
                    Заочна форма навчання
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Години

Безпека 
інформаційних систем 

(лаб)
ст.викл.Василиків І.Б.

інформаційних систем 
(лаб)

ст.викл.Василиків І.Б. Безпека 
інформаційних систем 

(лаб)
ст.викл.Василиків І.Б. Безпека 

інформаційних систем 
(лаб)

Безпека інформаційних 
систем (лаб)

ст.викл.Василиків І.Б. доц.Кутняк О.А. Безпека 
інформаційних систем 

(лаб)
доц.Кутняк О.А.

Безпека 
інформаційних систем 

(лаб)
ст.викл.Василиків І.Б.

Безпека 
інформаційних систем 
ст.викл.Василиків І.Б. Безпека 

інформаційних систем 
(лаб)

ст.викл.Василиків І.Б. Безпека 
інформаційних систем 

(лаб)
Безпека інформаційних 

систем (лаб)
ст.викл.Василиків І.Б. доц.Кутняк О.А. Безпека 

інформаційних систем 
(лаб)

доц.Кутняк О.А.

Декан факультету                                       Кутняк І.М.

Теорія і практика ораторського мистецтва у 
підготовці вчителя ПШ (л)

Педагогічна конфліктологія (л)
доц.Садова І.І.

доц.Ткаченко О.А.

Педагогічна конфліктологія (пр)

Інформаційно-комунікаційні технології у ПШ (л) Філософія освіти (пр)
доц.Кутняк О.А. доц.Ткаченко О.А.

доц.Садова І.І.

доц.Жигайло О.О.

Інноваційні технології у позакласній роботі з 
математики у ПШ (л)

проф.Ковальчук В.Ю.

Педагогічна конфліктологія (пр)

доц.Стасів Н.І.
Сучасні форми роботи з розвитку мовлення 

учнів ПШ (пр)

проф.Ковальчук В.Ю.

проф.Ковальчук В.Ю.

Інноваційні технології у позакласній роботі з 
математики у ПШ (л)

Моніторинг знань учнів з мови та літературного 
читання (пр)

Розвивальний компонент змісту 
математичної освіти вчителя ПШ (л)

С
ер

ед
а

доц.Кутняк О.А.

Формування геометричної складової предметної 
математичної компетентності учнів ПШ (л)

доц.Ткаченко О.А.
Педагогічна конфліктологія (л)

доц.Силюга Л.П.

Теорія і практика ораторського мистецтва у 
підготовці вчителя ПШ (л)

Моніторинг знань учнів з мови та літературного 
читання (л)

Сучасні форми роботи з розвитку мовлення 
учнів ПШ (л)

Технологія навчання освітньої галузі "Мови і літератури" у початковій школі (л)

Інноваційні технології у позакласній роботі з 
математики у ПШ (л)

доц.Луців С.І.доц.Федурко О.М.

Формування логічної складової предметної 
математичної компетентності учнів ПШ (л)

доц.Садова І.І.

Філософія освіти (пр)

доц.Федурко О.М.

доц.Луців С.І.
Технологія навчання освітньої галузі "Мови і літератури" у початковій школі (л)

доц.Гірняк С.П.

доц.Кравченко-Дзондза О.Е.

Технології навчання освітньої галузі "Мови і 
літератури" у ПШ 

доц.Жигайло О.О.

Застосування комп"ютерних технологій у освітньому процесі (л)

доц.Кутняк О.А.

Безпека інформаційних систем (л)
доц.Силюга Л.П. доц.Кутняк О.А.

доц.Силюга Л.П.

Формування логічної складової предметної 
математичної компетентності учнів ПШ (л)

доц.Котович В.В. проф.Ковальчук В.Ю.

доц.Жигайло О.О. проф.Ковальчук В.Ю.

Розвивальний компонент змісту 
математичної освіти вчителя ПШ (л)

доц.Стасів Н.І.

Ві
вт
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ок

доц.Кутняк О.А.
Актуальні проблеми мовно-літературної освіти 

вчителя початкової школи (пр) і ЗАЛІК
Інноваційні технології у позакласній роботі з 

математики у ПШ (пр)

доц.Котович В.В.

доц.Садова І.І.
Актуальні проблеми мовно-літературної освіти 

вчителя початкової школи (пр)
Формування логічної складової предметної 
математичної компетентності учнів ПШ (л)

Інноваційні технології у позакласній роботі з 
математики у ПШ (пр)

Застосування комп"ютерних технологій у 
освітньому процесі (пр)

доц.Жигайло О.О.доц.Федурко О.М. ст.викл.Василиків І.Б.

доц.Луців С.І.

