
 

ІНСТИТУТ ПРАКТИЧНОЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА АРТ-МЕНЕДЖМЕНТУ 
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ  

ОСВІТНЬОГО РІВНЯ МАГІСТР 

І курс заочної форми здобуття освіти 
2 семестр 2022/2023 навчального року 

Заняття проводяться в форматі онлайн 

день пари Група МКД-11-22з Група ММЕ-21-22з 

Вівторок 

21.03 

ІІ 

10.00 

 Стилі у світовому мистецтві (лекція) 

проф. Міщенко І.І. 

https://meet.google.com/qbf-nvee-mdv 

ІІІ 

11.30 

 Стилі у світовому мистецтві (лекція) 

проф. Міщенко І.І. 

https://meet.google.com/qbf-nvee-mdv 

ІV 

13.10 

 Сучасні методи фізико-хімічних 

та оптико-хімічних досліджень (лекція)    

доц. Андріанова О.Б. 

https://classroom.google.com/c/NTI-

4MDkyNzA2MTMz?cjc=ob7ymgr 

V 

14.40 

 Сучасні методи фізико-хімічних 

та оптико-хімічних досліджень (практичне)    

доц. Андріанова О.Б. 

https://classroom.google.com/c/NTI-

4MDkyNzA2MTMz?cjc=ob7ymgr 

VІ 

16.10 

Крос-культурний менеджмент та міжкультурні 

комунікації  (лекція)  

доц. Коваленко Є.Я. 

https://classroom.google.com/c/NTUxMzY1NzE4

NTcx?cjc=fq5ekyk 

 

VІІ 

17.40 

Крос-культурний менеджмент та міжкультурні 

комунікації  (практичне)  

доц. Коваленко Є.Я. 

https://classroom.google.com/c/NTUxMzY1NzE4

NTcx?cjc=fq5ekyk 

 

VIII 

19.10 

Культурні практики, як інструмент протидії 

гібридним загрозам у реальному та віртуальному 

середовищі  (лекція)  

проф. Копієвська О.Р. 

https://us04web.zoom.us/j/74140610644?pwd=zM9

imAIaHJoaH6boGt4vXRGoZMY4Tf.1 

 

ІХ 

20.40 

Культурні практики, як інструмент протидії 

гібридним загрозам у реальному та віртуальному 

середовищі  (лекція)  

проф. Копієвська О.Р. 

https://us04web.zoom.us/j/74140610644?pwd=zM9i

mAIaHJoaH6boGt4vXRGoZMY4Tf.1 

 

Середа 

22.03 

 

ІІІ 

11.30 

Культурні практики, як інструмент протидії 

гібридним загрозам у реальному та віртуальному 

середовищі  (практичне)  

проф. Дичковський С.І. 

https://classroom.google.com/c/NTk5MDc0MDUzNj

A4?hl=ru&cjc=ktgb6yu 

Аукціонна діяльність (лекція) 

доц. Михальчук В.В./доц. Зеленська Л.М. 

https://classroom.google.com/c/NTkxOTUwOTE1

NjM5?cjc=hqi5jck 

ІV 

13.10 

Культурні практики, як інструмент протидії 

гібридним загрозам у реальному та віртуальному 

середовищі  (практичне)  

проф. Дичковський С.І. 

https://classroom.google.com/c/NTk5MDc0MDUzNj

A4?hl=ru&cjc=ktgb6yu 

Аукціонна діяльність (лекція) 

доц. Михальчук В.В./доц. Зеленська Л.М. 

https://classroom.google.com/c/NTkxOTUwOTE1

NjM5?cjc=hqi5jck 
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V 

14.40 

Крос-культурний менеджмент та міжкультурні 

комунікації  (семінар)  доц. Коваленко Є.Я. 

https://classroom.google.com/c/NTUxMzY1NzE4

NTcx?cjc=fq5ekyk 

Реставрація культурних цінностей (лекція) 

доц Ревенок Н.М.  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTkxOTg2MjU

xOTMy?hl=ru 

VІ 

16.10 

 Реставрація культурних цінностей (лекція) 

доц Ревенок Н.М.  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTkxOTg2MjU

xOTMy?hl=ru 

Четвер 

23.03 

 

ІІІ 

11.30 

 Стилі у світовому мистецтві (практичне) 

проф. Міщенко І.І. 

https://meet.google.com/qbf-nvee-mdv 

ІV 

13.10 

 Аукціонна діяльність (практичне) 

доц. Михальчук В.В./доц. Зеленська Л.М. 

https://classroom.google.com/c/NTkxOTUwOTE1

NjM5?cjc=hqi5jck 

V 

14.40 

Теорія безпеки соціокультурних систем 

(лекція) 

проф. Вєдєнєєв Д.В. 

https://meet.google.com/duh-oazz-ebg 

Галерейна справа (лекція) 

доц. Михальчук В.В./доц. Зеленська Л.М. 

https://classroom.google.com/c/NTkxOTUwOTE1

NjM5?cjc=hqi5jck 

VІ 

16.10 

Теорія безпеки соціокультурних систем 

(практичне) 

