
Р  О  З  К  Л  А  Д   З  А  Н  Я  Т  Ь 
факультету педагогіки, психології та мистецтв

на весняну екзаменаційно-залікову сесію 2022-2023 навчального року

заочної форми навчання

 ПОВР 21 БЗС ПД 19 БЗ ДО 19 БЗ ПС 19 БЗ ММ 21БСЗ  МХ 19БЗ МР19 БЗ

21 CCНЗ 44 45 48 25 42 43

П
он

ед
іл

ок
 -2

0.
03

.2
02

3

2 2

П
он

ед
іл

ок
 -2

0.
03

.2
02

3

доц.Стрітьєвич Т.М. доц.Шевцова О.Б. в.Мурована І.В.

3

Педагогічна ергономіка

3

доц.Прибора Т.О. доц.Стрітьєвич Т.М. доц.Шевцова О.Б. в.Мурована І.В. доц.Кириченко О.І.

4

Педагогічна ергономіка

4

доц.Прибора Т.О. в.Мурована І.В. доц.Кириченко О.І.

5 5

доц.Міненко О.О.

6 6

доц.Міненко О.О. в.Калашникова Л.В.

7 7
в.Калашникова Л.В.

Ві
вт

ор
ок

 2
1.

03
.2

02
3

2

Психологія управління

2

Ві
вт

ор
ок

 2
1.

03
.2

02
3

доц.Баранюк І.Г. доц.Міненко О.О. доц.Близнюкова О.М. в.Похиленко Є.С.

3
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доц.Баранюк І.Г. доц.Міненко О.О. доц.Шевцова О.Б. в.Сивоконь Ю.М.
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залік в.Калашникова Л.В.
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"Затверджую"                         
Ректор________________             

                              
"____"______________2023

Образотворче мистецтво 
з методикою 

керівництва в 
дошкільному закладі

Історія української 
музики

Теорія та методика 
українського 

народного танцю

https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0 https://classroom.google.com/c/NTk4MTA0ODc0NTA2?cjc=t4zzi5thttps://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido

Образотворче мистецтво 
з методикою 

керівництва в 
дошкільному закладі

Історія української 
музики

Теорія та методика 
українського 

народного танцю

Історія образотворчого 
мистецтва

https://classroom.google.com/c/NTk5MDcyNDMyODY3https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0 https://classroom.google.com/c/NTk4MTA0ODc0NTA2?cjc=t4zzi5thttps://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiidohttps://classroom.google.com/c/NTA3MDYyNDg0NjU5

Теорія та методика 
українського 

народного танцю

Історія образотворчого 
мистецтва

https://classroom.google.com/c/NTk5MDcyNDMyODY3 https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiidohttps://classroom.google.com/c/NTA3MDYyNDg0NjU5

Практикум із 
психології розвитку 

дитини

https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3

Практикум із 
психології розвитку 

дитини

Психологія "важкого" 
учня

https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0

Психологія "важкого" 
учня

Організація і управління 
в початковій освіті

Практикум із 
психології розвитку 

дитини
Мистецтво балетмейстера 
(у тому числі навчальний 

хореографічний та 
фольклорний практикум)https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4NDUwNDg5NDE4 https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5

Організація і управління 
в початковій освіті

Практикум із 
психології розвитку 

дитини
Мистецтво балетмейстера 
(у тому числі навчальний 

хореографічний та 
фольклорний практикум)https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4NDUwNDg5NDE4 https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5

Практикум із 
психології розвитку 

дитини
Мистецтво балетмейстера 
(у тому числі навчальний 

хореографічний та 
фольклорний практикум)

https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3

Основи інклюзивної 
педагогіки

Практикум із 
психології розвитку 

дитини

https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3

Основи інклюзивної 
педагогіки

https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0

Дошкільна 
лінгводидактика

Теорія та методика 
класичного танцю(у 

тому числі 
хореографічні терміни 
французькою мовою)

https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5 https://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0

Організація і управління 
в початковій освіті

Дошкільна 
лінгводидактика

Практикум із 
психології розвитку 

дитини

Історія української 
музики

Теорія та методика 
класичного танцю(у 

тому числі 
хореографічні терміни 
французькою мовою)

https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4NDUwNDg5NDE4https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3https://classroom.google.com/c/NTk4MTA0ODc0NTA2?cjc=t4zzi5thttps://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0

Організація і управління 
в початковій освіті

Практикум із 
психології розвитку 

дитини

Історія української 
музики

Теорія та методика 
класичного танцю(у 

тому числі 
хореографічні терміни 
французькою мовою)

https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4NDUwNDg5NDE4 https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3https://classroom.google.com/c/NTk4MTA0ODc0NTA2?cjc=t4zzi5thttps://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0

