
ЗАТВЕРДЖУЮ

директора з науково- 

педагогічної та навч. роботи  ННІМП УМО

__________________ О. Л. Фещенко
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РОЗКЛАД

 заліково-екзаменаційної  ІIІ сесії  IІ  семестру I  курсу

студентів групи СО-20-Г2

освітньо-наукова програма "Спеціальна освіта"

освітній ступінь: магістр

Термін сесії: 26.10.2021 р. - 10.11.2021 р.

Дата Час
№  

ауд.
Дисципліна Вид заняття Викладач

Електронний ресурс 

з'єднання викладачів*

13.10-14.30 408
Сучасні інформаційні технології навчання та 

досліджень в спеціальній освіті
консультація доц. Махиня Т. А.

14.40-16.00
408

Сучасні інформаційні технології навчання та 

досліджень в спеціальній освіті
семінар доц. Махиня Т. А.

16.10-17.30 408
Сучасні інформаційні технології навчання та 

досліджень в спеціальній освіті
семінар доц. Махиня Т. А.

17.40-19.00 408
Сучасні інформаційні технології навчання та 

досліджень в спеціальній освіті
семінар доц. Махиня Т. А.

8.30-9.50 408
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 

цінності"
семінар доц. Висоцька  А.М.

10.00-11.20
408

Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 

цінності"
семінар доц. Висоцька  А.М.

11.30-12.50 408 Актуальні проблеми спеціальної педагогіки семінар проф. Гладуш В.А.

13.10-14.30 408 Актуальні проблеми спеціальної педагогіки семінар проф. Гладуш В.А.

8.30-9.50 408
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 

цінності"
семінар доц. Висоцька  А.М.

10.00-11.20 408
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 

цінності"
консультація доц. Висоцька  А.М.

11.30-12.50 408 Актуальні проблеми спеціальної педагогіки семінар проф. Гладуш В.А.

13.10-14.30 408 Актуальні проблеми спеціальної педагогіки консультація проф. Гладуш В.А.

14.40-16.00 408
Сучасні інформаційні технології навчання та 

досліджень в спеціальній освіті
екзамен доц. Махиня Т. А. zalcburg17@uem.edu.ua

8.30-9.50 408
Науковий семінар «Теорія планування 

педагогічного експерименту»
семінар проф. Гладуш В.А.

10.00-11.20 408
Науковий семінар «Теорія планування 

педагогічного експерименту»
семінар проф. Гладуш В.А.

11.30-12.50 408
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 

природа"
семінар доц. Дубовский С.О.

13.10-14.30 408
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 

природа"
семінар доц. Дубовский С.О.

14.40-16.00 408 Науково-дослідна практика залік доц. Висоцька  А.М. vysotska.am@uem.edu.ua

10.00-11.20 408
Науковий семінар «Теорія планування 

педагогічного експерименту»
залік проф. Гладуш В.А. viktor.gladush2@uem.edu.ua

11.30-12.50 408
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 

природа"
семінар доц. Дубовский С.О.

13.10-14.30 408
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 

природа"
консультація доц. Дубовский С.О.

14.40-16.00 408
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 

цінності"
екзамен доц. Висоцька  А.М. vysotska.am@uem.edu.ua

8.30-9.50 408
Організація та управління корекційно-

реабілітаційною діяльністю
семінар доц. Дубовский С.О.

10.00-11.20 408
Організація та управління корекційно-

реабілітаційною діяльністю
семінар доц. Дубовский С.О.

11.30-12.50 408
Формування партнерської взаємодії суб’єктів 

інклюзивного навчання 
семінар доц. Висоцька  А.М.

13.10-14.30 408
Формування партнерської взаємодії суб’єктів 

інклюзивного навчання 
семінар доц. Висоцька  А.М.

14.40-16.00 408 Актуальні проблеми спеціальної педагогіки екзамен проф. Гладуш В.А. viktor.gladush2@uem.edu.ua

8.30-9.50 411
Організація та управління корекційно-

реабілітаційною діяльністю
залік доц. Дубовский С.О. dubovskaya_ina@uem.edu.ua

10.00-11.20 411
Формування партнерської взаємодії суб’єктів 

інклюзивного навчання 
залік доц. Висоцька  А.М. vysotska.am@uem.edu.ua

11.30-12.50 411
Педагогіка і психологія вищої школи та методика їх 

викладання
лекція проф. Гладуш В.А.

13.10-14.30 411
Педагогіка і психологія вищої школи та методика їх 

викладання
лекція проф. Гладуш В.А.

dubovskaya_ina@uem.edu.ua

vysotska.am@uem.edu.ua

dubovskaya_ina@uem.edu.ua

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

спеціальність  016 "Спеціальна освіта" 

                                                       УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ
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Понеділок

02.11.2021 р. 

Вівторок

03.11.2021 р. 

Середа

26.10.2021 р. 

Вівторок 

28.10.2021 р. 

Четвер

29.10.2021 р. 

П`ятниця

27.10.2021 р. 
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8.30-9.50 411
Педагогіка і психологія вищої школи та методика їх 

викладання
лекція проф. Гладуш В.А. viktor.gladush2@uem.edu.ua

10.00-11.20 411 Менеджмент системи спеціальної освіти лекція доц. Рожнова Т.Є.

11.30-12.50 411 Менеджмент системи спеціальної освіти лекція доц. Рожнова Т.Є.

13.10-14.30 411
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Людина і 

природа"
екзамен доц. Дубовский С.О. dubovskaya_ina@uem.edu.ua

8.30-9.50 411 Менеджмент системи спеціальної освіти лекція доц. Рожнова Т.Є. rognovate65@uem.edu.ua

10.00-11.20 411
Спеціальна дидактика освітньої галузі «Людина і 

праця»
лекція доц. Висоцька  А.М.

11.30-12.50 411
Спеціальна дидактика освітньої галузі «Людина і 

праця»
лекція доц. Висоцька  А.М.

13.10-14.30 411
Спеціальна дидактика освітньої галузі «Побут і 

соціум»
лекція доц. Дубовский С.О.

14.40-16.00 411
«Спеціальна дидактика освітньої галузі «Побут і 

соціум»»
лекція доц. Дубовский С.О.

8.30-9.50 411
Спеціальна дидактика освітньої галузі «Людина і 

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

10.00-11.20 411
Сучасні психолого-педагогічні методики супроводу 

батьків з ООП
лекція доц. Дубовский С.О.

11.30-12.50 411
Сучасні психолого-педагогічні методики супроводу 

батьків з ООП
лекція доц. Дубовский С.О.

8.30-9.50 411
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Здоров`я і 

рух"
лекція доц. Висоцька  А.М.

10.00-11.20 411
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Здоров`я і 

рух"
лекція доц. Висоцька  А.М.

11.30-12.50 411
«Спеціальна дидактика освітньої галузі «Побут і 

соціум»»
лекція доц. Дубовский С.О. dubovskaya_ina@uem.edu.ua

13.10-14.30 411 Сучасні підходи до освіти дітей з РАС лекція доц. Калініченко О.І.

8.30-9.50 411
Спеціальна дидактика освітньої галузі "Здоров`я і 

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

10.00-11.20 411
Сучасні психолого-педагогічні методики супроводу 

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

11.30-12.50 411 Сучасні підходи до освіти дітей з РАС лекція доц. Калініченко О.І.

13.10-14.30 411 Сучасні підходи до освіти дітей з РАС лекція доц. Калініченко О.І.

* - 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
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