwMDIzNzU0?hl=ru

проф.Окольнича Т.В.

Теорія і практика науково-

педагогічних досліджень

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

NTcxNzcxMTg2MTMx

Моделювання професійної 

підготовки та діяльності 

фахівців

проф.Окольнича Т.В.

Актуальні проблеми 

педагогіки ВШ

Актуальні проблеми 

педагогіки ВШ

Теорія і практика науково-

педагогічних досліджень

доц.Мельничук І.Я.залік

доц.Окольнича Т.В.

доц.Горська Г.О.

доц.Горська Г.О.

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

TU1MTE5OTg0ODI3

Філософія наукового 

пізнання 

Теорія і практика науково-

педагогічних досліджень

Методика викладання у вищій 

школі

Теорія і практика науково-

педагогічних досліджень

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

NTQ3ODkwMDIzNzU0?hl=ru

екзамен

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

/NDkwNjE2MjA4MzEx

доц.Окольнича Т.В.

доц.Окольнича Т.В.

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

/NDkwNjE2MjA4MzEx

Методологія соціально-педагогічних досліджень

доц.Дубінка М.М.

Філософія наукового пізнання 

Технології соціально-

педагогічної діяльності

Моделювання діяльності 

фахівця

залік

екзамен

Практикум з дитячої 

психології

доц.Міненко О.О.

доц.Міненко О.О.

https://meet.google.com/xfk-zuud-

yah

3

2

ст.в.Цуканова Н.М.

залік

Філософія наукового 

пізнання 

залік

Філософія наукового 

пізнання 

доц.Горська Г.О.

Практикум усного та писемного 

мовлення

Методика навчання 

англійської мови

доц.Мельничук І.Я.

доц.Мельничук І.Я.

екзамен

Основи психокорекції

Основи психокорекції

доц.Горська Г.О.

Психлогія впливу

Цифрові технології 

музичного мистецтва

8

П
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2

5

4

Традиційні та інноваційні 

методи роботи балетмейстера

8

доц.Кіндей Л.Г.

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

TU0ODY5NDA5NTcx?cjc=rpp4e6

3

доц.Кіндей Л.Г. екзамен

Методика навчання 

освітньої галузі "Мова і 

література"

7 7

4

Технології 

лінгводидактичного 

розвитку дітей ДВ

доц.Панченко О.В.

проф.Ткаченко О.М.

5

6 6

екзамен

Методологія науково-

педагогічних 

досліджень

доц.Спінул І.В. доц.Колоскова Ж.В.

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

NTU4NzA1NzI1ODY3

Філософія наукового 

пізнання 

залік

екзамен

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

NTU4NzA1NzI1ODY3

Світові моделі і стандарти 

підготовки соціального 

педагога

ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

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

TU0ODEzMTMzNjAx?cjc=hazsm

доц.Міненко О.О.

екзамен

Технології навчання мовно-

літературної галузі в 

початковій школі

Актуальні проблеми 

педагогіки ВШ

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

NTcxNzcxMTg2MTMx

екзамен

3

залік екзамен

1

проф.Савченко Н.С.

доц.Радул І.Г.

2

екзамен

Позашкільна освіта за 

кордоном Технології соціально-

педагогічної діяльності

екзамен

Дитяча література

екзамен

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

/NTU0OTY0ODg2MDU3

залік

Основи психотерапії
Цифрові технології 

музичного мистецтва

Сучасні освітні технології у викладанні психології

екзамензалік

https://meet.google.com/etb-rwwn-

eya

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

NTcxNzcxMTg2MTMx

проф.Філоненко О.В.екзамен

проф.Філоненко О.В.

проф.Філоненко О.В. залік

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

NTQ3ODkwMDIzNzU0?hl=ru

проф.Савченко Н.С.
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1

Методологія педагогічних 

досліджень

екзамен доц.Кіндей Л.Г.

екзамен

Методологія педагогічних 

досліджень

екзамен

7

Ч
 е
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 е
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0

8
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2
.2

0
2

2

Юридична психологія

8

Методологія соціально-

педагогічних досліджень

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

wNjE1ODI5MjQ4?cjc=5b7mdrc

доц.Спінул І.В.

https://meet.google.com/etb-rwwn-

eya

залік

https://meet.google.com/etb-rwwn-

eya

7

доц.Колоскова Ж.В.

Цифрові технології 

музичного мистецтва

8

Психодіагностика

екзамен

залік

6

Практикум з дитячої психології

екзамен

доц.Кіндей Л.Г.

6https://classroom.google.com/u/0/c/

NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru Загальна

доц.Міненко О.О. ст.в.Стрілець-БабенкоО.В. доц.Колоскова Ж.В.доцент Костенко Л.Д.