Загальнотеоретичний курс англійської мови (пр)
Формування логічної складової предметної 
математичної компетентності учнів ПШ (л)

Застосування комп"ютерних технологій у 
освітньому процесі (пр) Педагогічна конфліктологія (пр) і ЗАЛІК

доц.Федурко О.М. ст.викл.Василиків І.Б. доц.Садова І.І.

доц.Жигайло О.О.

Загальнотеоретичний курс англійської мови (пр)
Застосування комп"ютерних технологій у 

освітньому процесі (пр) Педагогічна конфліктологія (пр) і ЗАЛІК
Сучасні форми роботи з розвитку мовлення 

учнів ПШ (пр) і ЗАЛІК

доц.Кравченко-Дзондза О.Е.
Моніторинг знань учнів з мови та літературного 

читання (пр)

Формування логічної складової предметної 
математичної компетентності учнів ПШ (л)

Інноваційні технології у позакласній роботі з 
математики у ПШ (л)

доц.Луців С.І.
Теорія і практика ораторського мистецтва у 

підготовці вчителя ПШ (пр)
Інноваційні технології у позакласній роботі з 

математики у ПШ (л)
Технології навчання освітньої галузі "Математика" у 

ПШ (пр)

доц.Жигайло О.О.

доц.Луців С.І.
Актуальні проблеми мовно-літературної освіти 

вчителя початкової школи (пр)
Теорія і практика ораторського мистецтва у 

підготовці вчителя ПШ (пр)
Технології навчання освітньої галузі "Математика" 

у ПШ (пр)
Сучасні форми роботи з розвитку мовлення 

учнів ПШ (пр)

доц.Котович В.В. доц.Жигайло О.О. доц.Кравченко-Дзондза О.Е.

доц.Луців С.І.

Розвивальний компонент змісту 
математичної освіти вчителя ПШ (л)

доц.Кутняк О.А.

Технологія навчання освітньої галузі "Математика" у початковій школі (л)

Інформаційно-комунікаційні технології у ПШ (пр)

Лінгводидактичні засади формування 
комунікативної компетентності вчителя ПШ (л)

Сучасні форми роботи з розвитку мовлення 
учнів ПШ (л)

доц.Жигайло О.О. доц.Кравченко-Дзондза О.Е. доц.Стасів Н.І.доц.Кутняк О.А.
Актуальні проблеми мовно-літературної освіти 

вчителя початкової школи (пр)
Технології навчання освітньої галузі "Математика" 

у ПШ (пр)
Моніторинг знань учнів з мови та літературного 

читання (пр)

Технології навчання освітньої галузі "Математика" 
у ПШ 

Технології навчання освітньої галузі "Математика" 
у ПШ 

Технології навчання освітньої галузі "Мови і 
літератури" у ПШ 

Актуальні проблеми мовно-літературної освіти 
вчителя початкової школи (л)

доц.Котович В.В. доц.Жигайло О.О.

Розвивальний компонент змісту 
математичної освіти вчителя ПШ (л)

Технології навчання освітньої галузі "Мови і 
літератури" у ПШ 

15.30 - 16.50
доц.Котович В.В. доц.Кравченко-Дзондза О.Е. доц.Луців С.І.

доц.Луців С.І.

14.30 - 15.50

доц.Силюга Л.П.
Формування геометричної складової предметної 

математичної компетентності учнів ПШ (пр)

Загальнотеоретичний курс англійської мови (л)16
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10.00 - 11.20

13.00 - 14.20 Загальнотеоретичний курс англійської мови (л)

Філософія освіти (пр)

13.00 - 14.20
доц.Кравченко-Дзондза О.Е.

14.00 - 15.20

10.00 - 11.20
Формування геометричної складової предметної 

математичної компетентності учнів ПШ (л)

14.30 - 15.50
Лінгводидактичні засади формування 

комунікативної компетентності вчителя ПШ (л)
доц.Кравченко-Дзондза О.Е.

Актуальні проблеми мовно-літературної освіти 
вчителя початкової школи (л)

Технології навчання освітньої галузі "Математика" 
у ПШ 

Розвивальний компонент змісту 
математичної освіти вчителя ПШ (л)

доц.Силюга Л.П. доц.Садова І.І.
Лінгводидактичні засади формування 

комунікативної компетентності вчителя ПШ (л)

Теорія і практика ораторського мистецтва у 
підготовці вчителя ПШ (л)

доц.Гірняк С.П.

проф.Ковальчук В.Ю.доц.Гірняк С.П.

Філософія освіти (пр)
доц.Ткаченко О.А.

Моніторинг знань учнів з мови та літературного 
читання (л)

доц.Жигайло О.О.

