
 

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

ЗАОЧНА  ФОРМА НАВЧАННЯ,   

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА,  014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА(Труд.навчання та технології),   

Магістратура 1  КУРС      (03.10.2022 – 14.10.2022 р.) 
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1     

2     

3 Сучасні інформаційні технології (для проф. діяльності)   (лк.)     доц. Стьопкін А.В. 
Методологія наукового (педагогічного) 

дослідження (лк.)     проф. Стешенко В.В. 

4 Сучасні інформаційні технології (для проф. діяльності)   (лк.)     доц. Стьопкін А.В. 
Методологія наукового (педагогічного) 

дослідження (лк.)     проф. Стешенко В.В. 

5 Філософія освіти і науки     (лк.)      проф. Ємельяненко Г.Д. Філософія освіти і науки     (лк.)      проф. Ємельяненко Г.Д. 

6 Філософія освіти і науки     (лк.)      проф. Ємельяненко Г.Д. Філософія освіти і науки     (лк.)      проф. Ємельяненко Г.Д. 
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1 Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи  (лк.)     проф. Вікторенко І.Л. 
Сучасні інформаційні технології (для 

проф. діял-ті)   (лк.)   доц. Стьопкін А.В. 

2 Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи  (лк.)     проф. Вікторенко І.Л. 
Методологія наукового (педагогічного) 

дослідження (лк.)     проф. Стешенко В.В. 

3 Професійний імідж вчителя  (лк.)     доц. Коркішко А.В. Професійний імідж вчителя  (лк.)     доц. Коркішко А.В. 

4 Професійний імідж вчителя  (лк.)     доц. Коркішко А.В. Професійний імідж вчителя  (лк.)     доц. Коркішко А.В. 

5    

Технології моделювання та дизайну 
виробів  з практикумом 

(лк.)      доц. Лихолат О.В. 

6    
Технології моделювання та ДВП 

(лк.)      доц. Лихолат О.В. 
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1 
Іноземна мова (за проф. діяльністю) 

(пр.)     доц. Коротяєва І.Б. 
Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи 

(пр.)     проф. Вікторенко І.Л. 

Сучасні інформаційні технології (для 
проф. діяльності)   (лк.) 

доц. Стьопкін А.В. 

2 
Іноземна мова (за проф. діяльністю) 

(пр.)     доц. Коротяєва І.Б. 
Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи 

(пр.)     проф. Вікторенко І.Л. 

Сучасні інформаційні технології (для 
проф. діяльності)   (лаб.) 

доц. Стьопкін А.В. 

3 

Інноваційні технології навчання освітніх 
галузей початкової школи 

(пр.)     проф. Вікторенко І.Л. 

Іноземна мова (за проф. діяльністю) 

(пр.)     доц. Коротяєва І.Б. 
Іноземна мова (за проф. діяльністю) 

(пр.)     проф. Глущенко В.А. 

Методологія наукового (педагогічного) 
дослідження 

(лк.)     проф. Стешенко В.В. 

4 

Інноваційні технології навчання освітніх 
галузей початкової школи 

(пр.)     проф. Вікторенко І.Л. 

Іноземна мова (за проф. діяльністю) 

(пр.)     доц. Коротяєва І.Б. 
Іноземна мова (за проф. діяльністю) 

(пр.)     проф. Глущенко В.А. 

Методологія наукового (педагогічного) 
дослідження 

(пр.)     проф. Стешенко В.В. 

5 Філософія освіти і науки     (лк.)      проф. Ємельяненко Г.Д. Філософія освіти і науки     (лк.)      проф. Ємельяненко Г.Д. 

6 
Філософія освіти і науки     (пр.) 

проф. Ємельяненко Г.Д. 
  

Технології моделювання та дизайну 

виробів  з практикумом 
(пр.)      доц. Лихолат О.В. 
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1 Методологія наукового (педагогічного) дослідження (лк.)    проф. Гаврілова Л.Г. 
Сучасні інформаційні технології (для 

проф. діяльності) 
(лаб).     доц. Стьопкін А.В. 

2 Методологія наукового (педагогічного) дослідження (лк.)    проф. Гаврілова Л.Г. 
Сучасні інформаційні технології (для 

проф. діяльності) 

(лаб).     доц. Стьопкін А.В. 

3 Професійний імідж вчителя  (лк.)     доц. Коркішко А.В. Професійний імідж вчителя  (лк.)     доц. Коркішко А.В. 