Психодіагностика

Практикум хорового 

аранжування

залік

доц.Радул І.Г.

проф.Ткаченко О.М. проф.Окольнича Т.В. доцент Костенко Л.Д.

доц.Мельничук І.Я.доц.Радул І.Г.екзамен

Якість позашкільної освіти
Традиційні та інноваційні 

методи роботи балетмейстера

Основи психокорекції

https://classroom.google.com/c/NTU4

OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf

Методологія соціально-

педагогічних досліджень

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

wNjE1ODI5MjQ4?cjc=5b7mdrc

Теорія і практика науково-

педагогічних досліджень

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

NTQ3ODkwMDIzNzU0?hl=ru

доц.Мельничук І.Я.

5

ст.в.Руденко Ю.Ю. доц.Спінул І.В.

Основи психокорекції

https://classroom.google.com/c/NTU4

OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf

5

доц.Міненко О.О.

4
https://classroom.google.com/u/0/c/

NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru Загальна

Дошкільна 

лінгводидактика

Практикум з дитячої психології

3

доц.Горська Г.О.проф.Ткаченко О.М.

Диференціація навчання в 

початковій школі

Основи 

психодіагностики

екзамен

Практикум з дитячої психології

ст.в.Руденко Ю.Ю.

доц.Баранюк І.Г.

проф.Окольнича Т.В. ст.в.Стрілець-БабенкоО.В.

4

Соціальна робота з різними 

групами клієнтів

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

/NTU1MTE0NzAzMjQx

Соціальна робота з різними 

групами клієнтів

3

Традиційні та інноваційні 

методи роботи балетмейстера

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

wNjE1ODI5MjQ4?cjc=5b7mdrc

екзамен доц.Мыненко О.О.

Соціальна педагогіка

Теорія та методика гурткової 

роботи

екзамен

доц.Мыненко О.О.

Основи психокорекції

https://classroom.google.com/c/NTU4

OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf

2

доц.Мыненко О.О.проф.Рацул О.А.

Соціальна педагогіка

проф.Рацул О.А.

Соціальна педагогіка
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2

доц.Окольнича Т.В.

7

доц.Мельничук І.Я.

8

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

4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf

Основи психокорекції

1

6

5

Технології навчання мовно-

літературної галузі в 

початковій школі

Дитяча література

Дитяча література

6

5

екзамен

ст.в.Руденко Ю.Ю.

проф.Сачвенко Н.С. ст.в.Руденко Ю.Ю.

4

доц.Горська О.О. доц.Кіндей Л.Г. доц.Федотова С.В. екзамен

проф.Гейко Є.В.

залік

проф.Фока М.В.

Філософія наукового 

пізнання 

проф.Фока М.В.

Методологія психологічний 

досліджень

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

kwNjE0OTQ5NzMx?cjc=h2fmi57

Моделювання діяльності 

фахівця

Теорія і методика 

позашкільної освіти4

Технології навчання мовно-

літературної галузі в 

початковій школі

Моделювання діяльності 

фахівця

https://classroom.google.com/c/NTI4

NjMyNjQzMDE0?cjc=sa6syfm

проф.Сачвенко Н.С.

Особистісно-професійне 

становлення педагога 

позашкільної освіти

доц.Федотова С.В. проф.Філоненко О.В.

проф.Ткаченко О.М.

Педагогічна та професійна 

психологія

доц.Кіндей Л.Г.

доц.Кіндей Л.Г.

https://meet.google.com/xfk-zuud-

yah

Практикум з дитячої психології

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

NTU1MjUwMjIzMzIy?hl=ru Загальна

проф.Ткаченко О.М.

Педагогічна та професійна 

психологія

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

1MTA5ODgyNDMw?cjc=s256nx6

Методологія наукових 

педагогічних досліджень

проф.Ткаченко О.М.

Філософія наукового 

пізнання 

Філософія наукового 

пізнання 

залік

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

c/NDkwNTIyOTc0OTU4

Позашкільна освіта за 

кордоном

залік

2

доц.Радул І.Г.залік

Методика навчання 

англійської мови

доц.Радул І.Г.проф.Савченко Н.С.

Позашкільна освіта за 

кордоном

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

c/NDkwNTIyOTc0OTU4

проф.Савченко Н.С.

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

c/NTQ3ODg5MzczNzgx?hl=ru

Філософія наукового 

пізнання 
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1

проф.Фока М.В. залік

3

залік
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1

Філософія наукового 

пізнання 

залік

3

7

8

залік

залік

Методологія педагогічних 

досліджень

2

8

7

Психологія духовності

Практикум усного та писемного 

мовлення

екзамен

В
 і
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 р

 о
 к

 0
6

.1
2

.2
0

2
2

8

Навчальна практика 

"Навчання через гру"

доц.Габелко О.М.

