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Години

П
он

ед
іл

ок

08.30–09.50 Іноземна мова професійного спрямування 32 пр. доц.
В.В.Лобода ауд.52

10.10–11.30 Методологія та методи психолого-педагогічних
досліджень 16 л. проф. О.Г.Ферт ауд. 9

Методологія та методи психолого-педагогічних
досліджень 16 пр. проф. О.Г.Ферт  ауд. 9

11.50–13.10 Афазіологія 16 л. проф. К.О. Островська ауд.52
Психологія можливостей в логопедичній практиці 16 л.

проф. К.О. Островська ауд 52
13.30–14.50 Афазіологія 32 пр. асист. А.М.Петрів ауд 35 Іноземна мова професійного спрямування 32 пр. 

доц. В.В.Лобода ауд.35

15.05–16.25 Проєктний менеджмент у соціальній роботі 16 л. 
доц. В.В.Лобода ауд.9

Проєктний менеджмент у соціальній роботі 16 пр.
 доц. В.В.Лобода ауд.9

16.40–18.00

В
ів

то
р

ок

08.30–09.50 
10.10–11.30
11.50–13.10
13.30–14.50
15.05–16.25
16.40–18.00



С
ер

ед
а

08.30–09.50 
10.10–11.30
11.50–13.10
13.30–14.50 Психологія можливостей в логопедичній практиці 16 л.

доц. Х.Я. Сайко ауд 29

15.05–16.25
16.40–18.00 Методика інноваційної діяльності логопеда в закладах

освіти 16 пр. асист. О.О.Бущак  ауд.8Р
Супровід осіб з порушенням мовлення від раннього віку

до дорослості 16 пр. асист. О.О.Бущак  ауд.8Р

Ч
ет

ве
р

08.30–09.50 
10.10–11.30
11.50–13.10 Методика викладання соціально-педагогічних і

психологічних дисциплін 16 л. доц. В.С.Корнят ауд.29
Методика викладання соціально-педагогічних і

психологічних дисциплін 16 пр. доц. В.С.Корнят ауд.29

13.30–14.50 Запровадження інтегрованих соціальних послуг
вразливим категоріям населення в ОТГ 16 л. доц.

Л.В.Кальченко ауд.10
Запровадження інтегрованих соціальних послуг

вразливим категоріям населення в ОТГ 16 пр. доц.
Л.В.Кальченко ауд.10

15.05–16.25 Педагогіка вищої школи 16 л  доц. Н.Я.Яремчук ауд. 32
Педагогіка вищої школи 16 пр  доц. Н.Я.Яремчук ауд. 32

16.40–18.00 Соціально-педагогічна та психологічна робота в команді
16 л. доц. Л.В.Кальченко ауд.10

Соціально-педагогічна та психологічна робота в команді
16 пр. доц. Л.В.Кальченко ауд.10

П
’я

т
н

и
ц

я 08.30–09.50 
10.10–11.30



11.50–13.10 Технології розвитку комунікативних компетенцій в осіб з
порушенням мовлення 16 л. доц. Б.В.Андрейко ауд.11Р

13.30–14.50 Технології розвитку комунікативних компетенцій в осіб з
порушенням мовлення 32 пр. доц. Б.В.Андрейко ауд.16Р

Психологія вищої школи 16 л. доц. І.Р.Субашкевич
ауд.6Р

Психологія вищої школи 16 пр.
 доц. І.Р.Субашкевич ауд.6Р

15.05–16.25 Психотерапевтична робота з дітьми з мовленнєвими
порушеннями та їхніми батьками 16 л. 

доц. Б.В.Андрейко ауд.19Р

Психологія професійної кар’єри 16 л.
 доц. І.Р.Субашкевич ауд.20Р

Психотерапевтична робота з дітьми з мовленнєвими
порушеннями та їхніми батьками 16 пр. 

доц. Б.В.Андрейко ауд.19Р

Психологія професійної кар’єри 16 пр.
 доц. І.Р.Субашкевич ауд.20Р

16.40–18.00 Супровід осіб з порушенням мовлення від раннього віку
до дорослості 16 л. доц. В.М.Шевченко ауд.9

Психолого-педагогічна оцінка потреб клієнта 16 л. 
доц. І.Р.Субашкевич ауд.5Р

Методика інноваційної діяльності логопеда в закладах
освіти 16 л. доц. В.М.Шевченко ауд.9

Психолого-педагогічна оцінка потреб клієнта 16 пр.
асист. О.Л. Саломон ауд.10

*Аудиторії з позначкою «Р» розташовані за адресою вул. Антоновича, 16

В.о. декана факультету доц. Д.Д.Герцюк


