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Формування логічної складової предметної 
математичної компетентності учнів початкової 

школи (пр) і ЗАЛІК
ЕКЗАМЕН.Застосування комп"ютерних 

технологій у освітньому процесі ПШ

доц. Хомишак О.Б.
15.30.

15.30 - 16.50

доц.Заяць О.В.

Ві
вт

ор
ок

доц.Жигайло О.О.

ПОІз-12М

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

Другий (магістерський)  рівень вищої освіти
ІІ СЕМЕСТР 2017-2018 н.р.                             КУРС 1

Модернізація освітнього процесу з англійської 
мови в початковій школі (пр)

ПОІз-13МПОАз-11МДень

Застосування комп"ютерних технологій у освітньому процесі початкової школи (л)

Формування геометричної складової предметної 
математичної компетентності учнів початкової 

школи (пр)

Формування геометричної складової предметної 
математичної компетентності учнів початкової 

школи (пр) і ЗАЛІК

15.30 - 16.50

17.00 - 18.20

12.30 - 13.50
Технології навчання освітньої галузі "Мови і 

літератури" у початковій школі (пр)
доц.Луців С.І.
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18.30 - 19.50

П
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14.00 - 15.20
Технології навчання освітньої галузі "Мови і 

літератури" у початковій школі (пр)
доц.Луців С.І.

15.30 - 16.50

доц.Луців С.І.
ЕКЗАМЕН. Технології навчання освітньої галузі 

"Мови і літератури" у поч.школі
доц.Луців С.І.

17.00 - 18.20

11.00.

14.00 - 15.20

С
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а

доц. Хомишак О.Б.

08.30.

12.30 - 13.50
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17.00 - 18.20

17
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ЕКЗАМЕН. Технології навчання освітньої 
галузі "Математика" у початковій школі

доц.Жигайло О.О.Че
тв

ер

14.00 - 15.20

10.20.

ЕКЗАМЕН. Модернізація освітнього процесу з 
англійської мови в поч. школі

ст.викл.Салань Н.В.
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ЕКЗАМЕН. Технології навчання освітньої галузі 
"Математика" у початковій школі

ЕКЗАМЕН. Технології навчання освітньої 
галузі "Математика" у початковій школі

доц.Жигайло О.О.

12.00.

доц.Жигайло О.О.

доц.Заяць О.В.

Технології навчання освітньої галузі "Математика" 
у початковій школі (пр)

доц.Жигайло О.О.
Формування геометричної складової предметної 
математичної компетентності учнів початкової 

школи (пр)
доц.Заяць О.В.

ст.викл.Салань Н.В.

ЕКЗАМЕН. Технології навчання освітньої 
галузі "Мови і літератури" у поч.школі

Формування логічної складової предметної 
математичної компетентності учнів початкової 

школи (пр)

Технології навчання освітньої галузі "Мови і 
літератури" у початковій школі (пр)

Застосування комп"ютерних технологій у 
освітньому процесі поч.школи (пр)

доц.Луців С.І. ст.викл.Салань Н.В.

Технології навчання освітньої галузі 
"Математика" у початковій школі (пр)

Технології навчання освітньої галузі "Мови і 
літератури" у початковій школі (пр)

доц.Жигайло О.О. доц.Луців С.І.

Застосування комп"ютерних технологій у 
освітньому процесі поч.школи (пр)

Технології навчання освітньої галузі 
"Математика" у початковій школі (пр)

ст.викл.Салань Н.В. доц.Жигайло О.О.

ЕКЗАМЕН.Безпека інформаційних систем
ст.викл.Салань Н.В.

ЕКЗАМЕН.Застосування комп"ютерних 
технологій у освітньому процесі ПШ

Формування логічної складової предметної 
математичної компетентності учнів початкової 

школи (пр) і ЗАЛІК

доц.Жигайло О.О. доц.Луців С.І.

ЕКЗАМЕН. Технології навчання освітньої 
галузі "Мови і літератури" у поч.школі

ЕКЗАМЕН.Безпека інформаційних систем

доц.Жигайло О.О.

ст.викл.Салань Н.В. доц.Жигайло О.О.

ЕКЗАМЕН. Загальнотеоретичний курс 
англійської мови

Технології навчання освітньої галузі "Мови і 
літератури" у початковій школі (пр)

Формування логічної складової предметної 
математичної компетентності учнів початкової 

школи (пр)
доц. Шалата О.М. доц.Луців С.І. доц.Жигайло О.О.

Формування логічної складової предметної 
математичної компетентності учнів початкової 

школи (пр)

ст.викл.Салань Н.В.

Формування логічної складової предметної 
математичної компетентності учнів початкової 

школи (пр)
доц.Жигайло О.О. доц.Луців С.І.

Технології навчання освітньої галузі "Мови і 
літератури" у початковій школі (пр)
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