4  
Іноземна мова (за проф. діяльністю) 

(пр.)     доц. Коротяєва І.Б. 
 

Технології обробки матеріалів з 

практикумом  (лк.)   проф. Бондаренко В.І. 

5 Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи  (лк.)     проф. Вікторенко І.Л. 
Технології обробки матеріалів з 

практикумом (пр.)   проф. Бондаренко В.І. 

6  
Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи 

(пр.)     проф. Вікторенко І.Л. 
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1 

Інноваційні технології навчання освітніх 
галузей початкової школи 

(пр.)     проф. Вікторенко І.Л. 
 

Сучасні інформаційні технології (для 
проф. діяльності) 

(лаб).     доц. Стьопкін А.В. 

Методологія наукового (педагогічного) 
дослідження (пр.)     проф. Стешенко В.В. 

2 Методологія наукового (педагогічного) дослідження   (лк.)    проф. Гаврілова Л.Г. 
Методологія наукового (педагогічного) 

дослідження (пр.)     проф. Стешенко В.В. 

3 Методологія наукового (педагогічного) дослідження   (лк.)    проф. Гаврілова Л.Г. 
Технології обробки матеріалів з 

практикумом  (лк.)   проф. Бондаренко В.І. 

4 Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи  (лк.)     проф. Вікторенко І.Л. 
Технології обробки матеріалів з 

практикумом  (пр.)   проф. Бондаренко В.І. 

5 Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи  (лк.)     проф. Вікторенко І.Л.  

6    

  

 

 

 

 

 
                         Декан факультету      Хижняк І.А. 

 

                         Диспетчер факультету     Муртазіна Н.В. 

 

 

 
 

 



 

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

ЗАОЧНА  ФОРМА НАВЧАННЯ,   

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА,  014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА(Труд.навчання та технології),   

Магістратура 1  КУРС      (03.10.2022 – 14.10.2022 р.) 
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5 CО (ТНТ) 1 група 2 група 

1 підгрупа 2 підгрупа 3 підгрупа 

 

п
о
н

ед
іл

о
к
 

1
0
.1

0
 

1  Методологія наукового (педагогічного) дослідження (пр.)    проф. Гаврілова Л.Г. 
Професійний імідж вчителя  (пр.)      

доц. Коркішко А.В. 

2  Методологія наукового (педагогічного) дослідження (пр.)    проф. Гаврілова Л.Г. 
Професійний імідж вчителя  (пр.)      

доц. Коркішко А.В. 

3 
Іноземна мова (за проф. діяльністю) 

(пр.)     доц. Коротяєва І.Б. 
Професійний імідж вчителя  (пр.)     доц. Коркішко А.В. 

Методологія наук. (педагогічного) 
дослідження  (пр.)   проф. Стешенко В.В. 

4 
Іноземна мова (за проф. діяльністю) 

(пр.)     доц. Коротяєва І.Б. 
Професійний імідж вчителя  (пр.)     доц. Коркішко А.В. 

Іноземна мова (за проф. діяльністю) 

(пр.)     доц. Ананьян Е.Л. 

5 Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи  (лк.)     проф. Вікторенко І.Л. 
Технології моделювання та дизайну виробів  

з практикумом  (лк.)      доц. Лихолат О.В. 

6 Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи  (лк.)     проф. Вікторенко І.Л. 
Технології моделювання та дизайну виробів  

з практикумом  (лк.)      доц. Лихолат О.В. 
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1 
Методологія наукового (педагогічного) 
дослідження (пр.)    проф. Гаврілова Л.Г. 

  
Технології моделювання та дизайну виробів  

з практикумом (пр.)      доц. Лихолат О.В. 

2 
Методологія наукового (педагогічного) 
дослідження (пр.)    проф. Гаврілова Л.Г. 

  
Технології моделювання та дизайну виробів  

з практ. (пр.)   доц. Лихолат О.В. 

3 
Професійний імідж вчителя  (пр.)     

 доц. Коркішко А.В. 
 

Іноземна мова (за проф. діяльністю) 
(пр.)     проф. Глущенко В.А. 

Іноземна мова (за проф. діяльністю) 
(пр.)     доц. Ананьян Е.Л. 

4 
Професійний імідж вчителя  (пр.)      

доц. Коркішко А.В. 
 

Іноземна мова (за проф. діяльністю) 
(пр.)     проф. Глущенко В.А. 

Іноземна мова (за проф. діяльністю) 
(пр.)     доц. Ананьян Е.Л. 

