
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ДЕРЖ АВНИЙ ЗАКЛАД ВИ Щ О Ї ОСВІТИ  

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ШСШТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГИ

'  ' -ЗАТВЕРДЖУЮ
•' ■ /  _ ]П> • -директора» кауково- 
- 1 )ї.едапігічнрї:|-анав,ч.роботи ННІМПУМО

У; ._■ О. Л. Фещенко

РОЗКЛАД
заліково-екзаменаційної II сесії I семестру I  курсу 

студентів групи СО-21-Г1 
спеціальність 016 "Спеціальна освіта”, 

освітньо-наукова програма "Спеціальна освіта" 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Термін сесії: 07.02.2022 р. - 20.02.2022 р.

Д а т Час №
ауд. Дисципліна Вид

заняття Викладач
Електронний ресурс 
з'єднання викладачів*

07.02.2022 р  
Понеділок

10.00-11.20 Магістерська студія «Спеціальна освіта» семінар проф. Гладуш В.А. уікіог.дїаФизЬ2 @иет. еби.иа
11.30-12.50 Магістерська студія «Спеціальна освіта» семінар проф. Гладуш В.А.

13.10-14.30
Еволюційне позиціонування спеціальної освіти та 

інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 
потребами

семінар доц. Висоцька А.М.
уузоізка ат@иет. еби.иа

14.40-16.00
Еволюційне позиціонування спеціальної освіти та 

інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 
потребами

семінар доц. Висоцька А.М.

08.02.2022 р
Вівторок

10.00-11.20 Магістерська студія «Спеціальна освіта» семінар проф. Гладуш В.А. уїкіог ̂ аФизЬ2 @иет. еби.иа
11.30-12.50 Методолгія та організація наукового дослідження консультація проф. Гладуш В.А.

13.10-14.30
Еволюційне позиціонування спеціальної освіти та 

інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 
потребами

семінар доц. Висоцька А.М.

ууз оізка ат@иет. еби.иа

14.40-16.00
Еволюційне позиціонування спеціальної освіти та 

інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 
потребами

консультація доц. Висоцька А.М.

09.02.2022 р  
Середа

8.30-9.50 Магістерська студія «Спеціальна освіта» консультація проф. Гладуш В.А.
уікіог.дїаФизЬ2 @иет. еби.иа10.00-11.20 Методолгія та організація наукового дослідження лекція проф. Гладуш В.А.

11.30-12.50 Методолгія та організація наукового дослідження лекція проф. Гладуш В.А.

13.10-14.30
Еволюційне позиціонування спеціальної освіти та 

інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 
п^ребами

екзамен доц. Висоцька А.М. уузоізка ат@иет. еби.иа

10.02.2022 р
Четвер

8.30-9.50 Магістерська студія «Спеціальна освіта» екзамен проф. Гладуш В.А.
уїкіог ̂ аФизЬ2 @иет. еби.иа

10.00-11.20 Актуальні проблеми спеціальної психології лекція проф. Гладуш В.А.

11.30-12.50 Організація інклюзивного навчання в закладах освіти лекція доц. Висоцька А.М.
ууз оізка ат@иет. еби.иа

13.10-14.30 Організація інклюзивного навчання в закладах освіти лекція доц. Висоцька А.М.

11.02.2022
П'ятниця

8.30-9.50 Актуальні проблеми спеціальної психології лекція проф. Гладуш В.А.
уїкіог ̂ аФизЬ2 @иет. еби.иа

10.00-11.20 Актуальні проблеми спеціальної психології лекція проф. Гладуш В.А.

11.30-12.50 Організація інклюзивного навчання в закладах освіти лекція доц. Висоцька А.М.
ууз оізка ат@иет. еби.иа

13.10-14.30 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Мова і 
комунікація" лекція доц. Висоцька А.М.

14.02.2022
Понеділок

10.00-11.20 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Мова і 
комунікація" лекція доц. Висоцька А.М.

ууз оізка ат@иет. еби.иа
11.30-12.50 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Мова і 

комунікація" лекція доц. Висоцька А.М.

13.10-14.30 Сучасні медико-біологічні аспекти спеціальної освіти та 
інклюзивного навчання дітей з ООП лекція доц. Дубовський С.О.

ФиЬоузкауа іпа@иет.еФи.иа
14.40-16.00 Сучасні медико-біологічні аспекти спеціальної освіти та 

інклюзивного навчання дітей з ООП лекція доц. Дубовський С.О.

