
“ЗАТВЕРДЖУЮ”

 Директор_________________ Дацюк С.Я.

“____”  ______________ 2019 р.

Години Аудиторія Група МЗз-11М Група МЗз-12М

18.30-20.00
Менеджмент освіти (л)

канд. економ. наук, доц. Вовк Ю.Я.

Іноземна мова за професійним спрямуванням (п)
Кемінь Г.М. (англ.), Волошанська І.В. (англ.), Матвіїшин О.М. (нім.), Лучкевич В.В. (фр.)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (п)
Кемінь Г.М. (англ.), Волошанська І.В. (англ.), Матвіїшин О.М. (нім.), Лучкевич В.В. (фр.)

Методика викладання музичних дисциплін у закладах вищої освіти (л)
проф. Бермес І.Л.

Методика навчання гри (за профілем) (л)

15.30-17.00
Методологія наукових досліджень (л)

канд. пед. наук, доц. Фрайт І.В.

17.00-18.30
Менеджмент освіти (л)

канд. економ. наук, доц. Вовк Ю.Я.
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14.00-15.30
Методологія наукових досліджень (л)

канд. психол. наук, доц. Зимянський А.Р.

Методологія наукових досліджень (л)

Психологія вищої школи (л)
канд. психол. наук, доц. Зимянський А.Р.

Методика викладання музичних дисциплін у закладах вищої освіти (л)
проф. Бермес І.Л.

проф. Бермес І.Л.

(у викладача, згідно з розподілом)

Методика навчання гри (за профілем) (л)
(у викладача, згідно з розподілом)

Проблеми сучасного мистецтвознавства (л)
канд. мист., доц. Ярко М.І.

15.30-17.00

14.00-15.30

канд. мист., доц. Ярко М.І.

18.30-20.00

14.00-15.30
Проблеми сучасного мистецтвознавства (л)

17.00-18.30

17.00-18.30

18.30-20.00

15.30-17.00

14.00-15.30

18.30-20.00

15.30-17.00
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10.00-11.30

14.00-15.30

17.00-18.30

18.30-20.00

15.30-17.00

17.00-18.30

(у викладача, згідно з розподілом)

Психологія вищої школи (л)

Методика викладання музичних дисциплін у закладах вищої освіти (л)
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

І СЕМЕСТР 2019-2020 н.р.                             КУРС І

Методика навчання гри (за профілем) (л)

Методика навчання гри (за профілем) (л)
(у викладача, згідно з розподілом)

канд. пед. наук, доц. Фрайт І.В.

канд. пед. наук, доц. Фрайт І.В.

канд. пед. наук, доц. Фрайт І.В.

Методологія наукових досліджень (л)

14.30-16.00С
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11.30-13.00

13.00-14.30

Методика навчання гри (за профілем) (л)
(у викладача, згідно з розподілом)

Психологія вищої школи (л)
канд. психол. наук, доц. Зимянський А.Р.

Методика навчання гри (за профілем) (л)
(у викладача, згідно з розподілом)



Директор                               Дацюк С.Я.