доц.Габелко О.М.

7

доц.Окольнича Т.В.

6

проф.Ткаченко О.М. екзамен

Соціальна робота з різними 

групами клієнтів

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

/NTU1MTE0NzAzMjQx

Технології соціально-

педагогічної діяльності

Методологія психологічний 

досліджень

доц.Габелко О.М. залік

6

Методологія науково-

педагогічних досліджень
В

 і
 в

 т
 о

 р
 о

 к
 0

6
.1

2
.2

0
2

2

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

TU0ODEzMTMzNjAx?cjc=hazsm

wg

Методологія соціально-

педагогічних досліджень

Педагогіка дошкільна

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

AyNTMwMTA0MDcw

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

c/NTQ3ODg5MzczNzgx?hl=ru

Методологія науково-

педагогічних досліджень

проф.Ткаченко О.М.

доц.Кіндей Л.Г.

https://meet.google.com/snj-vbwd-

qvq

Методологія педагогічних 

досліджень

Якість позашкільної освіти

Педагогіка Свободи 

(дисципліна іноземною 

мовою)

Психологія впливу

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

U0OTYxNTY1Mjgw?cjc=dcnrhjg

Методика навчання 

англійської мови

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

TU1Mzg3ODMyNzA4

Основи соціально-

правого захисту

Основи соціально-

правого захисту

проф.Рацул О.А.

проф.Фока М.В.

Традиційні та інноваційні 

методи роботи балетмейстера

проф.Рацул О.А.

Юридична психологія

доц.Колоскова Ж.В.

Методика навчання 

англійської мови

доц.Горська Г.О.

Сучасні освітні технології у 

викладанні психології

Психологія впливу

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

U0OTYxNTY1Mjgw?cjc=dcnrhjg

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

Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень

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

4NjA0MDE5ODYx

доц.Демченко Ю.М.

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

/NTU0OTY0ODg2MDU3

https://classroom.google.com/c/NTU1

MTE5OTg0ODI3

Психодіагностика

екзамен

Теорія та методика 

формування 

елементарних 

математичних уявлень

Практикум усного та писемного 

мовлення

Практикум усного та писемного 

мовлення

Теоретичний курс 

англійської мови

Загальна психологія

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

TU1Mzg3ODMyNzA4

залік

екзамен

Традиційні та інноваційні 

методи роботи балетмейстера

доц.Спінул І.В.

Основи 

підприємницької 

діяльності

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

1MTE5OTg0ODI3

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

c/NTQ3ODg5MzczNzgx?hl=ru

Методологія науково-

педагогічних досліджень

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

c/NTQ3ODg5MzczNzgx?hl=ru

Методологія науково-

педагогічних досліджень

Позашкільна освіта за 

кордоном

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

c/NDkwNTIyOTc0OTU4

Позашкільна освіта за 

кордоном

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

c/NDkwNTIyOTc0OTU4

Теорія і методика 

позашкільної освіти

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

c/NTI4NTIxMjkyMjI0

Методологія науково-

педагогічних досліджень

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

c/NTQ3ODg5MzczNzgx?hl=ru

Юридична психологія

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

/NTU0OTY0ODg2MDU3

Юридична психологія Психодіагностика

https://meet.google.com/etb-rwwn-

eya

Цифрові технології 

музичного мистецтва

Цифрові технології 

музичного мистецтва

https://meet.google.com/etb-rwwn-

eya

Цифрові технології 

музичного мистецтва

доц.Колоскова Ж.В.

Основи композиторської 

майстерності

https://classroom.google.com/c/NTU0OTYxNTY1Mjgw?cjc=dcnrhjg

доц.Радул І.Г.

Психологія впливу

https://classroom.google.com/c/NTU0OTYxNTY1Mjgw?cjc=dcnrhjg

доц.Радул І.Г.

Вікова та пед.психологія

екзамен

Психологія впливу

Психодіагностика

Основи психокорекції

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

4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf

Основи психокорекції

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

4OTMzNzU0NzM2?cjc=zfn6isf

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

TU1MjUxNTI2MjYw?cjc=punz6x7

Основи психотерапії

Основи психотерапії

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

TU1MjUxNTI2MjYw?cjc=punz6x7

Основи психотерапії

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

TU1Mzg3ODMyNzA4

Методика навчання 

англійської мови

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

TU1Mzg3ODMyNzA4
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