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програмування (лаб)
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доц.Шаран О.В.

Декан факультету                                       Кутняк І.М.

доц.Скалич Л.Й. доц.Стахів Л.Г. доц.Ілляш С.Д.

Методологія наукових досліджень у галузі 
початкової освіти (пр) і ЗАЛІК Технології навчання ОГ "Природознавство" у ПШ Пед. інновації в Україні і за рубежем (пр)

Методологія наукових досліджень у галузі 
початкової освіти (пр) і ЗАЛІК

доц.Ілляш С.Д.

доц.Колток Л.Б.
Підручникознавство (л)

Методологія наукових досліджень у галузі 
початкової освіти (пр) і ЗАЛІК Пед. інновації в Україні і за рубежем (пр) Порівняльна педагогіка (л)

Оздоровчі технології в початковій школі (л)
доц.Стахів Л.Г.

Пед. інновації в Україні і за рубежем (пр)

доц.Калита Н.І.

доц.Колток Л.Б.
Підручникознавство (л)

Методологія наукових досліджень у галузі 
початкової освіти (пр) і ЗАЛІК Порівняльна педагогіка (л)

Методологія наукових досліджень у галузі 
початкової освіти (пр)

Методологія наукових досліджень у галузі 
початкової освіти (пр)

Лінгвістичний аналіз художнього тексту (л)
доц.Котович В.В.

Оздоровчі технології в початковій школі (л)

Технології навчання ОГ "Природознавство" у ПШ

проф.Федурко М.Ю.
Лінгвістичний аналіз художнього тексту (л)

доц.Котович В.В.

доц.Стахів Л.Г.

доц.Колток Л.Б.

Усне і писемне мовлення іноземною мовою у 
початковій школі (пр)

доц.Колток Л.Б.
Підручникознавство (л) Оздоровчі технології в початковій школі (л)

Рецептивне і комунікативне вивчення мови (л)
проф.Федурко М.Ю.

Рецептивне і комунікативне вивчення мови (л) Порівняльна педагогіка (л)

доц.Колток Л.Б.

доц.Колток Л.Б.

Порівняльна педагогіка (л)
доц.Стахів Л.Г.

14.30 - 15.50

доц.Скалич Л.Й.

Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти (л)
доц.Колток Л.Б.

Рецептивне і комунікативне вивчення мови (л)
проф.Федурко М.Ю.

Лінгвістичний аналіз художнього тексту (л)
доц.Котович В.В.

Рецептивне і комунікативне вивчення мови (л) Лінгвістичний аналіз художнього тексту (л)

доц.Стахів Л.Г.
Рецептивне і комунікативне вивчення мови (пр)

Усне і писемне мовлення іноземною мовою у 
початковій школі (пр)

доц.Хомишак О.Б., доц.Куриленко Н.В.

Актуальні проблеми педагогіки початкової 
освіти (пр) і ЗАЛІК

Усне і писемне мовлення іноземною мовою у 
початковій школі (пр)

доц.Хомишак О.Б., доц.Куриленко Н.В.
Актуальні проблеми педагогіки початкової 

освіти (пр) і ЗАЛІК
доц.Хомишак О.Б., доц.Куриленко Н.В.

Рецептивне і комунікативне вивчення мови (пр)

Рецептивне і комунікативне вивчення мови (пр)

Лінгвістичний аналіз художнього тексту (пр)
доц.Котович В.В.

доц.Стахів Л.Г.
Лінгвістичний аналіз художнього тексту (пр)

Методологія наукових досліджень у галузі 
початкової освіти (пр)

доц.Скалич Л.Й.

Оздоровчі технології в початковій школі (л)

проф.Федурко М.Ю.

проф.Федурко М.Ю.

14.00 - 15.20

12.30 - 13.50
доц.Котович В.В.

Лінгвістичний аналіз художнього тексту (пр)

Рецептивне і комунікативне вивчення мови (пр)
проф.Федурко М.Ю.

проф.Федурко М.Ю.
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доц.Ілляш С.Д.
Рецептивне і комунікативне вивчення мови (пр) Пед. інновації в Україні і за рубежем (пр)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (пр)
доц.Павлішак О.Р., доц.Волошанська І.М., доц.Чобанюк М.М., доц.Айзенбарт М.М., доц. Грабівська Г.І., доц.Грущак О.М., доц.Хало З.П., ст.викл.Пітин В.М.

доц.Стахів Л.Г.
Підручникознавство (л)

доц.Калита Н.І.

Технології навчання ОГ "Природознавство" у ПШ

доц.Скалич Л.Й.

Методологія наукових досліджень у галузі 
початкової освіти (пр)
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доц.Скалич Л.Й.
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Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти (л)

12.30 - 13.50

17.00 - 18.20

доц.Ілляш С.Д.