проф. Вєдєнєєв Д.В. 

https://meet.google.com/duh-oazz-ebg 

Сучасні методи фізико-хімічних 

та оптико-хімічних досліджень (семінар)    

доц. Андріанова О.Б. 

https://classroom.google.com/c/NTI-

4MDkyNzA2MTMz?cjc=ob7ymgr 

VІІ 

17.40 

Соціокультурне партнерство в умовах 

глобальних і локальних конфліктів (лекція) 

проф. Шевченко І.О. 

https://classroom.google.com/c/NDM0MjU1Mjk

wMTc4?cjc=f5tujew 

 

VIII 

19.10 

Культурні практики, як інструмент протидії 

гібридним загрозам у реальному та віртуальному 

середовищі  (лекція)  

проф. Копієвська О.Р. 

https://us04web.zoom.us/j/74140610644?pwd=zM

9imAIaHJoaH6boGt4vXRGoZMY4Tf.1 

 

П’ятниця 

24.03 

 

ІІІ 

11.30 

Політичний екстремізм (лекція) 

доц. Рева Т.С. 

https://meet.google.com/nwx-ncjw-zku 

 

ІV 

13.10 

Теорія безпеки соціокультурних систем 

(практичне) 

проф. Вєдєнєєв Д.В. 

https://meet.google.com/duh-oazz-ebg 

Галерейна справа (лекція) 

доц. Михальчук В.В./доц. Зеленська Л.М. 

https://classroom.google.com/c/NTkxOTUwOTE1

NjM5?cjc=hqi5jck 

V 

14.40 

Соціокультурне партнерство в умовах 

глобальних і локальних конфліктів (практичне) 

проф. Шевченко І.О. 

https://classroom.google.com/c/NDM0MjU1MjkwM

Tc4?cjc=f5tujew 

Галерейна справа (практичне) 

доц. Михальчук В.В./доц. Зеленська Л.М. 

https://classroom.google.com/c/NTkxOTUwOTE1

NjM5?cjc=hqi5jck 

VІ 

16.10 

Культурні практики, як інструмент протидії 

гібридним загрозам у реальному та віртуальному 

середовищі  (семінар)  

проф. Дичковський С.І. 

https://classroom.google.com/c/NTk5MDc0MDUz

NjA4?hl=ru&cjc=ktgb6yu 

Аукціонна діяльність (практичне) 

доц. Михальчук В.В./доц. Зеленська Л.М. 

https://classroom.google.com/c/NTkxOTUwOTE1

NjM5?cjc=hqi5jck 

Субота 

25.03 

ІІ 

10.00 

Теорія безпеки соціокультурних систем 

(семінар) 

проф. Вєдєнєєв Д.В. 

https://meet.google.com/duh-oazz-ebg 

 

ІІІ 

11.30 

  

ІV 

13.10 

 Колекціонування (лекція) 

доц. Бойко-Гагарин А.В. 

http://meet.google.com/obt-nrfa-dsm 

https://classroom.google.com/c/NTg4Njg0MDMyO

DY0?cjc=h5y3l3d 
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V 

14.40 

 Колекціонування (лекція) 

доц. Бойко-Гагарин А.В. 

http://meet.google.com/obt-nrfa-dsm 

https://classroom.google.com/c/NTg4Njg0MDMyO

DY0?cjc=h5y3l3d 

Понеділок 

27.03 

 

ІV 

13.10 

Стратегічний та інноваційний менеджмент 

у сфері культури і мистецтв (лекція) 

доц. Воробйова Н.П. 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg2NTg3ODIx

ODg5?hl=uk 

 

V 

14.40 

Соціокультурне партнерство в умовах 

глобальних і локальних конфліктів (практичне) 

проф. Шевченко І.О. 

https://classroom.google.com/c/NDM0MjU1MjkwMT

c4?cjc=f5tujew 

 

VІ 

16.10 

Політичний екстремізм (практичне) 

доц. Рева Т.С. 

https://meet.google.com/nwx-ncjw-zku 

Галерейна справа (практичне) 

доц. Михальчук В.В./доц. Зеленська Л.М. 

https://classroom.google.com/c/NTkxOTUwOTE1

NjM5?cjc=hqi5jck 

VІІ 

17.40 

Політичний екстремізм (практичне) 

доц. Рева Т.С. 

https://meet.google.com/nwx-ncjw-zku 

 

Вівторок 

28.03 

ІV 

13.10 

Гібридна (асиметрична) протидія в 

інформаційно-культурному та когнітивному 

контексті (лекція) 

проф. Вєдєнєєв Д.В. 

https://meet.google.com/daz-twqo-iww 

 

V 

14.40 

Гібридна (асиметрична) протидія в 

інформаційно-культурному та когнітивному 

контексті (практичне) 

проф. Вєдєнєєв Д.В. 

https://meet.google.com/daz-twqo-iww 

Формування мистецьких музейних фондів 

(лекція) 

проф. Акімов Д.І./доц. Бойко В.І. 

