
Заочна форма навчання

"Затверджую"
Проректор ДДПУ                                        Шаран В.Л.
Голова профкому                                Куцик О.А.

Години

Декан факультету                                       Кутняк І.М.

доц.Кутняк І.М.
Музичне мистецтво (пр) і ЗАЛІК

ст.викл.Савчин Г.В.

Живопис (пр)
викл.Мартинів О.О. ст.викл.Ясеницька Ж.В.

Рисунок (пр)

доц.Калита Н.І.

17.00 - 18.20

Рисунок (пр)

Декоративно-прикладне мистецтво та художні 
викл.Мартинів О.О.

15.30 - 16.50

11.00 - 12.20

12.30 - 13.50

Українські народні танці для дітей дошкільного віку (пр)

15.30 - 16.50

доц.Фриз П.І.

доц.Храмов І.В. доц.Сидор М.Б.

Музичне мистецтво (л)

Н
ед

іл
я

доц.Фриз П.І.

Скульптура та пластична анатомія (пр)
доц.Храмов І.В. доц.Сидор М.Б.

Теорія і методика українського народного і історико-
побутового танцю (пр)

Музичне мистецтво (пр)11.30 - 12.50
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р.

П
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ед
іл

ок

18.30 - 19.50

14.00 - 15.20

ст.викл.Савчин Г.В.

ст.викл.Савчин Г.В.

Керівництво діяльністю колективу (л)

Теорія і методика народно-сценічного танцю (пр)
викл.Мартинів О.О.

доц.Калита Н.І.

викл.Мартинів О.О. доц.Костюк Л.Б.

викл.Мартинів О.О.

15.30 - 16.50

доц.Кутняк І.М.

П
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я
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р. 14.00 - 15.20

15.30 - 16.50

17.00 - 18.20

12.30 - 13.50

11.00 - 12.20

С
ер
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а

доц.Кутняк І.М.

17.00 - 18.20

викл.Мартинів О.О.

доц.Костюк Л.Б.

ст.викл.Савчин Г.В.
Педагогічний малюнок (пр)

13
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Ритміка та музичний рух (пр) Техніки і технології малярства (л)

Теорія і методика українського народного і історико-
побутового танцю (пр)

Педагогічний малюнок (л)

17.00 - 18.20

15
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18.30 - 19.50

15.30 - 16.50

14.00 - 15.20

18.30 - 19.50

викл.Мартинів О.О.
Скульптура та пластична анатомія (пр)Теорія і методика народно-сценічного танцю (пр)

доц.Сидор М.Б.

доц.Фриз П.І.

Музичне мистецтво (л)14.00 - 15.20

12.30 - 13.50Українські народні танці для дітей дошкільного віку (л)

Теорія і методика українського народного і історико-
побутового танцю (л)

доц.Храмов І.В.
Скульптура та пластична анатомія (л)

12
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15.30 - 16.50

Декоративно-прикладне мистецтво та художні 
промисли (пр)

Ві
вт
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ок

Художнє конструювання (л)

доц.Фриз П.І.

Оз-16БДень Хз-15Б

15.30 - 16.50

11
 б

ер
ез

ня
 2

01
9 

р.

доц.Костюк Л.Б.
Теорія і методика народно-сценічного танцю (пр) Техніки і технології малярства (л)

Керівництво діяльністю колективу (л)

ст.викл.Ясеницька Ж.В.

14.00 - 15.20

18.30 - 19.50

Теорія і методика народно-сценічного танцю (л)
Декоративно-прикладне мистецтво та художні 

промисли (л)

доц.Калита Н.І.

Ритміка та музичний рух (пр)
Декоративно-прикладне мистецтво та художні 

промисли (л)

викл.Мартинів О.О.

Скульптура та пластична анатомія (л)

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
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Українські народні танці для дітей дошкільного віку (л)

викл.Мартинів О.О. доц.Костюк Л.Б.

викл.Мартинів О.О.

П
он

ед
іл

ок

доц.Сидор М.Б.

Українські народні танці для дітей дошкільного віку (пр)

Рисунок (пр)
ст.викл.Савчин Г.В.

Ритміка та музичний рух (пр)
доц.Храмов І.В.

викл.Мартинів О.О.
Ритміка та музичний рух (пр)

ст.викл.Ясеницька Ж.В.

Скульптура та пластична анатомія (пр)

доц.Храмов І.В. доц.Сидор М.Б.

Теорія і методика українського народного і історико-
побутового танцю (л)

Рисунок (пр)

ст.викл.Савчин Г.В.