Технології організації 
позакласної роботи

Практикум із 
психології розвитку 

дитини
https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmz https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3

Технології організації 
позакласної роботи

Практикум із 
психології розвитку 

дитини
https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmz https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3

Практикум із 
психології розвитку 

дитини

Психологічні основи 
виховної діяльності

https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0

Психологічні основи 
виховної діяльності

https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0

https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0
https://classroom.google.com/c/NTk4MTA0ODc0NTA2?cjc=t4zzi5t
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido
https://classroom.google.com/c/NTk5MDcyNDMyODY3
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0
https://classroom.google.com/c/NTk4MTA0ODc0NTA2?cjc=t4zzi5t
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido
https://classroom.google.com/c/NTA3MDYyNDg0NjU5
https://classroom.google.com/c/NTk5MDcyNDMyODY3
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido
https://classroom.google.com/c/NTA3MDYyNDg0NjU5
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4NDUwNDg5NDE4
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4NDUwNDg5NDE4
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0
https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5
https://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4NDUwNDg5NDE4
https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTk4MTA0ODc0NTA2?cjc=t4zzi5t
https://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4NDUwNDg5NDE4
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTk4MTA0ODc0NTA2?cjc=t4zzi5t
https://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0
https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmz
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmz
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0
https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0
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доц.Шевцова О.Б. в.Похиленко Є.С. доц.Гарбузенко Л.В.

3

Хоровий клас

3

проф.Котелянець Н.В. доц.Міненко О.О доц.Назаренко М.П. в.Похиленко Є.С. доц.Гарбузенко Л.В.

4 4

проф.Котелянець Н.В. доц.Горська О.О, доц.Міненко О.О в.Похиленко Є.С. доц.Кириченко О.І.

5 5

проф.Котелянець Н.В. доц.Горська О.О, доц.Кириченко О.І.

6 6

7 7

8 8

Історія української 
музики Мистецтво балетмейстера 

(у тому числі навчальний 
хореографічний та 

фольклорний практикум)https://classroom.google.com/c/NTk4MTA0ODc0NTA2?cjc=t4zzi5t https://classroom.google.com/u/0/c/NTg3MzMwNzkzODg5

Методика вивчення 
освітньої галузі 
"Технологічна"

Робота психолога з 
педколективом

Мистецтво балетмейстера 
(у тому числі навчальний 

хореографічний та 
фольклорний практикум)

Декоративна 
композиція

https://classroom.google.com/c/NTQzMjE2MzE2MTE0?cjc=jdnn77k https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3https://classroom.google.com/c/NTM3OTgxMzIxMTYw?cjc=5avzch5 https://classroom.google.com/u/0/c/NTg3MzMxOTgwMjgx

Методика вивчення 
освітньої галузі 
"Технологічна"

Дошкільна 
лінгводидактика

Робота психолога з 
педколективом

Мистецтво балетмейстера 
(у тому числі навчальний 

хореографічний та 
фольклорний практикум)

Основи сучасної 
культури

https://classroom.google.com/c/NTQzMjE2MzE2MTE0?cjc=jdnn77khttps://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5 https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3 https://classroom.google.com/c/NTM5NjY0OTAzOTA5

Методика вивчення 
освітньої галузі 
"Технологічна"

Дошкільна 
лінгводидактика

Основи сучасної 
культури

https://classroom.google.com/c/NTQzMjE2MzE2MTE0?cjc=jdnn77khttps://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5 https://classroom.google.com/c/NTM5NjY0OTAzOTA5

https://classroom.google.com/c/NTk4MTA0ODc0NTA2?cjc=t4zzi5t
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg3MzMwNzkzODg5
https://classroom.google.com/c/NTQzMjE2MzE2MTE0?cjc=jdnn77k
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTM3OTgxMzIxMTYw?cjc=5avzch5
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg3MzMxOTgwMjgx
https://classroom.google.com/c/NTQzMjE2MzE2MTE0?cjc=jdnn77k
https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTM5NjY0OTAzOTA5
https://classroom.google.com/c/NTQzMjE2MzE2MTE0?cjc=jdnn77k
https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5
https://classroom.google.com/c/NTM5NjY0OTAzOTA5
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доц.Стрітьєвич Т.М. в.Сивоконь Ю.М. в.Кулініч Л.О.

3

Психологія управління Рисунок 

3

проф.Котелянець Н.В. доц.Стрітьєвич Т.М. доц.Близнюкова О.М. в.Сивоконь Ю.М. в.Кулініч Л.О.