https://classroom.google.com/c/NTkxOTU3Mjk5M

jU0?cjc=wnbkeqi 

VІ 

16.10 

Соціокультурне партнерство в умовах 

глобальних і локальних конфліктів (семінар) 

проф. Шевченко І.О. 

https://classroom.google.com/c/NDM0MjU1MjkwM

Tc4?cjc=f5tujew 

Формування мистецьких музейних фондів 

(лекція) 

проф. Акімов Д.І./доц. Бойко В.І. 

https://classroom.google.com/c/NTkxOTU3Mjk5M

jU0?cjc=wnbkeqi 

Середа 

29.03 

ІV 

13.10 

Стратегічний та інноваційний менеджмент 

у сфері культури і мистецтв (практичне) 

доц. Воробйова Н.П. 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg2NTg3ODI

xODg5?hl=uk 

 

V 

14.40 

Гібридна (асиметрична) протидія в 

інформаційно-культурному та когнітивному 

контексті (практичне)      проф. Вєдєнєєв Д.В. 

https://meet.google.com/daz-twqo-iww 

Реставрація культурних цінностей (практичне) 

доц Ревенок Н.М.  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTkxOTg2MjU

xOTMy?hl=ru 

VІ 

16.10 

Політичний екстремізм (семінар) 

доц. Рева Т.С. 

https://meet.google.com/nwx-ncjw-zku 

Реставрація культурних цінностей (практичне) 

доц Ревенок Н.М.  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTkxOTg2MjU

xOTMy?hl=ru 

Четвер 

30.03 

ІV 

13.10 

Стратегічний та інноваційний менеджмент 

у сфері культури і мистецтв (практичне) 

доц. Воробйова Н.П. 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg2NTg3ODI

xODg5?hl=uk 

Формування мистецьких музейних фондів 

(практичне) 

проф. Акімов Д.І./доц. Бойко В.І. 

https://classroom.google.com/c/NTkxOTU3Mjk5M

jU0?cjc=wnbkeqi 

V 

14.40 

Гібридна (асиметрична) протидія в 

інформаційно-культурному та когнітивному 

контексті (семінар) 

проф. Вєдєнєєв Д.В. 

https://meet.google.com/daz-twqo-iww 

 

П’ятниця 

31.03 

V 

14.40 

 Формування мистецьких музейних фондів 

(практичне) 

проф. Акімов Д.І./доц. Бойко В.І. 

https://classroom.google.com/c/NTkxOTU3Mjk5M

jU0?cjc=wnbkeqi 
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https://meet.google.com/daz-twqo-iww
https://classroom.google.com/u/0/c/NTkxOTg2MjUxOTMy?hl=ru
https://classroom.google.com/u/0/c/NTkxOTg2MjUxOTMy?hl=ru
https://meet.google.com/nwx-ncjw-zku
https://classroom.google.com/u/0/c/NTkxOTg2MjUxOTMy?hl=ru
https://classroom.google.com/u/0/c/NTkxOTg2MjUxOTMy?hl=ru
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg2NTg3ODIxODg5?hl=uk
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg2NTg3ODIxODg5?hl=uk
https://classroom.google.com/c/NTkxOTU3Mjk5MjU0?cjc=wnbkeqi
https://classroom.google.com/c/NTkxOTU3Mjk5MjU0?cjc=wnbkeqi
https://meet.google.com/daz-twqo-iww
https://classroom.google.com/c/NTkxOTU3Mjk5MjU0?cjc=wnbkeqi
https://classroom.google.com/c/NTkxOTU3Mjk5MjU0?cjc=wnbkeqi


 

 

VІ 

16.10 

Стратегічний та інноваційний менеджмент 

у сфері культури і мистецтв (семінар) 

доц. Воробйова Н.П. 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg2NTg3OD

IxODg5?hl=uk 

 

Субота 

01.04 

ІV 

13.10 

 Колекціонування (практичне) 

доц. Бойко-Гагарин А.В. 

http://meet.google.com/obt-nrfa-dsm 

https://classroom.google.com/c/NTg4Njg0MDMyO

DY0?cjc=h5y3l3d 

V 

14.40 

 Колекціонування (практичне) 

доц. Бойко-Гагарин А.В. 

http://meet.google.com/obt-nrfa-dsm 

https://classroom.google.com/c/NTg4Njg0MDMyO

DY0?cjc=h5y3l3d 

В.о. Директора Інституту практичної 

культурології та арт-менеджменту 

 

А. М. Хитрикова 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTg2NTg3ODIxODg5?hl=uk
https://classroom.google.com/u/0/c/NTg2NTg3ODIxODg5?hl=uk
http://meet.google.com/obt-nrfa-dsm
https://classroom.google.com/c/NTg4Njg0MDMyODY0?cjc=h5y3l3d
https://classroom.google.com/c/NTg4Njg0MDMyODY0?cjc=h5y3l3d
http://meet.google.com/obt-nrfa-dsm
https://classroom.google.com/c/NTg4Njg0MDMyODY0?cjc=h5y3l3d
https://classroom.google.com/c/NTg4Njg0MDMyODY0?cjc=h5y3l3d

