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Години

П
он

еділ
ок

08.30–09.50 

10.10–11.30

11.50–13.10

13.30–14.50 Психокорекція в інклюзивному етносередовищі 28 пр.
доц. І.В.Сулятицький ауд. 4Р

Самовиховання і саморегуляція особистості 28 л. 
доц. І.Р.Субашкевич дистанційно

15.05–16.25 Методика ранньої діагностики 
та корекції розвитку дітей 16 пр

асист. Л.Р.Дробіт ауд. 4Р
 

Теорія та методика роботи з дитячими 
та молодіжними організаціями 28 л. 

доц. Бордіян дистанційно

Психолінгвістика та психологія мовлення 14 пр. 
асист. Л.Р.Дробіт ауд. 4Р

16.40–18.00 Психокорекція в
інклюзивному

етносередовищі 14 лаб. доц.
І.В.Сулятицький

ауд. 4Р

Організація психологічної
служби  в спеціальних

освітніх закладах 14 лаб.
доц. Л.Т.Музичко ауд. 5Р

Технології організації та проведення соціально-
просвітницького тренінгу 28 л. 

доц. Л.В.Кальченко дистанційно



Організація психологічної
служби  в спеціальних

освітніх закладах 14 лаб.
доц. Л.Т.Музичко

ауд. 4Р

Психокорекція в
інклюзивному

етносередовищі 14 лаб.
 доц. І.В.Сулятицький 

ауд. 5Р

В
івтор

ок

08.30–09.50 

10.10–11.30

11.50–13.10 Самовиховання і саморегуляція особистості 28 пр.
 асист. І.Б.Сухоцька ауд. 56

13.30–14.50 Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля 28 пр. 
доц. З.З.Фалинська ауд. 35

15.05–16.25 Логопедія з практикумом 14 пр.
 асист. О.О.Бущак ауд. 8Р

Політологія 14 пр.
 ауд. 22

Політологія 14 пр.
проф. Вдовичин І.Я. ауд. 13Р

Методика організації форм театру 
у соціально-педагогічній діяльності 14 пр. 

асист. М.Р.Верхоляк ауд. 22

16.40–18.00 Основи психопатології та психотерапії 
в спеціальній освіті 14 пр. 

доц. Б.В.Андрейко ауд. 14Р

Спецметодика логоритміки 14 пр. асист.
Р.А.Призванська ауд.  ауд. 14Р

С
ер

еда

08.30–09.50 

10.10–11.30

11.50–13.10

13.30–14.50 Основи інклюзивної педагогіки  28 л. 
доц. О.Г.Ферт дистанційно

15.05–16.25 Логопедія з практикумом 14 л. 



доц. Н.І.Рудкевич дистанційно

Спецметодика логоритміки 14 л. 
доц. Н.І.Рудкевич дистанційно

16.40–18.00 Методика ранньої діагностики та корекції розвитку
дітей із ТПМ 14 л. 

доц. Х.ВСайко дистанційно

Ч
етвер

08.30–09.50 

10.10–11.30

11.50–13.10 Технології організації та проведення соціально-
просвітницького тренінгу 28 пр. 

асист Ю.Гаврилюк ауд. 22

13.30–14.50 Психодіагностика у соціальній сфері 28 пр. 
асист. О.Л.Саламон ауд. 10

Основи інклюзивної педагогіки  14 пр. 
асист. Г.Й.Стасюк ауд. 9

15.05–16.25 Основи інклюзивної педагогіки  14 пр. 
асист. Стасюк ауд. 9

Теорія та методика роботи з дитячими 
та молодіжними організаціями 28 пр. 

асист О.Л.Саламон ауд. 10
Організація психологічної служби  в спеціальних

освітніх закладах 14 пр. 
доц.Л.Т. Музичко ауд. 9

16.40–18.00 Музикотерапія з практикумом 
та основами логоритміки 28 пр. 
асист. Р.А.Призванська ауд. 52

Методика організації форм театру 
у соціально-педагогічній діяльності 14 пр. 

асист. М.Р.Верхоляк ауд. 10

Теорія та методика роботи з дитячими 
та молодіжними організаціями 14 пр.  

асист. О.Л.Саламон ауд. 10

П
’ 08.30–09.50 



ятн
и

ц
я

10.10–11.30

11.50–13.10

13.30–14.50 Політологія 14 л.
проф. Вдовичин І.Я. дистанційно

Психодіагностика у соціальній сфері 14 л. доц. В.С.Корнят
дистанційно

Основи психопатології та психотерапії 
в спеціальній освіті 14 л. 

доц. Б.В.Андрейко дистанційно

Політологія 14 л.
проф. Вдовичин І.Я. дистанційно

15.05–16.25 Музикотерапія з практикумом 
та основами логоритміки 28 пр. 
доц. Н.І.Рудкевич дистанційно

Методика організації форм театру
 у соціально-педагогічній діяльності 14 л. 

доц. Л.В,Кальченко дистанційно

Теорія та методика роботи з дитячими 
та молодіжними організаціями 14 л. 

доц. Ю.С.Бордіян дистанційно

16.40–18.00 Психолінгвістика та психологія мовлення 14 л. 
доц. В.В.Лобода дистанційно

Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля 28 л. 
доц. З.З.Фалинська дистанційно

Психокорекція в інклюзивному етносередовищі 14 л.
доц. І.В.Сулятицький дистанційно 

ПРИМІТКА: ауд. з буквою «Р» - корпус на вул. Антоновича, 16

Декан факультету доц. Д.Д.Герцюк