4

Психологія управління Рисунок 

4

проф.Котелянець Н.В. доц.Стрітьєвич Т.М. доц.Близнюкова О.М. в.Сивоконь Ю.М. в.Кулініч Л.О.

5 5

доц.Вдовенко В.В. в.Калашникова Л.В.

6 6

доц.Вдовенко В.В. в.Калашникова Л.В.
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8 8
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доц.Вдовенко В.В.

3 3

доц.Вдовенко В.В.

4 4

доц.Вдовенко В.В.

5 5

доц.Вдовенко В.В.

6 6

ПД 20 БЗС ПД 18 БЗ ДП 18 БЗ ПС 18 БЗ ММ 20БСЗ  МХ 18БЗ МР18 БЗ
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Основи дефектології Компютерна графіка

2

доц.Завітренко Д.Ж. в.Мурована І.В. в.Дереновська  О.В.

3

Основи дефектології

3

проф.Котелянець Н.В. проф.Рацул А.Б. доц.Завітренко Д.Ж. в.Мурована І.В.

4
Основи дефектології

4

проф.Котелянець Н.В. проф.Рацул А.Б. доц.Завітренко Д.Ж. в.Мурована І.В.

5

ОНД

5

залік доц.Горська О.О. проф.Растригіна А.М.

6 6

доц.Горська О.О.

7 7
залік

8 8
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доц.Баранюк І.Г. в.Похиленко Є.С.

3 3

доц.Баранюк І.Г. в.Похиленко Є.С.

4 4

в.Похиленко Є.С.

5

Психологія управління

5

Образотворче мистецтво 
з методикою 

керівництва в 
дошкільному закладі

Теорія та методика 
класичного танцю(у 

тому числі 
хореографічні терміни 
французькою мовою)

https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0 https://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx

Методика вивчення 
освітньої галузі 
"Технологічна"

Образотворче мистецтво 
з методикою 

керівництва в 
дошкільному закладі

Теорія та методика 
класичного танцю(у 

тому числі 
хореографічні терміни 
французькою мовою)

https://classroom.google.com/c/NTQzMjE2MzE2MTE0?cjc=jdnn77khttps://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0 https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5 https://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx

Методика вивчення 
освітньої галузі 
"Технологічна"

Образотворче мистецтво 
з методикою 

керівництва в 
дошкільному закладі

Теорія та методика 
класичного танцю(у 

тому числі 
хореографічні терміни 
французькою мовою)

https://classroom.google.com/c/NTQzMjE2MzE2MTE0?cjc=jdnn77khttps://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0 https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5 https://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx

Методика вивчення 
освітньої галузі 

"Інформатична"

Психологія "важкого" 
учня

https://classroom.google.com/c/NTk2OTg0NDA5MDAw?cjc=ktzqsbi https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0

Методика вивчення 
освітньої галузі 

"Інформатична"

Психологія "важкого" 
учня

https://classroom.google.com/c/NTk2OTg0NDA5MDAw?cjc=ktzqsbi https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0

Методика вивчення 
освітньої галузі 

"Інформатична"

https://classroom.google.com/c/NTk2OTg0NDA5MDAw?cjc=ktzqsbi

Методика вивчення 
освітньої галузі 

"Інформатична"

https://classroom.google.com/c/NTk2OTg0NDA5MDAw?cjc=ktzqsbi

Методика вивчення 
освітньої галузі 

"Інформатична"
https://classroom.google.com/c/NTk2OTg0NDA5MDAw?cjc=ktzqsbi

Методика вивчення 
освітньої галузі 

"Інформатична"
https://classroom.google.com/c/NTk2OTg0NDA5MDAw?cjc=ktzqsbi

Теорія та методика 
українського 

народного танцю
https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1 https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiidohttps://mail.google.com/mail/u/1/#search/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/FMfcgzGqPphQQbZCcLLSjnKZjgMNlnnG

Методика вивчення 
освітньої галузі 
"Технологічна"

Основи інклюзивної 
педагогіки

Теорія та методика 
українського 

народного танцю
https://classroom.google.com/c/NTQzMjE2MzE2MTE0?cjc=jdnn77khttps://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0 https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1 https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido

Методика вивчення 
освітньої галузі 
"Технологічна"

Основи інклюзивної 
педагогіки

Теорія та методика 
українського 

народного танцю
https://classroom.google.com/c/NTQzMjE2MzE2MTE0?cjc=jdnn77khttps://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0 https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1 https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido

Методика вивчення 
освітньої галузі 
"Технологічна"

Дошкільна 
лінгводидактика

https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5 https://classroom.google.com/c/NTk4MTIxMjQ0Njgw