5  
Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи 

  (пр.)     проф. Вікторенко І.Л. 
Методологія наукового (педагогічного) 
дослідження  (пр.)  проф. Стешенко В.В. 

6  
Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи  

(пр.)     проф. Вікторенко І.Л. 
Методологія наукового (педагогічного) 
дослідження  (пр.)   проф. Стешенко В.В. 
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1  Методологія наукового (педагогічного) дослідження (пр.)    проф. Гаврілова Л.Г. 
Технології моделювання та дизайну виробів  

з практикумом  (пр.)      доц. Лихолат О.В. 

2 
Сучасні інформаційні технології (для 

проф. діял-ті) (лаб).  доц. Стьопкін А.В. 
Методологія наукового (педагогічного) дослідження (пр.)    проф. Гаврілова Л.Г. 

Технології моделювання та дизайну виробів  
з практикумом  (пр.)      доц. Лихолат О.В. 

3 

Інноваційні технології навчання 
освітніх галузей початкової школи  (пр.)     

проф. Вікторенко І.Л. 

Сучасні інформаційні технології (для 
проф. діяльності)   

 (лаб).     доц. Стьопкін А.В. 
 

Технології обробки матеріалів з практикумом 
(пр.)   проф. Бондаренко В.І. 

4 

Інноваційні технології навчання 
освітніх галузей початкової школи  (пр.)     

проф. Вікторенко І.Л. 

Сучасні інформаційні технології (для 
проф. діяльності)   

 (лаб).     доц. Стьопкін А.В. 
 

Технології обробки матеріалів з практикумом 
(пр.)   проф. Бондаренко В.І. 

5  Філософія освіти і науки     (пр.)     проф. Ємельяненко Г.Д.  

6   
Філософія освіти і науки      

(пр.)      проф. Ємельяненко Г.Д. 
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1 
Сучасні інформаційні технології (для 

проф. діял-ті)  (лаб).  доц. Стьопкін А.В. 
  

Технології обробки матеріалів з 
практикумом  (пр.)   проф. Бондаренко В.І. 

2    
Технології обробки матеріалів з 

практикумом  (пр.)   проф. Бондаренко В.І. 

3 
Методологія наукового (педагогічного) 
дослідження (пр.)    проф. Гаврілова Л.Г. 

Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи  
 (пр.)     проф. Вікторенко І.Л. 

Іноземна мова (за проф. діяльністю) 
(пр.)     доц. Ананьян Е.Л. 

4 
Методологія наукового (педагогічного) 
дослідження (пр.)    проф. Гаврілова Л.Г. 

Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи 
 (пр.)     проф. Вікторенко І.Л. 

Технології моделювання та дизайну виробів  
з практикумом (лк.)      доц. Лихолат О.В. 

5 
Інноваційні технології навчання 

освітніх галузей початкової школи 
 (пр.)     проф. Вікторенко І.Л. 

 
Технології моделювання та дизайну виробів  

з практикумом (пр.)      доц. Лихолат О.В. 

6   
Технології моделювання та дизайну виробів  

з практикумом (пр.)      доц. Лихолат О.В. 
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1 

Інноваційні технології навчання 
освітніх галузей початкової школи 

 (пр.)     проф. Вікторенко І.Л. 
 

Сучасні інформаційні технології (для 
проф. діяльності)   

 (лаб).     доц. Стьопкін А.В. 

Технології моделювання та дизайну 
 виробів  з практикумом 
 (пр.)      доц. Лихолат О.В. 

2 

Методологія наукового (педагогічного) 
дослідження  

(пр.)    проф. Гаврілова Л.Г. 
 

Сучасні інформаційні технології (для 
проф. діяльності)   

 (лаб).     доц. Стьопкін А.В. 

Технології моделювання та дизайну 
 виробів  з практикумом 
 (пр.)      доц. Лихолат О.В. 

3 

Сучасні інформаційні технології (для 
проф. діяльності)   

 (лаб).     доц. Стьопкін А.В. 

Методологія наукового (педагогічного) дослідження  
(пр.)    проф. Гаврілова Л.Г. 

 

4  
Сучасні інформаційні технології (для 

проф. діяльності)   
 (лаб).     доц. Стьопкін А.В. 

  

5    

 

 

 

 

 

 
                         Декан факультету      Хижняк І.А. 

 

                         Диспетчер факультету     Муртазіна Н.В. 

 

 

 
 

 


