ЗАТВЕР,
П роректор з наукової

проф . П ан т ю к М .П .

Розклад занять для асп1рантівт2 0 1 7 року набору
(О ЧН А ф орм а навчанн я)
ІІ-й сем ест р (з 12.02.2018 р. до 03 .0 6.20 18 р.)
Ц и к л за га льн ої підгот овк и
В івторок

12.15

Наукова комунікація англійською мовою (лк)
викл. Коляса О.В., ауд. ЗО, гол. корпус
—

14.00

Наукова комунікація англійською мовою (пр)
викл. Коляса О.В., ауд. ЗО, гол. корпус

15.45

Управління науковими проектами та реєстрація прав
інтелектуальної власності (лк)
доц. Гадзаман І.В., ауд. 38, ІФМЕІТ
Управління науковими проектами та реєстрація прав
інтелектуальної власності (пр)
доц. Гадзаман І.В., ауд. 38, ІФМЕІТ

Ц и к л п роф есій ної п ідгот овк и
011 Освітні, педагогічні науки
С ереда

14.00

Технології навчання і виховання (лк)
проф. Невмержицька О.В., кафедра загальної педагогіки та дошкільної
освіти, гол. корпус
-

15.45

Технології навчання і виховання (пр)
проф. Невмержицька О.В., кафедра загальної педагогіки та дошкільної
освіти, гол. корпус
-

Ч етвер

15.45

Порівняльна педагогіка (лк)
проф. Логвиненко Т.О., кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти

17.30

Порівняльна педагогіка (пр)
проф. Логвиненко Т.О., кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти

Загальне м овознавство
П он ед ілок
15.45

Мовознавство. Історія лінгвістичних учень (лк/пр)
проф. Коцюба З.Г., ауд. 307, інститут іноземних мов

17.30

Міждисциплінарні дослідження в лінгвістиці (лк/пр)
проф. Коцюба З.Г., ауд. 307, інститут іноземних мов

Ч етвер
12.15

Філософія мови (пр)
проф. Зимомря М.І., ауд. 315, інститут іноземних мов
-

15.45

Філософія мови (лк)
проф. Зимомря М.І., ауд. 315, інститут іноземних мов

Українська мова
С ереда

12.15

Проблеми української дериватології (лк)
проф. Куиллик О.П., ауд. 67, філологічний факультет
—

14.00

Проблеми української дериватології (пр)
проф. Кугилик О.П., ауд. 67, філологічний факультет

15.45

Мовознавство. Українське мовознавство в системі наукових парадигм (лк/пр)
проф. Мацьків П.В., ауд. 67, філологічний факультет

Ч етвер
14.00

Методологія дисертаційних досліджень (лк/пр)
проф. Винницький В.М., ауд. 47, філологічний факультет

051 Е коном іка
С ереда
—
10.20

12.15
14.00

Багатокритеріальні задачі оптимізації в економіці (лк)
проф. Кишакевич Б.Ю., ауд. 1 А, ІФМ ЕІТ
Багатокритеріальні задачі оптимізації в економіці (пр)
Методи статистичного моделювання (лк/пр)
проф. Кишакевич Б.Ю., ауд. 1 А, ІФ М ЕІТ

053 П сихологія
Середа
14.00

Методологія дослідження у сфері психологічних наук (лк)
проф.Савчин М.В., кафедра психології
—

15.45

Методологія дослідження у сфері психологічних наук (пр)
проф.Савчин М.В., кафедра психології

104 Ф ізика та астрон ом ія
Понеділок
15.45

Фізика напружених низькорозмірних нанагетеросистем (пр)
проф. Пелещак Р.М., ауд. 42, ІФМ ЕІТ

17.30

Оптичні властивості напівпровідників та діалектриків (пр)
доц. Столярчук І.Д., ауд. 12, ІФМ ЕІТ

Вівторок
—
12.15

17.30

Фізика напружених низькорозмірних нанагетеросистем (лк)
проф. Пелещак Р.М., ауд. 41, ІФМ ЕІТ
Оптичні властивості напівпровідників та діалектриків (лк)
доц. Столярчук І.Д., ауд. 12, ІФМ ЕІТ
—

105 П рикладна ф ізика та н ан ом атеріали
Понеділок

12.15

Твердотільна електроніка та оптоелектроніка (лк)
проф. В ірт І.С., ауд. оп матер., ІФМ ЕІТ
Цифрові технології та прикладні математичні пакети (лк)
проф. В ірт І.С., ауд. оп матер., ІФ М ЕІТ

14.00

Цифрові технології та прикладні математичні пакети (лз)
доц. Павловський Ю.В., ауд. оп матер., ІФМЕІТ

15.45

Твердотільна електроніка та оптоелектроніка (лз)
доц. Павловський Ю.В., ауд. оп матер., ІФМЕІТ
—

025 М узи чн е м и стец тво
Вівторок
10.20

Музичне джерелознавство та архівістика (лк/пр)
проф. Медведик Ю.Є., ауд. 9, Інститут музичного мистецтва

17.30

Історія музичного мистецтва (лк/пр)
проф. Бермес І.Л., ауд. 8, Інститут музичного мистецтва

032 Історія та ар хео логія
Середа
15.45

Сучасна світова історіографія: актуальні проблеми поступу (лк)
проф. Тельвак В.В., ауд. 204, істор. факультет

17.30

Сучасна світова історіографія: актуальні проблеми поступу (пр)
проф. Тельвак В.В., ауд. 204, істор. факультет

033 Ф ілософ ія
Середа
14.00

Методологія філософсько-антропологічного дискурсу (лк)
проф. Лімонченко В.В., кафедра філософи

15.45

Методологія історико-філософського дискурсу (лк)
проф. Лімонченко В.В., кафедра філософії
Методологія історико-філософського дискурсу (пр)
ст. викл. Галущ ак М.С., кафедра філософії

Четвер
15 45

Методологія філософсько-антропологічного дискурсу (пр)
ст. викл. Галущ ак М.С., кафедра філософії

035 Ф ілологія
Т еор ія літ ер атур и
Середа

10.20

Іван Франко як критик і теоретик літератури (лк)
проф. Набитович І.Й., ауд. 57, філологічний факультет
—

12.15

Іван Франко як критик і теоретик літератури (пр)
проф. Набитович І.Й., ауд. 57, філологічний факультет

14.00

Герменевтичний досвід в українській літературі 19-21 ст. (лк/пр)
проф. Іванишин П.В., ауд. 71, філологічний факультет

Четвер
09.00

Літературознавство. Актуальні проблеми генології (лк/пр)
проф. Сабат Г.П., ауд. 414, інститут іноземних мов

