
Розклад занять для аспірантів^О17 року набору 
(ОЧНА форма навчання)
III семестр (цикл загальної підготовки)

Проректор з науко

Середа

14.00
Англійське академічне письмо (лк)

Шагала , ІІМ
—

15.45 Англійське академічне письмо (пр)
ст. викл.

III семестр (цикл професійної підготовки) 

011 Освітні, педагогічні наукн
Вівторок

14.00

Методологія і методи науково-педагогічних досліджень (лк)
проф.Невмержицька О.В., кафедра загальної педагогіки та дошкільної

освіти, гол. корпус
Методологія і методи науково-педагогічних досліджень (пр)

проф.Невмержицька О.В.,кафедра загальної педагогіки

15.45
Імідж сучасного науковця (лк)

проф. ауд. 43, гол. корпус
Імідж сучасного науковця (пр)

проф. Кобрій О.М., ауд. 43, гол, корпус

17.30

Сучасні напрями в педагогіці (лк)
проф. Оршанський А.В., ауд. 9,

Сучасні напрями в педагогіці (пр)
проф. Оршанський А.В., ІФМЕІТ

>25 Музичне мистецтво
Вівторок

15.45
Сощокультурні виміри музичного мистецтва (лк)

проф. Вермес І.А., ауд.

17.30
Соціокультурні виміри музичного мистецтва (пр)

доц. Матійчин І.М., ауд.

П'ятниця

14.00
Філософія музики (лк)

доц. Полюга В. В., кафедра методики диригування

15.45
Філософія музики (пр)

доц. Полюга В.В., кафедра методики музичного виховання і диригування



032 Історія та археологія
Понеділок

08.30

Історія церкви та релігійної культури Центрально-Східної Європи 
ранньомодерного періоду: методологія, історіографія, дослідницький 
інструментарій (лк)

проф. Тимошенко А.

12.15

Історія церкви та релігійної культури Центрально-Східної Європи 
ранньомодерного періоду: методологія, історіографія, дослідницький 
інструментарій (пр)

проф.Тимошенко Л.

Четвер

14.00
Антична культура та еволюція європейської цивілізації (лк)

проф. Петренко

15.45 Антична культура та еволюція європейської цивілізації (пр)
проф. Петренко

033 Філософія
Понеділок

14.00

Методологія історико-філософського дискурсу (лк)
до

Методологія історико-філософського дискурсу (пр)
до

15.45
Сучасні парадигми соціально-філософського дискурсу (лк)

доц. Ткаченко ауд. 09А,

17.30
Сучасні парадигми соціально-філософського дискурсу (пр)

доц. Ткаченко ауд.

035 Філологія

Теорія літератури
Вівторок

14.00
Історія української літератури як дискурс національної ідентичності (лк)

проф. Набитович І.Й., ауд. 57, філологічний факультет

15.45
Історія української літератури як дискурс національної ідентичності (пр) 
проф. Набитович І.Й., ауд. 57, філологічний факультет

П’ятниця

14.00
Історія української літератури як дискурс національної ідентичності (лк)

проф. Набитович І.Й., ауд. 57, філологічний факультет

15.45
Історія української літератури як дискурс національної ідентичності (пр)

проф. Набитович І.Й , ауд. 57, філологічний факультет



Загальне мовознавство
Вівторок

10.20
Методика зіставних досліджень мовних систем(лк)

доц. Лучечко Т.М., ауд. 308,

12.15
Методика зіставних досліджень мовних систем(пр)

доц. Лучечко Т.М., ауд. 308,

Українська мова
Вівторок

Когнітивна лінгвістика (лк)
проф. Мацьків П.В., ауд. філологічний факультет

Когнітивна лінгвістика (пр)
____________________________проф. Мацьків П.В., ауд. 68,філологічний

051 Економіка
Понеділок

17.30

Моделювання банківських ризиків (лк)
проф. ауд.

Моделювання банківських ризиків (пр)
пр

Середа

17.30

Управління ризиками у фінансовій сфері (лк)
прКишакевич ауд.

Управління ризиками у фінансовій сфері (пр)
пр

053 Психологія
Середа

12.15

Сучасні психологічні теорії особистості (лк)

Сучасні психологічні теорії особистості (пр)

17.30 Психологічні проблеми сучасної освіти (лк)
доц. Галян

19.00 Психологічні проблеми сучасної освіти (пр)
доц. Галян

Четвер

15.45 Парадигми сучасної психологічної науки та психологічної практики (лк)

17.30 Парадигми сучасної психологічної науки та психологічної практики (пр)



104 Фізика та астрономія
Понеділок

12.15
Магнітні властивості наноструктур (лк)

—

14.00
Магнітні властивості наноструктур (пр)

дои. Столярчук І.Д., ауд. 12, ІФМЕГГ

В ів тор ок

Сучасні експериментальні методи дослідження напівпровідників та 
гетеросистем (лк.)

І ^ ^  ____________________________________________  проф. 4 8 ,ІФМ ЕІТ
Сучасні експериментальні методи дослідження напівпровідників та 
гетеросистем (пр)

_______________________________________________________ проф. ауд. 48,

П ’я тн ш ш

14.00
Нанотехнології в електроніці (лк)

проф. Лалещак Р.М., ауд. 41, Ш М ЕІТ
~ ~ ~

15.45
Нанотехнології в електроніці (пр)

проф. ауд. ІФМ ЕІТ

105 Прикладна фізика та наноматеріали
В ів тор ок

14.00

Спеціальні розділи матеріалознавства (лк)
проф. В ірт І.С ., кафедра маш инознавства та основ ІФМ ЕІТ

Спеціальні розділи матеріалознавства (пр)
дои. Павловський Ю.В.,кафедра маш инознавст ва

ІФ М ЕІТ

15.45

Теорія конденсованих і квантоворозмірних систем (лк)
проф.ВіртІ.С., кафедра маш инознавства та технологій, ІФМ ЕІТ

Теорія конденсованих і квантоворозмірних систем (лб)
доц.Павловський Ю.В.,кафедра маш инознавст ва та. технологій

ІФМ ЕІТ

17.30

Технологічні процеси мікро- та наноелектроніки (лк)
проф. ВіртІ.С., кафедра маш инознавства та основ технологій, ІФМ ЕІТ

Технологічні процеси мікро- та наноелектроніки (лб)
дои. Павловський Ю.В.,кафедра маш инознавства та основ

ІФМ ЕІТ


