
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННІМП УМО

____________ Т.Є. Рожнова

20 вересня 2022р.

РОЗКЛАД

заліково-екзамінаційної  4 сесії  I  семестру II  курсу

студентів групи СО-21-Г1

освітньо-наукова програма "Спеціальна освіта"

другий (магістрерський) рівень вищої освіти

Термін сесії: 30.01.2023 р. - 10.02.2023 р.

Дата Час
№  

ауд.
Дисципліна

Вид 

заняття
Викладач

Електронний ресурс 

з'єднання викладачів*

13.10-14.30 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Побут і соціум" семінар доц. Дубовський С.О.

14.40-16.00 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Побут і соціум" семінар доц. Дубовський С.О.

16.10-17.30
Педагогіка і психологія вищої школи та методика її 

викладання
семінар доц. Дубініна О.В.

17.40-19.00
Педагогіка і психологія вищої школи та методика її 

викладання
семінар доц. Дубініна О.В.

10.00-11.20 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і праця" семінар доц. Штангей С.В.

11.30-12.50 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і праця" семінар доц. Штангей С.В.

13.10-14.30 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і праця" семінар доц. Штангей С.В.

14.40-16.00 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і праця" консультація доц. Штангей С.В.

11.30-12.50 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Побут і соціум" семінар доц. Дубовський С.О.

13.10-14.30 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Побут і соціум" консультація доц. Дубовський С.О.

14.40-16.00 Менеджмент системи спеціальної освіти семінар доц. Рожнова Т.Є. rognovate65@uem.edu.ua

16.10-17.30
Педагогіка і психологія вищої школи та методика її 

викладання
семінар доц. Дубініна О.В.

17.40-19.00
Педагогіка і психологія вищої школи та методика її 

викладання
консультація доц. Дубініна О.В.

10.00-11.20 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Побут і соціум" екзамен доц. Дубовський С.О. dubovskaya_ina@uem.edu.ua

11.30-12.50 Менеджмент системи спеціальної освіти семінар доц. Рожнова Т.Є.

13.10-14.30 Менеджмент системи спеціальної освіти семінар доц. Рожнова Т.Є.

14.40-16.00 Менеджмент системи спеціальної освіти консультація доц. Рожнова Т.Є.

10.00-11.20 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і праця" екзамен доц. Штангей С.В.

11.30-12.50 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Здоров'я і рух" семінар доц. Штангей С.В.

13.10-14.30 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Здоров'я і рух" семінар доц. Штангей С.В.

14.40-16.00 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Здоров'я і рух" семінар доц. Штангей С.В.

16.10-17.30 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Здоров'я і рух" консультація доц. Штангей С.В.

10.00-11.20
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Математика і 

робота з інформацією"
лекція доц. Дубовський С.О.

11.30-12.50
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Математика і 

робота з інформацією"
лекція доц. Дубовський С.О.

13.10-14.30
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Математика і 

робота з інформацією"
лекція доц. Дубовський С.О.

14.40-16.00
Формування професійної компетентності у майбутніх 

фахівців
лекція доц. Дубовський С.О.

10.00-11.20
Науковий семіран "Математико-стаатистичні методи 

обробки результатів емпіричного дослідження"
лекція доц. Дубовський С.О.

11.30-12.50
Науковий семіран "Математико-стаатистичні методи 

обробки результатів емпіричного дослідження"
лекція доц. Дубовський С.О.

30.01.2023 р. 

понеділок 

01.02.2023 р. 

середа

31.01.2023 р. 

вівторок

02.02.2023 р. 

четвер

03.02.2023 р. 

п'ятниця

04.02.2023 р. 

суббота

05.02.2023 р. 

неділя

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

спеціальність  016 "Спеціальна освіта", 

                                                       УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

dubovskaya_ina@uem.edu.ua

dubovskaya_ina@uem.edu.ua

dubovskaya_ina@uem.edu.ua

o_dybinina@uem.edu.ua

dubovskaya_ina@uem.edu.ua

o_dybinina@uem.edu.ua

rognovate65@uem.edu.ua



13.10-14.30
Науковий семіран "Математико-стаатистичні методи 

обробки результатів емпіричного дослідження"
лекція доц. Дубовський С.О.

10.00-11.20
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Мистецтво і 

культура"
лекція

11.30-12.50
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Мистецтво і 

культура"
лекція

13.10-14.30
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Мистецтво і 

культура"
лекція

10.00-11.20 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Здоров'я і рух" екзамен доц. Штангей С.В.

11.30-12.50
Сучасні підходи до підтримки дітей з ОПП (з 

комплексними порушеннями)
лекція доц. Штангей С.В.

13.10-14.30
Сучасні підходи до підтримки дітей з ОПП (з 

комплексними порушеннями)
лекція доц. Штангей С.В.

14.40-16.00
Сучасні підходи до підтримки дітей з ОПП (з 

комплексними порушеннями)
лекція доц. Штангей С.В.

16.10-17.30
Педагогіка і психологія вищої школи та методика її 

викладання
екзамен доц. Дубініна О.В. o_dybinina@uem.edu.ua

10.00-11.20 Менеджмент системи спеціальної освіти екзамен доц. Рожнова Т.Є. rognovate65@uem.edu.ua

11.30-12.50 Сучасні підходи до підтримки дітей з ОПП (F71, F72) лекція доц. Калініченко І.О.

13.10-14.30 Сучасні підходи до підтримки дітей з ОПП (F71, F72) лекція доц. Калініченко І.О.

14.40-16.00 Сучасні підходи до підтримки дітей з ОПП (F71, F72) лекція доц. Калініченко І.О.

10.00-11.20 Сучасні підходи до освіти дітей з РАС семінар доц. Калініченко І.О.

11.30-12.50 Сучасні підходи до освіти дітей з РАС семінар доц. Калініченко І.О.

13.10-14.30 Сучасні підходи до освіти дітей з РАС залік доц. Калініченко І.О.

14.40 Курсова робота із спеціальності педагогіка та психологія захист кафедра

10.00-11.20
Сучасні психолого-педагогічні методики супроводу 

батьків дітей з ООП
семінар доц. Дубовський С.О.

11.30-12.50
Сучасні психолого-педагогічні методики супроводу 

батьків дітей з ООП
семінар доц. Дубовський С.О.

13.10-14.30
Сучасні психолого-педагогічні методики супроводу 

батьків дітей з ООП
залік доц. Дубовський С.О.

14.40-16.00
Формування професійної компетентності у майбутніх 

фахівців
лекція доц. Дубовський С.О.

16.10-17.30
Формування професійної компетентності у майбутніх 

фахівців
лекція доц. Дубовський С.О.

* - викладачі записують свій електронний ресурс в розкладі напроти тих заннять, які вони будуть проводити дистанційно

тел: староста 

ННІМП ДЗВО УМО________________ О.А. Іванилова 

Завідувач навчально-методичного відділу

06.02.2023 р. 

понеділок

07.02.2023 р. 

вівторок

08.02.2023 р. 

середа

05.02.2023 р. 

неділя

09.02.2023 р. 

четвер

10.06.2023 р. 

п'ятниця
dubovskaya_ina@uem.edu.ua

kalinichenko@uem.edu.ua

kalinichenko@uem.edu.ua

dubovskaya_ina@uem.edu.ua


