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директора з науково- 

педагогічної та навч. роботи  ННІМП УМО

__________________ О. Л. Фещенко
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РОЗКЛАД

настановчої  I сесії  I  семестру I  курсу

студентів групи СО-21-Г1

освітньо-наукова програма "Спеціальна освіта"

освітній ступінь: магістр

Термін сесії: 01.12.2021 р. - 07.12.2021 р.

Дата Час
№  

ауд.
Дисципліна

Вид 

заняття
Викладач

Електронний ресурс 

з'єднання викладачів*

8.30-9.50 4.2 Організаційні збори кафедра

10.00-11.20 4.2 Магістерська студія «Спеціальна освіта» лекція проф. Гладуш В.А.

11.30-12.50 4.2 Магістерська студія «Спеціальна освіта» лекція проф. Гладуш В.А.

13.10-14.30 4.2

Еволюційне позиціонування спеціальної освіти та 

інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 

потребами

лекція доц. Висоцька  А.М. vysotska.am@uem.edu.ua

8.30-9.50 4.2

Еволюційне позиціонування спеціальної освіти та 

інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 

потребами

лекція доц. Висоцька  А.М.

10.00-11.20 4.2

Еволюційне позиціонування спеціальної освіти та 

інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 

потребами

лекція доц. Висоцька  А.М.

11.30-12.50 4.2
Нормативно-правові засади психолого-педагогічного 

супроводу осіб з ООП
лекція доц. Дубовский С.О.

13.10-14.30 4.2
Нормативно-правові засади психолого-педагогічного 

супроводу осіб з ООП
лекція доц. Дубовский С.О.

8.30-9.50 4.2
Нормативно-правові засади психолого-педагогічного 

супроводу осіб з ООП
лекція доц. Дубовский С.О. dubovskaya_ina@uem.edu.ua

10.00-11.20 4.2 Актуальні аспекти альтернативної педагогіки лекція доц. Висоцька  А.М.

11.30-12.50 4.2 Актуальні аспекти альтернативної педагогіки лекція доц. Висоцька  А.М.

13.10-14.30 4.2
Волонтерська діяльність в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами
лекція доц. Калініченко О.І.

8.30-9.50 3.5 Актуальні аспекти альтернативної педагогіки лекція доц. Висоцька  А.М. vysotska.am@uem.edu.ua

10.00-11.20 3.5
Волонтерська діяльність в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами
лекція доц. Калініченко О.І.

11.30-12.50 3.5
Волонтерська діяльність в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами
лекція доц. Калініченко О.І.

13.10-14.30 3.5 Магістерська студія «Спеціальна освіта» лекція проф. Гладуш В.А. viktor.gladush2@uem.edu.ua

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

тел: староста 

ННІМП ДЗВО УМО________________ О.А. Іванилова 

Завідувач відділу моніторингу якості вищої освіти ______________О.А. Безнос


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

спеціальність  016 "Спеціальна освіта", 

                                                       УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

viktor.gladush2@uem.edu.ua

vysotska.am@uem.edu.ua

dubovskaya_ina@uem.edu.ua

vysotska.am@uem.edu.ua

Завідувач навчально-методичного відділу

01.12.2021 р. 

Середа 

03.12.2021 р. 

П'ятниця

06.12.2021 р. 

Понеділок

02.12.2021 р. 
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