
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Затверджую 

Перший проректор 

проф. Набока О.Г. 

________________ 

«___» ______ 2021 р. 

2021-2022 навчальний рік 

 

Розклад навчальних занять  

на  факультеті спеціальної освіти 

1 курс І семестр магістратура (1,10) 

заочна форма навчання 

  1 2   1 2 

Понеділок 

25.10  

3 

 

Філософія освіти і науки  

доц. Скиртач В.М. (лк) 

01.11 2 Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання 

дітей з особливими освітніми потребами  

доц. Одинчеко Л.К. (лк) 

4 

 

Професійний імідж фахівця в галузі 

спеціальної освіти  

доц. Омельченко М.С. (лк) 

3 Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання 

дітей з особливими освітніми потребами  

доц. Одинчеко Л.К. (лк) 

5  Професійний імідж фахівця в галузі 

спеціальної освіти  

доц. Омельченко М.С. (лк) 

4  Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології 

навчання дітей з особливими 

освітніми потребами  

доц. Одинчеко Л.К.  

Вівторок 

26.10  

2 Технології навчання дітей з комплексними 

порушеннями, раннім аутичним спектром та 

синдромом Дауна ст.викл. Іваненко А.С. (лк) 

02.11 1 Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології 

навчання дітей з особливими 

освітніми потребами  

доц. Одинчеко Л.К. 

 

 

 

3 

Технології навчання дітей з комплексними 

порушеннями, раннім аутичним спектром та 

синдромом Дауна ст.викл. Іваненко А.С. (лк) 2 Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології 

навчання дітей з особливими 

 



освітніми потребами  

доц. Одинчеко Л.К. 

4 Філософія освіти і науки  

доц. Скиртач В.М. (лк) 

3 Технології навчання дітей з 

комплексними 

порушеннями, раннім 

аутичним спектром та 

синдромом Дауна ст.викл. 

Іваненко А.С. 

Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології 

навчання дітей з особливими 

освітніми потребами  

доц. Одинчеко Л.К. 

5 

 

Філософія освіти і науки  

доц. Скиртач В.М. (лк) 

4 Академічна доброчесність 

університетської спільноти 

проф. Топольник Я.В 

Технології навчання дітей з 

комплексними 

порушеннями, раннім 

аутичним спектром та 

синдромом Дауна ст.викл. 

Іваненко А.С. 

 

  

5 Академічна доброчесність університетської спільноти проф. 

Топольник Я.В   

Середа 

27.10  

4 Психологія педагогічної діяльності фахівця 

галузі спеціальної освіти  

проф. Мамічева О.В. (лк) 

03.11 3 Психолого-педагогічні основи соціалізації осіб з 

інтелектуальними порушеннями  

проф. Татьянчикова І.В.(лк) 

4 Психологія педагогічної діяльності фахівця галузі 

спеціальної освіти  

проф. Мамічева О.В. (лк) 

5 Професійний імідж фахівця в галузі 

спеціальної освіти  

доц. Омельченко М.С. (лк) 

 
 

Четвер 

28.10  

2 Академічна доброчесність університетської 

спільноти проф. Топольник Я.В (лк) 

04.11 3  Психолого-педагогічні 

основи соціалізації осіб з 

інтелектуальними 

порушеннями  

проф. Татьянчикова І.В. 



3 Психологія педагогічної діяльності фахівця 

галузі спеціальної освіти  

проф. Мамічева О.В. (лк) 

4 

Психолого-педагогічні основи соціалізації осіб з 

інтелектуальними порушеннями  

проф. Татьянчикова І.В.(лк) 

5 Психолого-педагогічні 

основи соціалізації осіб з 

інтелектуальними 

порушеннями  

проф. Татьянчикова І.В. 

Академічна доброчесність 

університетської спільноти 

проф. Топольник Я.В 
5 

Академічна доброчесність університетської 

спільноти проф. Топольник Я.В (лк) 

П’ятниця 

29.10 

  

3 Сучасні інформаційні технології (за 

професійним спрямованням) (лк)  

05.11 1  Психологія педагогічної 

діяльності фахівця галузі 

спеціальної освіти  

доц. Малій Н.М. 

2 Психологія педагогічної 

діяльності фахівця галузі 

спеціальної освіти  

доц. Малій Н.М. 

Сучасні інформаційні 

технології (за професійним 

спрямованням) (3 підгр) 

4 Сучасні інформаційні технології (за 

професійним спрямованням) (лк) 

3 Сучасні інформаційні технології (за професійним 

спрямованням) (лк) 

5 Сучасні інформаційні 

технології (за 

професійним 

спрямованням) (1 підгр) 

 4 Сучасні інформаційні 

технології (за професійним 

спрямованням) (2 підгр) 

 

5  Сучасні інформаційні 

технології (за професійним 

спрямованням) (4 підгр) 

 

Декан факультету спеціальної освіти ______________ проф.Мамічева О.В. 

Диспетчер факультету спеціальної освіти ____________ Шаріпова Н.Є.  

      Методист ___________ Фролова О.О 

 



 

 

 

 


