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Шкільний курс англійської мови 
та методики її викладання (л) Основи комп"ютерної педагогіки(л)

Методика викладання 
інформатики у ПШ (л)

доц.Пристай Г.Д. ст.викл.Винницька Н.В.

ст.викл.Винницька Н.В.

доц.Жигайло О.О.

Література Англії (л) Основи комп"ютерної педагогіки(л)
доц.Сосяк М.М. ст.викл.Василиків І.Б.

Інформаційні технології у проф. 
діяльності вчителя (л)

Інформаційні технології у проф. 
діяльності вчителя (л)

доц.Кутняк О.А.
Література Англії (пр)

доц.Сосяк М.М.
Методика викладання 
інформатики у ПШ (л)

ст.викл.Винницька Н.В.
Інформаційні технології у проф. 

діяльності вчителя (лаб)

Інформаційні технології у проф. 
діяльності вчителя (л)

доц.Кутняк О.А.доц.Сосяк М.М.
Література Англії (л)

Інформатика з методикою викладання у ПШ (лаб)
ст.викл.Мойко О.С.

Інформатика з методикою викладання у початковій школі (л)

Інформатика з методикою викладання у ПШ (лаб)
ст.викл.Мойко О.С.

Інформатика з методикою викладання у ПШ (лаб)
ст.викл.Мойко О.С.

Методика викладання української мови (л)
доц.Луців С.І.

викл.Стасів Н.Ю.

доц.Кутняк О.А.

Методика викладання української мови (л)
доц.Луців С.І.

Інформатика з методикою викладання у початковій школі (л)
ст.викл.Винницька Н.В.

Методика викладання 
інформатики у ПШ (л)

ст.викл.Винницька Н.В.

Шкільний курс англійської мови 
та методики її викладання (л)

Методика викладання української мови (л)

доц.Жигайло О.О.

11.30 - 12.50 Методика викладання російської мови (л)
доц.Гірняк С.П.

Методика викладання російської мови (л)

доц.Гірняк С.П.
10.00 - 11.20

15.30 - 16.50

Методика викладання математики (л)

Методика викладання математики (л)

17.00 - 18.20

Шкільний курс англійської мови 
та методики її викладання (л)

доц.Муляр Н.М.

12.30 - 13.50

доц.Муляр Н.М.

Інформаційні технології у проф. 
діяльності вчителя (лаб)

викл.Стасів Н.Ю.
Основи комп"ютерної педагогіки 

(пр) і ЗАЛІК
ст.викл.Василиків І.Б.

14.00 - 15.20

Інформатика з методикою викладання у ПШ (лаб)
ст.викл.Мойко О.С.

доц.Гірняк С.П.

Інформатика з методикою викладання у ПШ (лаб)
ст.викл.Мойко О.С.
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15.30 - 16.50
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Методика викладання російської мови (пр)
доц.Гірняк С.П.

14.00 - 15.20

доц.Пристай Г.Д.
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Основи сценічного та екранного мистецтва (л)

11.30 - 12.50 Методика навчання освітньої галузі "Здоров"я і фізична культура" (л)

Методика викладання 
інформатики у ПШ (л)

доц.Пристай Г.Д. ст.викл.Винницька Н.В.

Методика викладання російської мови (л)

Методика викладання російської мови (л)

Методика викладання математики (л)

18.30 - 19.50
доц.Жигайло О.О.

доц.Гірняк С.П.

17.00 - 18.20

доц.Муляр Н.М.

доц.Луців С.І.

доц.Муляр Н.М.
Основи сценічного та екранного мистецтва (л)

Основи сценічного та екранного мистецтва (л)
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17.00 - 18.20

14.00 - 15.20

18.30 - 19.50

15.30 - 16.50 Методика викладання української мови (л)

Ві
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Методика викладання української мови (л)

ПОІз-43Б
Методика навчання освітньої галузі "Здоров"я і фізична культура" (л)

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
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доц.Луців С.І.
18.30 - 19.50

Методика викладання математики (л)

Методика викладання математики (л)
доц.Жигайло О.О.

День
П
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ок 15.30 - 16.50 Методика навчання освітньої галузі "Здоров"я і фізична культура" (л)

проф.Кондрацька Г.Д.

проф.Кондрацька Г.Д.
14.00 - 15.20

17.00 - 18.20

15.30 - 16.50

15.30 - 16.50

11.00 - 12.20

14.00 - 15.20
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Методика викладання російської мови (пр) і ЗАЛІК

С
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10.00 - 11.20

14.30 - 15.50

13.00 - 14.20

12.30 - 13.50

ст.викл.Винницька Н.В.
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11.30 - 12.50 Методика викладання української мови (л)
доц.Луців С.І.

Інформаційні технології у проф. 
діяльності вчителя (лаб)

викл.Стасів Н.Ю.

доц.Жигайло О.О.

С
ер

ед
а

12.30 - 13.50

17.00 - 18.20

Методика викладання української мови (л)

Основи комп"ютерної педагогіки 
(пр)

ст.викл.Василиків І.Б.
Інформатика з методикою викладання у ПШ (лаб)

ст.викл.Мойко О.С.

15.30 - 16.50

12.30 - 13.50

доц.Луців С.І.
14.00 - 15.20

доц.Луців С.І.

Методика навчання освітньої галузі "Здоров"я і фізична культура" (пр) і ЗАЛІК

14.00 - 15.20
проф.Кондрацька Г.Д.

17.00 - 18.20
доц.Муляр Н.М.

проф.Кондрацька Г.Д.

14.30 - 15.50

Методика викладання російської мови (л)

13.00 - 14.20
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11.00 - 12.20

14.00 - 15.20
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17.00 - 18.20
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р. 14.00 - 15.20

15.30 - 16.50

18.30 - 19.50

14.30 - 15.50Інформатика з методикою викладання у початковій школі (л)

12.30 - 13.50

доц.Жигайло О.О.

Шкільний курс англійської мови 
та методики її викладання (л)

доц.Пристай Г.Д.

Методика навчання освітньої галузі "Здоров"я і фізична культура" (л)
проф.Кондрацька Г.Д.

Література Англії (л) Основи комп"ютерної педагогіки(л)
доц.Сосяк М.М.

13.00 - 14.20

П
'я

тн
иц

я

доц.Жигайло О.О.
Методика викладання математики (л)

С
уб

от
а

доц.Жигайло О.О.

ст.викл.Василиків І.Б.

ст.викл.Василиків І.Б.

доц.Жигайло О.О.
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15.30 - 16.50

17.00 - 18.20

14.00 - 15.20

10.00 - 11.20

Методика викладання української мови (л)

Методика викладання математики (пр)

Основи сценічного та екранного мистецтва (пр)  і ЗАЛІК

Ві
вт

ор
ок

19
 б

ер
ез

ня
 2

01
9 

р.

12.30 - 13.50

Методика навчання освітньої галузі "Здоров"я і фізична культура" (л)

15.30 - 16.50

ПОАз-42Б   ПОз-41Б

доц.Гірняк С.П.

Основи сценічного та екранного мистецтва (пр)

Методика викладання математики (л)

Методика викладання математики (л)

доц.Гірняк С.П.

проф.Кондрацька Г.Д.

доц.Луців С.І.


	Курс 4  (3)+