Технологія навчання освітньої галузі "Математика" у початковій школі (л)
доц.Жигайло О.О.

доц.Стасів Н.І.

Формування логічної складової предметної 
математичної компетентності учнів ПШ (л)

доц.Ткаченко О.А.

Лінгводидактичні засади формування 
комунікативної компетентності вчителя ПШ (пр)

доц.Жигайло О.О.

Формування геометричної складової предметної 
математичної компетентності учнів ПШ (пр)

доц.Котович В.В.

доц.Силюга Л.П.

доц.Гірняк С.П.

Технології навчання освітньої галузі "Мови і 
літератури" у ПШ 

доц.Луців С.І.
Інноваційні технології у позакласній роботі з 

математики у ПШ (л)
Технології навчання освітньої галузі "Математика" у 

ПШ 

доц.Гірняк С.П.
Теорія і практика ораторського мистецтва у 

підготовці вчителя ПШ (л)

доц.Котович В.В.

15.30 - 16.50

15.30 - 16.50

17.00 - 18.20

12.30 - 13.50

14.00 - 15.20

17.00 - 18.20

Технології навчання освітньої галузі "Математика" 
у ПШ (пр)

С
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а

доц.Жигайло О.О.

Сучасні форми роботи з розвитку мовлення 
учнів ПШ (л)
доц.Луців С.І.

17.00 - 18.20
Нові підходи у навчанні англійської мови учнів 

початкової школи (л)

Моніторинг знань учнів з мови та літературного 
читання (л)

Теорія і практика ораторського мистецтва у 
підготовці вчителя ПШ (л)

Моніторинг знань учнів з мови та літературного 
читання (л)

доц.Кравченко-Дзондза О.Е. доц.Луців С.І.
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Актуальні проблеми мовно-літературної освіти 
вчителя початкової школи (л) Інформаційно-комунікаційні технології у ПШ (л)

доц.Кутняк О.А.

Інформаційно-комунікаційні технології у ПШ (л)

14.00 - 15.20

18.30 - 19.50
доц.Гірняк С.П.

12.30 - 13.50

Сучасні форми роботи з розвитку мовлення 
учнів ПШ (л)

доц.Гірняк С.П.

14.00 - 15.20

15.30 - 16.50

доц.Хомишак О.Б.

Актуальні проблеми мовно-літературної освіти 
вчителя початкової школи (л)

доц.Котович В.В.
Актуальні проблеми мовно-літературної освіти 

вчителя початкової школи (л)
доц.Котович В.В.

доц.Силюга Л.П.

доц.Жигайло О.О.

12.30 - 13.50

ПОІз-12М ПОІз-13МПОАз-11М

14.00 - 15.20

Формування геометричної складової предметної 
математичної компетентності учнів ПШ (л)

доц.Силюга Л.П.

Загальнотеоретичний курс англійської мови (л)

П
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іл

ок

17.00 - 18.20

12.30 - 13.50

Технологія навчання освітньої галузі "Мови і літератури" у початковій школі (л)

доц.Ткаченко О.А.

доц.Кутняк О.А.
Формування геометричної складової предметної 

математичної компетентності учнів ПШ (л) Безпека інформаційних систем (л)
доц.Кутняк О.А.

18.30 - 19.50

Технологія навчання освітньої галузі "Мови і літератури" у початковій школі (л)

14.00 - 15.20

15.30 - 16.50

ПОІз-14М

доц.Луців С.І.

Філософія освіти (л)
доц.Ткаченко О.А.

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

Другий (магістерський)  рівень вищої освіти
2 СЕМЕСТР 2018-2019 н.р.                             КУРС 1

Філософія освіти (л)
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День

доц.Луців С.І.

17.00 - 18.20

Безпека інформаційних систем (л)
доц.Федурко О.М.

15.30 - 16.50

Формування геометричної складової предметної 
математичної компетентності учнів ПШ (л) Безпека інформаційних систем (л)

Загальнотеоретичний курс англійської мови (л)
Сучасні форми роботи з розвитку мовлення 

учнів ПШ (л)
доц.Жигайло О.О. проф.Ковальчук В.Ю.

доц.Кравченко-Дзондза О.Е.

доц.Кутняк О.А.

Формування геометричної складової предметної 
математичної компетентності учнів ПШ (л)

Технологія навчання освітньої галузі "Математика" у початковій школі (л)
доц.Жигайло О.О.

Нові підходи у навчанні англійської мови учнів 
початкової школи (л)

Застосування комп"ютерних технологій у освітньому процесі (л)
доц.Кутняк О.А.

доц.Хомишак О.Б.