Дошкільна 
лінгводидактика

https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5

Навчальна практика 
"Методична"

Організація і управління 
в початковій освіті

Мистецтво балетмейстера 
(у тому числі навчальний 

хореографічний та 
фольклорний практикум)https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4NDUwNDg5NDE4

Організація і управління 
в початковій освіті Мистецтво балетмейстера 

(у тому числі навчальний 
хореографічний та 

фольклорний практикум)https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4NDUwNDg5NDE4

Мистецтво балетмейстера 
(у тому числі навчальний 

хореографічний та 
фольклорний практикум)

Основи інклюзивної 
педагогіки

https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0
https://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0
https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx
https://classroom.google.com/c/NTQzMjE2MzE2MTE0?cjc=jdnn77k
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0
https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5
https://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0
https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx
https://classroom.google.com/c/NTQzMjE2MzE2MTE0?cjc=jdnn77k
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0
https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5
https://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0
https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx
https://classroom.google.com/c/NTk2OTg0NDA5MDAw?cjc=ktzqsbi
https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0
https://classroom.google.com/c/NTk2OTg0NDA5MDAw?cjc=ktzqsbi
https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0
https://classroom.google.com/c/NTk2OTg0NDA5MDAw?cjc=ktzqsbi
https://classroom.google.com/c/NTk2OTg0NDA5MDAw?cjc=ktzqsbi
https://classroom.google.com/c/NTk2OTg0NDA5MDAw?cjc=ktzqsbi
https://classroom.google.com/c/NTk2OTg0NDA5MDAw?cjc=ktzqsbi
https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/FMfcgzGqPphQQbZCcLLSjnKZjgMNlnnG
https://classroom.google.com/c/NTQzMjE2MzE2MTE0?cjc=jdnn77k
https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0
https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido
https://classroom.google.com/c/NTQzMjE2MzE2MTE0?cjc=jdnn77k
https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0
https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido
https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5
https://classroom.google.com/c/NTk4MTIxMjQ0Njgw
https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4NDUwNDg5NDE4
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4NDUwNDg5NDE4
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проф.Рацул А.Б. доц.Близнюкова О.М.

6

Психологія управління

6

проф.Рацул А.Б. доц.Близнюкова О.М.

7 7

8 8

https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0 https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5

Основи інклюзивної 
педагогіки

https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0 https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5

https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0
https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5
https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0
https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5
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Педагогічна ергономіка

2

С
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-2
9.

03
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02
3

доц.Прибора Т.О. в.Сивоконь Ю.М.

3

Педагогічна ергономіка

3

доц.Прибора Т.О. доц.Горська О.О, в.Сивоконь Ю.М.

4

Педагогічна ергономіка

4

доц.Прибора Т.О. доц.Горська О.О, доц.Міненко О.О залік

5

Педагогічна ергономіка ОНД

5

доц.Прибора Т.О. доц.Міненко О.О проф.РастригінаА.М.

6 6
залік в.Калашникова Л.В.

7 7

в.Калашникова Л.В.

8 8

Теорія та методика 
класичного танцю(у 

тому числі 
хореографічні терміни 
французькою мовою)

https://classroom.google.com/c/NTk5MDcyNDMyODY3 https://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0

Дошкільна 
лінгводидактика

Теорія та методика 
класичного танцю(у 

тому числі 
хореографічні терміни 
французькою мовою)

https://classroom.google.com/c/NTk5MDcyNDMyODY3https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5 https://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0

Дошкільна 
лінгводидактика

Робота психолога з 
педколективом

Теорія та методика 
класичного танцю(у 

тому числі 
хореографічні терміни 
французькою мовою)https://classroom.google.com/c/NTk5MDcyNDMyODY3https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5 https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3

Робота психолога з 
педколективом

https://classroom.google.com/c/NTk5MDcyNDMyODY3 https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3https://classroom.google.com/c/NTk4MTIxMjQ0Njgw

Методика вивчення 
освітньої галузі 

"Інформатична"

Психологія "важкого" 
учня

https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0

Психологія "важкого" 
учня

https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0

https://classroom.google.com/c/NTk5MDcyNDMyODY3
https://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0
https://classroom.google.com/c/NTk5MDcyNDMyODY3
https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5
https://classroom.google.com/u/1/c/NTYwNDQyNjQ4NjI0
https://classroom.google.com/c/NTk5MDcyNDMyODY3
https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTk5MDcyNDMyODY3
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTk4MTIxMjQ0Njgw
https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0
https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0
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2

в.Похиленко Є.С. доц.Гарбузенко Л.В.

