
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Група МЗ-11 М 
Дні тижня Година Навчальна дисципліна Ауд.

 Понеділо
к

ІІ
Проблеми сучасного мистецтвознавства – лекція

(канд. мист-ва, доц. Ярко М.І.)
17

ІІІ
Проблеми сучасного мистецтвознавства – практ. 

(канд. мист-ва, доц. Ярко М.І.) 
17

IV
Іноземна (англ.) мова за професійним спрямуванням – практ. 

Група 1 (канд. філол. наук, доц. Айзенбардт М.М. )
Група 2 (канд. філол. наук, доц. Волошанська І.В.)

12
13

V

Метод. навч. гри на фортепіано – практ.
(канд. пед. наук, доц. Філоненко Л.П.)

Методика навчання гри на скрипці – лекція
(доц. Чорний Ю.Т.)

11

24/6

Вівторок

I
Методологія наукових досліджень – л./практ.

(канд. пед. наук, доц. Фрайт І.В.)
17

II
Психологія вищої школи – лекція / практ.
(канд. психол. наук, доц. Зимянський А.Р.)  

17

III
Методика викладання муз. дисциплін у закладах вищої освіти

– лекція (канд. мист-ва, доц. Синкевич Н.Т.)
17

IV Творчі колективи

V

Методика навчання хорового диригування – лекція
(канд. мист-ва, доц. Матійчин І.М.)

Методика навчання гри на духових інструментах – лекція
(канд. пед. наук, доц. Душний А.І.)

17

22/6

VI
Методика навчання гри на баяні/акордеоні – лекція

(канд. пед. наук, доц. Душний А.І.)
22/6

Середа

II

Методика навчання гри на бандурі - лекція
(канд. мист-ва, доц. Бобечко О.Ю.)

Методика навчання гри на скрипці – практ.
(доц. Чорний Ю.Т.)

Методика навчання вокалу – практ. 
(доц. Кліш І.Й.)

5

24/6

4

III

Методика навчання гри на бандурі – практ.
(канд. мист-ва, доц. Бобечко О.Ю.)

Методика навчання вокалу – лекція 
(доц. Кліш І.Й.)

5

12

VI Менеджмент освіти 17

Четвер

I
Методика навчання гри на баяні/акордеоні – практ.

(канд. пед. наук, доц. Душний А.І.)
22/6

II
Методика викладання муз. дисциплін у закладах вищої освіти

– практ. (канд. мист-ва, доц. Синкевич Н.Т.)
17

III

Методика навчання хорового диригування – практ.
(канд. мист-ва, доц. Матійчин І.М.)

Методика навчання гри на духових інструментах – практ.
(канд. пед. наук, доц. Душний А.І.)

Методика навчання гри на фортепіано – практ.
(канд. пед. наук, доц. Філоненко Л.П.)

17

22/6

11

IV Творчі колективи

VI
Іноземна (нім.) мова за професійним спрямуванням – практ. 

(канд. філол. наук, доц. Матвіїшин О.М.)
12

П’ятниця        ДЕНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Директор інституту                                       проф. Дацюк С.Я. 


	студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти
	Навчальна дисципліна
	Психологія вищої школи – лекція / практ.
	(канд. пед. наук, доц. Душний А.І.)
	(канд. пед. наук, доц. Душний А.І.)