Застосування комп"ютерних технологій у освітньому процесі (л)

12.30 - 13.50

17.00 - 18.20

Че
тв

ер

15.30 - 16.50

П
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иц

я 14.00 - 15.20

17.00 - 18.20
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14.00 - 15.20
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П
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11.30 - 12.50

16.00 - 17.20

18
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р. доц.Кравченко-Дзондза О.Е.

Моніторинг знань учнів з мови та літературного 
читання (л)

доц.Луців С.І.
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16.00 - 17.20

11.30 - 12.50

Н
ед

іл
я

12.30 - 13.50

15.30 - 16.50

доц.Луців С.І.

доц.Гірняк С.П.

Моніторинг знань учнів з мови та літературного 
читання (л)

Філософія освіти (л)

Теорія і практика ораторського мистецтва у 
підготовці вчителя ПШ (л)

проф.Ковальчук В.Ю. доц.Жигайло О.О.

Застосування комп"ютерних технологій у освітньому процесі (л)

доц.Луців С.І.

доц.Федурко О.М.

доц.Хомишак О.Б.

Лінгводидактичні засади формування 
комунікативної компетентності вч.ПШ (пр) і ЗАЛІК

доц.Кравченко-Дзондза О.Е.

доц.Хомишак О.Б.

доц.Гірняк С.П.

Нові підходи у навчанні англійської мови учнів 
початкової школи (л)Че

тв
ер

15.30 - 16.50

14.00 - 15.20

21
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ня
 2
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9 

р.

17.00 - 18.20

18.30 - 19.50

Філософія освіти (пр) і ЗАЛІК
доц.Ткаченко О.А.

Технології навчання освітньої галузі "Мови і 
літератури" у ПШ 

доц.Кутняк О.А.

Інформаційно-комунікаційні технології у ПШ (пр) і 
ЗАЛІК

доц.Луців С.І.

Філософія освіти (пр) і ЗАЛІК

Технології навчання освітньої галузі "Мови і 
літератури" у ПШ 

ст.викл.Василиків І.Б.

доц.Луців С.І.
Застосування комп"ютерних технологій у 

освітньому процесі (пр)

Філософія освіти (пр) і ЗАЛІК
доц.Ткаченко О.А. доц.Кутняк О.А.

Технології навчання освітньої галузі "Мови і 
літератури" у ПШ 

Нові підходи у навчанні англійської мови учнів 
початкової школи (л)

доц.Луців С.І.

Н
ед

іл
я

24
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доц.Хомишак О.Б.
18.30 - 19.50

Нові підходи у навчанні англійської мови учнів 
початкової школи (пр)

Філософія освіти (пр) і ЗАЛІК

доц.Хомишак О.Б.

22
 б

ер
ез

ня
 2

01
9 

р. доц.Ткаченко О.А.

15.30 - 16.50

14.00 - 15.20

17.00 - 18.20

Сучасні форми роботи з розвитку мовлення 
учнів ПШ (пр)

20
 б
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ез

ня
 2

01
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р.

Нові підходи у навчанні англійської мови учнів 
початкової школи (л)

доц.Гірняк С.П. доц.Луців С.І.
Теорія і практика ораторського мистецтва у 

підготовці вчителя ПШ (пр) і ЗАЛІК

Теорія і практика ораторського мистецтва у 
підготовці вчителя ПШ (пр)

доц.Жигайло О.О.

доц.Кравченко-Дзондза О.Е.

17.00 - 18.20

Технологія навчання освітньої галузі "Математика" у початковій школі (л)

18.30 - 19.50

Педагогічна конфліктологія (л)
доц.Садова І.І.

доц.Стасів Н.І.

Сучасні форми роботи з розвитку мовлення 
учнів ПШ (л)

доц.Котович В.В. доц.Кутняк О.А. доц.Кравченко-Дзондза О.Е.

Актуальні проблеми мовно-літературної освіти 
вчителя початкової школи (л)

доц.Луців С.І.

Застосування комп"ютерних технологій у 
освітньому процесі (пр)

Застосування комп"ютерних технологій у 
освітньому процесі (пр)

ст.викл.Василиків І.Б.

Розвивальний компонент змісту 
математичної освіти вчителя ПШ (л)

доц.Луців С.І.доц.Кравченко-Дзондза О.Е.

Технології навчання освітньої галузі "Мови і 
літератури" у ПШ 

доц.Кравченко-Дзондза О.Е.
Моніторинг знань учнів з мови та літературного 

читання (пр) і ЗАЛІК

доц.Ткаченко О.А.

доц.Стасів Н.І.

14.30 - 15.50

С
уб

от
а
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13.00 - 14.20

10.00 - 11.20

11.30 - 12.50

П
'я

тн
иц

я
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