ПОІз-12М ПОІз-13М

доц.Скалич Л.Й.
Педагогічні інновації в Україні і за рубежем (л)

14.00 - 15.20

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

Другий (магістерський)  рівень вищої освіти
І СЕМЕСТР 2018-2019 н.р.                             КУРС 1
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17.00 - 18.20
проф.Федурко М.Ю. доц.Котович В.В.
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Актуальні проблеми математичної освіти вчителя початкової школи (л)
проф.Ковальчук В.Ю.

Педагогічні інновації в Україні і за рубежем (л)

проф.Ковальчук В.Ю.

Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти (л)
доц.Колток Л.Б.
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Лінгвістичний аналіз художнього тексту (л)
проф.Федурко М.Ю. доц.Котович В.В.

ПОАз-11М
Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти (л)

доц.Колток Л.Б.

Методологія наукових досліджень у галузі початкової освіти (л)

Актуальні проблеми математичної освіти вчителя початкової школи (л)
проф.Ковальчук В.Ю.

Актуальні проблеми математичної освіти вчителя початкової школи (л)

Актуальні проблеми математичної освіти вчителя початкової школи (л)
проф.Ковальчук В.Ю.

Усне і писемне мовлення іноземною мовою у 
початковій школі (пр) Елементи структурного програмування (л)

доц.Хомишак О.Б., доц.Куриленко Н.В. доц.Шаран О.В.

Усне і писемне мовлення іноземною мовою у 
початковій школі (пр) Елементи структурного програмування (л)

доц.Хомишак О.Б., доц.Куриленко Н.В. доц.Шаран О.В.

доц.Скалич Л.Й.

доц.Шаран О.В.
Методологія наукових досліджень у галузі початкової освіти (л)

доц.Колток Л.Б.

Педагогічні інновації в Україні і за рубежем (л)
доц.Ілляш С.Д.

Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти (л)
доц.Колток Л.Б.

Педагогічні інновації в Україні і за рубежем (л)

доц.Котович В.В.

Лінгвістичний аналіз художнього тексту (пр)

доц.Ілляш С.Д.

Рецептивне і комунікативне вивчення мови (л)

доц.Павлішак О.Р., доц.Волошанська І.М., доц.Чобанюк М.М., доц.Айзенбарт М.М., доц. Грабівська Г.І., доц.Грущак О.М., доц.Хало З.П., ст.викл.Пітин В.М.

Актуальні проблеми математичної освіти вчителя початкової школи (л)

Порівняльна педагогіка (пр) і ЗАЛІК
доц.Колток Л.Б.

Підручникознавство (пр) і ЗАЛІК

проф.Федурко М.Ю.

доц.Калита Н.І.

доц.Калита Н.І.

доц.Котович В.В.доц.Стахів Л.Г.

доц.Котович В.В.

Лінгвістичний аналіз художнього тексту (пр)

доц.Скалич Л.Й.
Методологія наукових досліджень у галузі початкової освіти (л)

18.30 - 19.50 Іноземна мова за професійним спрямуванням (пр)
доц.Павлішак О.Р., доц.Волошанська І.М., доц.Чобанюк М.М., доц.Айзенбарт М.М., доц. Грабівська Г.І., доц.Грущак О.М., доц.Хало З.П., ст.викл.Пітин В.М.

Порівняльна педагогіка (пр)
доц.Колток Л.Б.

проф.Федурко М.Ю.
Рецептивне і комунікативне вивчення мови (пр)

Рецептивне і комунікативне вивчення мови (пр)12.30 - 13.50
проф.Федурко М.Ю. доц.Котович В.В.

Підручникознавство (пр)

Оздоровчі технології в початковій школі (пр)

17.00 - 18.20

проф.Ковальчук В.Ю.

Лінгвістичний аналіз художнього тексту (пр)
доц.Котович В.В.

Лінгвістичний аналіз художнього тексту (пр)

Лінгвістичний аналіз художнього тексту (пр)
доц.Котович В.В.

Технології навчання ОГ "Природознавство" у ПШ

доц.Ілляш С.Д.

Іноземна мова за професійним спрямуванням (пр)
доц.Павлішак О.Р., доц.Волошанська І.М., доц.Чобанюк М.М., доц.Айзенбарт М.М., доц. Грабівська Г.І., доц.Грущак О.М., доц.Хало З.П., ст.викл.Пітин В.М.

Іноземна мова за професійним спрямуванням (пр) і ЗАЛІК

Рецептивне і комунікативне вивчення мови (пр)
проф.Федурко М.Ю.

Технології навчання ОГ "Природознавство" у ПШ
доц.Стахів Л.Г.
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