3

Хоровий клас

3

доц.Назаренко М.П. в.Похиленко Є.С. доц.Гарбузенко Л.В.

4 4

доц.Горська О.О, екзамен

5
Хорове дирегування

5

доц.Горська О.О, екзамен

6 6
диф.залік

7
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8 8

П
ят

ни
ця

 - 
31

.0
3.

20
23

2

Живопис

2
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3.

20
23

доц.Стрітьєвич Т.М. в.Кулініч Л.О.

3

Психологія управління Живопис

3

доц.Баранюк І.Г. доц.Стрітьєвич Т.М. доц.Близнюкова О.М. в.Кулініч Л.О.

4

Психологія управління Живопис

4

екзамен доц.Стрітьєвич Т.М. доц.Близнюкова О.М. в.Кулініч Л.О.

5
Психологія управління

5
доц.Близнюкова О.М.

6 Психологія управління 6
екзамен

7 7

8 8
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2 2

С
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от
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-0
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3 3

4 4

5 5

диф.залік

6 6

Декан факультету педагогіки,психлогії та мистецтв

Мистецтво балетмейстера 
(у тому числі навчальний 

хореографічний та 
фольклорний практикум)

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg3MzMwNzkzODg5

Мистецтво балетмейстера 
(у тому числі навчальний 

хореографічний та 
фольклорний практикум)

Декоративна 
композиція

https://classroom.google.com/c/NTM3OTgxMzIxMTYw?cjc=5avzch5 https://classroom.google.com/u/0/c/NTg3MzMxOTgwMjgx

Дошкільна 
лінгводидактика Мистецтво балетмейстера 

(у тому числі навчальний 
хореографічний та 

фольклорний практикум)https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5

Дошкільна 
лінгводидактика

https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5

Курсова робота з 
практичної психології

Образотворче мистецтво 
з методикою 

керівництва в 
дошкільному закладі

https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0 https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx

Організація і управління 
в початковій освіті

Образотворче мистецтво 
з методикою 

керівництва в 
дошкільному закладі

https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4NDUwNDg5NDE4https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0 https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5 https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx

Організація і управління 
в початковій освіті

Образотворче мистецтво 
з методикою 

керівництва в 
дошкільному закладі

https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0 https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5 https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx

https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5

Виробнича практика "В 
закладах загальної 
середньої освіти"

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg3MzMwNzkzODg5
https://classroom.google.com/c/NTM3OTgxMzIxMTYw?cjc=5avzch5
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg3MzMxOTgwMjgx
https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5
https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0
https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4NDUwNDg5NDE4
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0
https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5
https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0
https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5
https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx
https://classroom.google.com/c/NTk4NDUxNTQ3NzU4?cjc=ldlfdm5


на весняну екзаменаційно-залікову сесію 2022-2023 навчального року

 ПОВР 21 БЗС ПД 19 БЗ ДО 19 БЗ ПС 19 БЗ ММ 21БСЗ  МХ 19БЗ МР19 БЗ

21 CCНЗ 44 45 48 25 42 43
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в.Дереновська  О.В.

3

Основи дефектології

3

доц.Єлдінова С.М. проф.Рацул А.Б. доц.Завітренко Д.Ж. в.Мурована І.В. доц.Кириченко О.І.

4

Основи дефектології

4

доц.Єлдінова С.М. проф.Рацул А.Б. доц.Завітренко Д.Ж. в.Мурована І.В. залік

5

Основи дефектології ОНД

5

доц.Єлдінова С.М. доц.Горська О.О, доц.Завітренко Д.Ж. проф.РастригінаА.М. в.Мурована І.В.

6 6

доц.Єлдінова С.М. доц.Горська О.О,

7 7
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доц.Єлдінова С.М. в.Похиленко Є.С.

3 3

доц.Єлдінова С.М. в.Похиленко Є.С.

4 4

доц.Єлдінова С.М. доц.Міненко О.О екзамен

5 5

залік проф.Рацул А.Б. доц.Міненко О.О

6 6

проф.Рацул А.Б. в.Калашникова Л.В.
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2

Педагогічна ергономіка

2

С
ер

ед
а-

 0
5.

04
.2

02
3

доц.Прибора Т.О. ст.в.Цуканова Н.М. в.Мурована І.В.

3 Педагогічна ергономіка 3

екзамен ст.в.Цуканова Н.М. в.Мурована І.В.

4
Сольнй спів

4

в.Андросова Н.М. ст.в.Цуканова Н.М. доц.Міненко О.О екзамен в.Мурована І.В.

5

ОНД

5

в.Андросова Н.М. доц.Міненко О.О проф.Растригіна А.М.