15.02.2022
Вівторок

10.00-11.20 Актуальні аспекти альтернативної педагогіки семінар доц. Висоцька А.М.
ууз оізка ат@иет. еби.иа

11.30-12.50 Актуальні аспекти альтернативної педагогіки семінар доц. Висоцька А.М.

13.10-14.30 Сучасні медико-біологічні аспекти спеціальної освіти та 
інклюзивного навчання дітей з ООП лекція доц. Дубовський С.О.

ФиЬоузкауа іпа@иет.еФи.иа

14.40-16.00
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і лекція доц. Дубовський С.О.

16.02.2022
Середа

8.30-9.50 Психологія і етика ділового спілкування лекція доц. Рожнова Т.Є. годіоуаіе65 @иет. еби.иа

10.00-11.20 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і лекція доц. Дубовський С.О.
ФиЬоузкауа іпа@иет.еФи.иа

11.30-12.50 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і лекція доц. Дубовський С.О.

17.02.2022
Четвер

8.30-9.50 Психологія і етика ділового спілкування лекція доц. Рожнова Т.Є.
годіоуаіе65 @иет. еби.иа

10.00-11.20 Психологія і етика ділового спілкування лекція доц. Рожнова Т.Є.

11.30-12.50 Актуальні аспекти альтернативної педагогіки залік доц. Висоцька А.М. ууз оізка ат@иет. еби.иа

13.10-14.30 Психолого-педагогічне вивчення та проектування моделі 
супроводу розвитку дітей з ООП лекція доц. Дубовський С.О. ФиЬоузкауа іпа@иет.еФи.иа

18.02.2022
П'ятниця

8.30-9.50 Нормативно-правові засади психолого-педагогічного 
супроводу осіб з ОПП семінар доц. Дубовський С.О.

ФиЬоузкауа іпа@иет.еФи.иа
10.00-11.20 Нормативно-правові засади психолого-педагогічного 

супроводу осіб з ОПП семінар доц. Дубовський С.О.

11.30-12.50 Волонтерська діяльність в роботі з дітьми з особливими 
освітніми потребами семінар доц. Калініченко О.І. каІітсЬепко @иет. еби.иа

19.02.2022
Субота

10.00-11.20 Нормативно-правові засади психолого-педагогічного 
супроводу осіб з ОПП залік доц. Дубовський С.О.

ФиЬоузкауа іпа@иет.еФи.иа
11.30-12.50 Психолого-педагогічне вивчення та проектування моделі 

супроводу розвитку дітей з ООП лекція доц. Дубовський С.О.

13.10-14.30 Волонтерська діяльність в роботі з дітьми з особливими 
освітніми потребами семінар доц. Калініченко О.І. каїїпісЬепко @иет. еби.иа

20.02.2022
Неділя

10.00-11.20 Психолого-педагогічне вивчення та проектування моделі 
супроводу розвитку дітей з ООП лекція доц. Дубовський С.О. ФиЬоузкауа іпа@иет.еФи.иа

11.30-12.50 Волонтерська діяльність в роботі з дітьми з особливими 
освітніми потребами залік доц. Калініченко О.І. каїїпісЬепко @иет. еби.иа

* - викладачі записують свій електронний ресурс в розкладі напроти тих зайнять, які вони будуть провс 
тел: староста .
Завідувач навчально-методичного відділу
ННЗМП ДЗВО УМО_________ І І С і} У  ° ' а ' Івани,10ва

Завідувач відділу моніторингу якості вищої освіти_____________ О. А. БезносО
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
Д ЕРЖ А ВН И Й  ЗА КЛ А Д  В И Щ О Ї О С В ІТИ  

У Н ІВ ЕРСИ ТЕТ М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У  О С В ІТИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

і  .ЗАТВЕРДЖУЮ 
директора з науково-
гтедагоіічної їа  н ж .  робота ННІМП УМО 

О. Л. Фещенко
' 2022 р.

РОЗКЛАД
заліково-екзамінаційної III сесії І  семестру І курсу 

студентів групи СО-21-Г1 
спеціальність 016 "Спеціальна освіта”, 
освітньо-наукова програма "Спеціальна освіта" 

другий (магістрерський) рівень вищої освіти 
Термін сесії: 04.04.2022 р. - 15.04.2022 р.