викл.Мартинів О.О.

ст.викл.Савчин Г.В.
18.30 - 19.50

доц.Сидор М.Б.
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Художнє конструювання (пр)

Рисунок (пр)

10.00 - 11.20

13.00 - 14.20

17.00 - 18.20

Педагогічний малюнок (пр)

Рисунок (пр)

16
 б

ер
ез

ня
 2

01
9 

р.

ст.викл.Савчин Г.В.

ст.викл.Савчин Г.В.

Музичне мистецтво (л) Рисунок (пр)
доц.Кутняк І.М.

Техніки і технології малярства (пр)
доц.Храмов І.В. ст.викл.Ясеницька Ж.В.

доц.Храмов І.В. ст.викл.Ясеницька Ж.В.

Живопис (пр)

Теорія і методика народно-сценічного танцю (пр)

доц.Кутняк І.М.
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10.20.

18.30 - 19.50

18.30 - 19.50

10.00 - 11.20

13.00 - 14.20
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11.30 - 12.50
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доц.Калита Н.І.
Керівництво діяльністю колективу (л)

Керівництво діяльністю колективу (л)

доц.Фриз П.І.
14.00 - 15.20

15.30 - 16.50

Українські народні танці для дітей дошкільного віку 
(пр) і ЗАЛІК

П
'я
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Керівництво діяльністю колективу (л)
доц.Калита Н.І.

ст.викл.Ясеницька Ж.В.

17.00 - 18.20
Теорія і методика сучасного спортивного бального 

танцю (пр)

15.30 - 16.50

Живопис (пр)
ст.викл.Ясеницька Ж.В.

12.30 - 13.50

викл.Мартинів О.О.

викл.Мартинів О.О.

Керівництво діяльністю колективу (л)
доц.Костюк Л.Б.

ст.викл.Ясеницька Ж.В.

Техніки і технології малярства (пр)

Рисунок (пр)

доц.Калита Н.І.

Ві
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ст.викл.Ясеницька Ж.В.
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Теорія і методика сучасного спортивного бального 
танцю (пр)

доц.Кутняк І.М.

14.00 - 15.20

Музичне мистецтво (пр)

14.00 - 15.20

С
ер

ед
а 15.30 - 16.50

Теорія і методика українського народного і історико-
побутового танцю (пр)

20
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18.30 - 19.50
ст.викл.Савчин Г.В.

ст.викл.Савчин Г.В.

доц.Фриз П.І.

Живопис (пр)

Живопис (пр)
15.30 - 16.50

Теорія і методика українського народного і історико-
побутового танцю (пр)

Декоративно-прикладне мистецтво та художні 
промисли (пр)

доц.Храмов І.В. доц.Костюк Л.Б.

Ритміка та музичний рух (пр) і ЗАЛІК
Декоративно-прикладне мистецтво та художні 

промисли (пр)
доц.Костюк Л.Б.

Теорія і методика народно-сценічного танцю (пр)
Декоративно-прикладне мистецтво та художні 

промисли (пр)

14.00 - 15.20

12.30 - 13.50Українські народні танці для дітей дошкільного віку (пр)

Теорія і методика сучасного спортивного бального 
танцю (л)

Музичне мистецтво (пр)

14.00 - 15.20

Теорія і методика українського народного і історико-
побутового танцю (пр)

Декоративно-прикладне мистецтво та художні 
промисли (пр)

доц.Храмов І.В. доц.Костюк Л.Б.

ст.викл.Ясеницька Ж.В.

Теорія і методика українського народного і історико-
побутового танцю (пр) Живопис (пр)

Керівництво діяльністю колективу (л)
доц.Калита Н.І.

ЕКЗАМЕН. Декоративно-прикладне мистецтво та 
художні промисли
доц.Костюк Л.Б.

17.00 - 18.20

доц.Сидор М.Б.

17.00 - 18.20

11.00 - 12.20

17.00 - 18.20

доц.Сидор М.Б.

14.00 - 15.20
Теорія і методика українського народного і історико-

побутового танцю (пр)

14.30 - 15.50

С
уб

от
а

Теорія і методика народно-сценічного танцю (пр) Скульптура та пластична анатомія (пр)
викл.Мартинів О.О. доц.Сидор М.Б.

доц.Кутняк І.М.

доц.Сидор М.Б.

Художнє конструювання (пр)

доц.Сидор М.Б.
Художнє конструювання (пр)

Художнє конструювання (пр)


	Курс 1 (Х+О)  (3)