6 6
в.Калашникова Л.В.

7 7

в.Калашникова Л.В.

8 8

https://mail.google.com/mail/u/1/#search/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/FMfcgzGqPphQQbZCcLLSjnKZjgMNlnnG

Методика навчання 
освітньої галузі 

"Громадянська та 
історична освіта у 
початковій школі"

Основи інклюзивної 
педагогіки

Теорія та методика 
народно-сценічного танцю

Історія образотворчого 
мистецтва

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI4MDgxMjAx?hl=uahttps://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0 https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1 https://classroom.google.com/c/NTM3OTE0NTY5Mjc2?cjc=ee2zyrxhttps://classroom.google.com/c/NTA3MDYyNDg0NjU5

Методика навчання 
освітньої галузі 

"Громадянська та 
історична освіта у 
початковій школі"

Основи інклюзивної 
педагогіки

Теорія та методика 
народно-сценічного танцю Історія образотворчого 

мистецтва
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI4MDgxMjAx?hl=uahttps://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0 https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1 https://classroom.google.com/c/NTM3OTE0NTY5Mjc2?cjc=ee2zyrx

Методика навчання 
освітньої галузі 

"Громадянська та 
історична освіта у 
початковій школі"

Дошкільна 
лінгводидактика

Теорія та методика 
народно-сценічного танцю

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI4MDgxMjAx?hl=uahttps://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5 https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1https://classroom.google.com/c/NTk4MTIxMjQ0Njgwhttps://classroom.google.com/c/NTM3OTE0NTY5Mjc2?cjc=ee2zyrx

Методика навчання 
освітньої галузі 

"Громадянська та 
історична освіта у 
початковій школі"

Дошкільна 
лінгводидактика

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI4MDgxMjAx?hl=uahttps://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5

Методика навчання 
освітньої галузі 

"Громадянська та 
історична освіта у 
початковій школі"

Методика викладання 
віртуозних рухів

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI4MDgxMjAx?hl=ua

Методика навчання 
освітньої галузі 

"Громадянська та 
історична освіта у 
початковій школі"

Методика викладання 
віртуозних рухів

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI4MDgxMjAx?hl=ua

Методика навчання 
освітньої галузі 

"Громадянська та 
історична освіта у 
початковій школі"

Робота психолога з 
педколективом Методика викладання 

віртуозних рухів
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI4MDgxMjAx?hl=ua https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3

Методика навчання 
освітньої галузі 

"Громадянська та 
історична освіта у 
початковій школі"

Основи інклюзивної 
педагогіки

Робота психолога з 
педколективом

https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0 https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3

Основи інклюзивної 
педагогіки

Психологічні основи 
виховної діяльності

https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0 https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0

Психологічні основи 
виховної діяльності

https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0

Теорія та методика 
співпраці з родинами

Теорія та методика 
народно-сценічного танцю

https://classroom.google.com/c/NTk5MDcyNDMyODY3https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua https://classroom.google.com/c/NTM3OTE0NTY5Mjc2?cjc=ee2zyrx

Теорія та методика 
співпраці з родинами

Теорія та методика 
народно-сценічного танцю

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua https://classroom.google.com/c/NTM3OTE0NTY5Mjc2?cjc=ee2zyrx

Технології організації 
позакласної роботи

Теорія та методика 
співпраці з родинами

Робота психолога з 
педколективом

Теорія та методика 
народно-сценічного танцю

https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmzhttps://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3https://classroom.google.com/c/NTM3OTE0NTY5Mjc2?cjc=ee2zyrx

Технології організації 
позакласної роботи

Робота психолога з 
педколективом

https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmz https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3https://classroom.google.com/c/NTk4MTIxMjQ0Njgw

Психологія "важкого" 
учня

https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0

Психологія "важкого" 
учня

https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0

https://mail.google.com/mail/u/1/#search/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/FMfcgzGqPphQQbZCcLLSjnKZjgMNlnnG
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI4MDgxMjAx?hl=ua
https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0
https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE0NTY5Mjc2?cjc=ee2zyrx
https://classroom.google.com/c/NTA3MDYyNDg0NjU5
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI4MDgxMjAx?hl=ua
https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0
https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE0NTY5Mjc2?cjc=ee2zyrx
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI4MDgxMjAx?hl=ua
https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5
https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1
https://classroom.google.com/c/NTk4MTIxMjQ0Njgw
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE0NTY5Mjc2?cjc=ee2zyrx
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI4MDgxMjAx?hl=ua
https://classroom.google.com/c/NTk4NTE0NDY1OTU5
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI4MDgxMjAx?hl=ua
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI4MDgxMjAx?hl=ua
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI4MDgxMjAx?hl=ua
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0
https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0
https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0
https://classroom.google.com/c/NTk5MDcyNDMyODY3
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE0NTY5Mjc2?cjc=ee2zyrx
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE0NTY5Mjc2?cjc=ee2zyrx
https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmz
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE0NTY5Mjc2?cjc=ee2zyrx
https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmz
https://classroom.google.com/c/NTk4OTA4OTQ1Nzk4?hl=ru&amp;cjc=gkxfbc3
https://classroom.google.com/c/NTk4MTIxMjQ0Njgw
https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0
https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0
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екзамен екзамен