Дата Час
№

ауд. Дисципліна
Вид

заняття Викладач
Електронний ресурс 

з'єднання викладачів*

04.04.2022 р. 
понеділок

10.00-11.20
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Мова і 

комунікація”
семінар доц. Висоцька А.М.

уу$оІ$ка.ат@иет.еби.иа

11.30-12.50
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Мова і 

комунікація"
семінар доц. Висоцька А.М.

13.10-14.30 Методологія та організація наукового дослідження семінар проф. Гладуш В.А. уікіог. §1аби зЬ2 @иет .еби.иа
14.40-16.00 Методологія та організація наукового дослідження семінар проф. Гладуш В.А.

05.04.2022 р. 
вівторок

10.00-11.20
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 

цінності"
лекція доц. Висоцька А.М.

уу50І5ка.ат@иет.еби.иа

11.30-12.50
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 

цінності"
лекція доц. Висоцька А.М.

13.10-14.30 Методологія та організація наукового дослідження семінар проф. Гладуш В.А. уікіог.§1абизЬ2 @и ет.еби.иа
14.40-16.00 Методологія та організація наукового дослідження консульт ація проф. Гладуш В.А.

16.10-17.30
Сучасні методико-біологічні аспекти спеціальної освіти та 

інклюзивного навчання дітей з ОПП семінар доц. Дубовський С.О. биЬоузкауа іпа@иет.еби.иа

06.04.2022 р. 
середа

10.00-11.20
Сучасні методико-біологічні аспекти спеціальної освіти та 

інклюзивного навчання дітей з ОПП
семінар доц. Дубовський С.О.

биЬоузкауа іпа@иет.еби.иа
11.30-12.50

Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 
суспільство"

семінар доц. Дубовський С.О.

13.10-14.30 Актуальні проблеми спеціальної психології семінар проф. Гладуш В.А. уікіог. §1аби зЬ2 @иет .еби.иа
14.40-16.00 Актуальні проблеми спеціальної психології семінар проф. Гладуш В.А.

16.10-17.30 Організація інклюзивного навчання в закладах освіти семінар доц. Висоцька А.М. уувоізка. ат@и ет.еби.иа

07.04.2022 р. 
четвер

10.00-11.20
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 

суспільство"
семінар доц. Дубовський С.О.

биЬоузкауа іпа@иет.еби.иа
11.30-12.50

Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 
природа"

лекція доц. Дубовський С.О.

13.10-14.30 Актуальні проблеми спеціальної психології семінар проф. Гладуш В.А. уікіог.§1абизЬ2 @и ет.еби.иа
14.40-16.00 Актуальні проблеми спеціальної психології консульт ація проф. Гладуш В.А.
16.10-17.30 Організація інклюзивного навчання в закладах освіти семінар доц. Висоцька А.М. уувоізка. ат@и ет.еби.иа

08.04.2022 р. 
п'ятниця

8.30-9.50 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 
суспільство"

екзамен доц. Дубовський С.О.
биЬоузкауа іпа@иет.еби.иа

10.00-11.20 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 
природа"

лекція доц. Дубовський С.О.

11.30-12.50 Актуальні проблеми спеціальної педагогіки лекція проф. Гладуш В.А.
уікіог.§1абизЬ2 @и ет.еби.иа13.10-14.30 Актуальні проблеми спеціальної педагогіки лекція проф. Гладуш В.А.

14.40-16.00 Методологія та організація наукового дослідження екзамен проф. Гладуш В.А.

09.04.2022 р. 
суббота

10.00-11.20
Сучасні методико-біологічні аспекти спеціальної освіти та 

інклюзивного навчання дітей з ОПП
семінар доц. Дубовський С.О.

уувоізка.ат @иет .еби.иа
11.30-12.50

Сучасні методико-біологічні аспекти спеціальної освіти та 
інклюзивного навчання дітей з ОПП

консульт ація доц. Дубовський С.О.

13.10-14.30
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Мова і 

комунікація"
семінар доц. Висоцька А.М.

14.40-16.00
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Мова і 

комунікація" консульт ація доц. Висоцька А.М.

10.04.2022 р. 
неділя

10.00-11.20
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Мова і 

комунікація"
екзамен доц. Висоцька А.М.

уувоізка.ат @иет .еби.иа
11.30-12.50

Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 
цінності"

лекція доц. Висоцька А.М.

13.10-14.30
Сучасні методико-біологічні аспекти спеціальної освіти та 

інклюзивного навчання дітей з ОПП
екзамен доц. Дубовський С.О.

14.40-16.00
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 

суспільство" семінар доц. Дубовський С.О.

11.04.2022 р. 
понеділок

8.30-9.50 Організація інклюзивного навчання в закладах освіти семінар доц. Висоцька А.М. уувоізка.ат @иет .еби.иа

10.00-11.20 Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 
природа"

лекція доц. Дубовський С.О.
биЬоузкауа іпа@иет.еби.иа

11.30-12.50 Організація та управління корекційно-реабілітаційною 
діяльністю

лекція доц. Дубовський С.О.

13.10-14.30 Актуальні проблеми спеціальної педагогіки лекція проф. Гладуш В.А. уікіог.§1абизЬ2 @и ет.еби.иа
14.40-16.00 Актуальні проблеми спеціальної психології екзамен проф. Гладуш В.А.

12.04.2022 р. 
вівторок

8.30-9.50 Організація інклюзивного навчання в закладах освіти консульт ація доц. Висоцька А.М. уувоізка.ат @иет .еби.иа

10.00-11.20
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 

природа"
лекція доц. Дубовський С.О.

биЬоузкауа іпа@иет.еби.иа
11.30-12.50

Організація та управління корекційно-реабілітаційною 
діяльністю

лекція доц. Дубовський С.О.

13.10-14.30
Науковий семінар "Теорія планування педагогічного 

експерименту"
лекція проф. Гладуш В.А.

уікіог.§1абизЬ2 @и ет.еби.иа
14.40-16.00

Науковий семінар "Теорія планування педагогічного 
експерименту" лекція проф. Гладуш В.А.

13.04.2022 р. 
середа

8.30-9.50 Психологія і етика ділового спілкування семінар доц. Рожнова Т.Є. го§поуаіе65 @иет.еби.иа
10.00-11.20 Психологія і етика ділового спілкування семінар доц. Рожнова Т.Є.

11.30-12.50
Психологічно-педаагогічне вивчення та проектування 

моделі супроводу розвитку дітей з ОПП
семінар доц. Дубовський С.О.

биЬоузкауа іпа@иет.еби.иа
13.10-14.30

Психологічно-педаагогічне вивчення та проектування 
моделі супроводу розвитку дітей з ОПП

семінар доц. Дубовський С.О.

14.40-16.00
Науковий семінар "Теорія планування педагогічного 

експерименту" лекція проф. Гладуш В.А. уікіог.§1абизЬ2 @и ет.еби.иа

14.04.2022 р. 
четвер

8.30-9.50 Психологія і етика ділового спілкування залік доц. Рожнова Т.Є. го§поуаіе65 @иет.еби.иа

10.00-11.20 Психологічно-педаагогічне вивчення та проектування 
моделі супроводу розвитку дітей з ОПП

залік доц. Дубовський С.О. биЬоузкауа іпа@иет.еби.иа

11.30-12.50 Формування парінерської взаємодії суб єктів лекція доц. Висоцька А.М.
уувоізка.ат @иет .еби.иа13.10-14.30 Формуваиспттїюпттвнлзгоопвізаамцпті^^бє^тів лекція доц. Висоцька А.М.

15.04.2022 р. 
п'ятниця

8.30-9.50
Сучасні інформаційні технології навчання та досліджень 

в спеціальній освіті
лекція проф. Махиня Т.А.

га1 сЬиг§17 @и ет.еби.иа10.00-11.20
Сучасні інформаційні технології навчання та досліджень 

в спеціальній освіті
лекція проф. Махиня Т.А.

11.30-12.50
Сучасні інформаційні технології навчання та досліджень 

в спеціальній освіті
лекція проф. Махиня Т.А.

13.10-14.30 Формування партнерської взаємодії суб єктів лекція доц. Висоцька А.М. іліяоГяка а т@ ііе т  еНн иа
14.40-16.00 Організація інклюзивного навчання в закладах освіти екзамен доц.Висоцька А.М.

- викладачі записують свій електронний ресурс в розкладі напроти тих зайнять, які вони будуть проводити дистанційно
тел: староста
Завідувач навчально-мегодичноіД. відділ}''
ННІМП ДЗВО УМО__________ 'і' У  ■■ у- О.А. Івашшова

Завідувач відділу моніторингу яж>сгі вищої осв іти _______________ О.А. БезносО
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