3

Хоровий клас
Декоративна композиція

3

доц.Назаренко М.П. залік

4 4

в.Андросова Н.М. екзамен

5 5

в.Андросова Н.М.

6 6

в.Андросова Н.М. екзамен

7 7

8 8

Основний музичний 
інструмент

https://classroom.google.com/c/NTM3OTgxMzIxMTYw?cjc=5avzch5

Технології організації 
позакласної роботи Дошкільна 

лінгводидактика

https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmz

Технології організації 
позакласної роботи

https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmz

Технології організації 
позакласної роботи Робота психолога з 

педколективом
https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmz

https://classroom.google.com/c/NTM3OTgxMzIxMTYw?cjc=5avzch5
https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmz
https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmz
https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmz
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Основи дефектології Рисунок
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доц.Стрітьєвич Т.М. доц.Завітренко Д.Ж. в.Кулініч Л.О.

3

Основи дефектології
Рисунок 3

доц.Стрітьєвич Т.М. доц.Завітренко Д.Ж. екзамен

4

Основи дефектології

4

екзамен доц.Завітренко Д.Ж. диф.залік

5
Основи дефектології
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в.Мурована І.В.

3 3

диф.залік в.Мурована І.В.

4 4

в.Мурована І.В.
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Компютерна графіка

2

залік в.Мурована І.В. в.Дереновська  О.В.

3 3

проф.Рацул А.Б. доц.Міненко О.О. залік

4 4

залік доц.Міненко О.О. в.Мурована І.В.

5

ОНД

5

доц.Міненко О.О. проф.РастригінаА.М.

6

ОНД

6

в.Калашникова Л.В. екзамен

7 7
в.Калашникова Л.В.

8 8
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3 3

доц.Міненко О.О.

4 4

доц.Міненко О.О.

5 5

Образотворче 
мистецтво з методикою 

керівництва в 
дошкільному закладі

https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0 https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1 https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx

Образотворче 
мистецтво з методикою 

керівництва в 
дошкільному закладі

https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0 https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1

Образотворче 
мистецтво з методикою 

керівництва в 
дошкільному закладі

Курсова робота з 
методики фаху

https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1

Теорія та методика 
українського народного 

танцю

https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido

Виробнича практика 
"Консультативно-
психокорекційна"

Теорія та методика 
українського народного 

танцю

https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido

Теорія та методика 
українського народного 

танцю
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido

Курсова робота з 
методик дошкільної 

освіти

Теорія та методика 
народно-сценічного танцю

https://classroom.google.com/c/NTM3OTE0NTY5Mjc2?cjc=ee2zyrxhttps://mail.google.com/mail/u/1/#search/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/FMfcgzGqPphQQbZCcLLSjnKZjgMNlnnG

Основи інклюзивної 
педагогіки

Практикум з дитячої 
психології Теорія та методика 

народно-сценічного танцю
https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0 https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffv

Основи інклюзивної 
педагогіки

Практикум з дитячої 
психології

Теорія та методика 
українського народного 

танцю
https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffvhttps://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido

Практикум з дитячої 
психології

https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffvhttps://classroom.google.com/c/NTk4MTIxMjQ0Njgw

Психологія "важкого" 
учня

https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0

Психологічні основи 
виховної діяльності

https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0

Практикум з дитячої 
психології

https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffv

Практикум з дитячої 
психології

https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffv

Практикум з дитячої 
психології Курсова робота з 

методики викладання 
хореографічних дисциплін

https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0
https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1
https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4OTE4NDk1ODk0
https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1
https://classroom.google.com/c/NTk4NjQ1NzQwNzI1
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE0NTY5Mjc2?cjc=ee2zyrx
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/FMfcgzGqPphQQbZCcLLSjnKZjgMNlnnG
https://classroom.google.com/c/NTk4NjU5Mzk1MjI0
https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffv
https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffv
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido
https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffv
https://classroom.google.com/c/NTk4MTIxMjQ0Njgw
https://meet.google.com/cqb-bvts-obp?authuser=0
https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0
https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffv
https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffv
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доц.Міненко О.О. диф.залік

6 6

диф.залік в.Калашникова Л.В.

7 7
в.Калашникова Л.В.

8 8

Курсова робота з 
методики викладання 

хореографічних дисциплінhttps://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffv

Курсова робота з 
методик початкової 

освіти

Психологічні основи 
виховної діяльності

https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0

Психологічні основи 
виховної діяльності

https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0

https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffv
https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0
https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0
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ст.в.Цуканова Н.М. залік в.Мурована І.В.

3 3

ст.в.Цуканова Н.М. доц.Міненко О.О. в.Мурована І.В.

4 4

в.Андросова Н.М. ст.в.Цуканова Н.М. доц.Міненко О.О. в.Мурована І.В.

5 5

екзамен доц.Міненко О.О.

6 6
екзамен

7 7

диф.залік в.Калашникова Л.В.

8 8

Теорія та методика 
співпраці з родинами Курсова робота з 

методики фаху

Теорія та методика 
українського народного 

танцю

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido

Теорія та методика 
співпраці з родинами

Практикум з дитячої 
психології

Теорія та методика 
українського народного 

танцю

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffvhttps://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido

Технології організації 
позакласної роботи

Теорія та методика 
співпраці з родинами

Практикум з дитячої 
психології

Теорія та методика 
українського народного 

танцю

https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmzhttps://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffvhttps://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido

Технології організації 
позакласної роботи

Практикум з дитячої 
психології

https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffv

Психологія "важкого" 
учня

Виробнича практика 
(педагогічна у групах 

дошкільного віку)/ 
Педагогічна практикка 
у закладах дошкільної 

освіти

Психологічні основи 
виховної діяльності

https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua
https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffv
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido
https://classroom.google.com/c/NTk2OTY5NTAxODgy?cjc=wz6zwmz
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua
https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffv
https://classroom.google.com/c/NTM3OTE3MzczOTIw?cjc=egpiido
https://classroom.google.com/c/NTk4OTEwODgyMzIx?hl=ru&amp;cjc=lu66ffv
https://meet.google.com/ybo-ppzx-ram?authuser=0
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2
Компютерна графіка

2

ст.в.Цуканова Н.М. екзамен в.Дереновська  О.В.

3

Хоровий клас

3

ст.в.Цуканова Н.М. доц.Назаренко М.П. залік

4 4

ст.в.Цуканова Н.М. доц.Кириченко О.І.

5 5

залік залік

6 6
залік залік

7 7

8 8

П
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 - 
14

.0
4.

20
23

2
Компютерна графіка

2

П
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ни
ця

 - 
14

.0
4.

20
23

диф.залік диф.залік залік

3
Хоровий клас

Живопис

3

залік в.Кулініч Л.О.

4

Живопис

4

в.Кулініч Л.О.

5 Живопис 5
диф.залік екзамен

6 6
залік

7 7

8 8

С
уб

от
а 

15
.0

4.
20

23

2 2

С
уб

от
а 

15
.0

4.
20

23
3 3

4 4

5 5

залік

6 6

проф. Я.В.Галета

Теорія та методика 
співпраці з родинами Історія української 

музики
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua https://mail.google.com/mail/u/1/#search/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/FMfcgzGqPphQQbZCcLLSjnKZjgMNlnnG

Теорія та методика 
співпраці з родинами Теорія та методика 

українського народного 
танцюhttps://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua https://classroom.google.com/c/NTM3OTgxMzIxMTYw?cjc=5avzch5

Теорія та методика 
співпраці з родинами

Основи сучасної 
культури

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua https://classroom.google.com/c/NTM5NjY0OTAzOTA5

Теорія та методика 
співпраці з родинами

Основи сучасної 
культури

Навчальна практика 
"Корекційно-
розвивальна"

Практикум з дитячої 
психології

Виробнича практика 
педагогічна у школі

Виробнича практика 
педагогічна у школі

https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx

https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx

Виробнича практика 
(педагогічна у школі)

Психологічні основи 
виховної діяльності

Виробнича практика 
"Педагогічна в 

закладах дошкільної 
освіти"

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0/FMfcgzGqPphQQbZCcLLSjnKZjgMNlnnG
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua
https://classroom.google.com/c/NTM3OTgxMzIxMTYw?cjc=5avzch5
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg4MjI0NzY1NzI1?hl=ua
https://classroom.google.com/c/NTM5NjY0OTAzOTA5
https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx
https://classroom.google.com/u/1/c/MzU1MDM4NTg0MDQx
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