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Львівського національного університету імені Івана Франка
Факультет педагогічної освіти

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на І семестр 2020-2021 н.р. для студентів IІІ курсу 

спеціальність 012 «Дошкільна освіта»,  013 «Початкова освіта»
Дні Назва груп ФПД-31 ФПД-32 ФПШ-31 ФПШ-32

Години

П
он

еділ
ок

08.30–09.50 Практика дистанційно

10.10–11.30 Практика дистанційно

11.50–13.10 ДВВ
Цивілізаційні виклики і Нова українська школа 16 л.

доц. Н.І. Мачинська дистанційно

ДВВ
Цивілізаційні виклики і Нова українська школа 16 пр. (І група)

доц. Н.І. Мачинська дистанційно

13.30–14.50 ДВВ
Цивілізаційні виклики і Нова українська школа 16 пр. (ІІ група)

доц. Н.І. Мачинська дистанційно

ДВВ
Цивілізаційні виклики і Нова українська школа 16 пр. (ІІІ група)

доц. Н.І. Мачинська дистанційно

15.05–16.25

16.40–18.00

В
і 08.30–09.50 



втор
ок

10.10–11.30

11.50–13.10 Основи образотворчого
мистецтва  з методикою

керівництва 32пр
 доц. Н.Т.Новосельська  

ауд. 19 Р

Дошкільна лінгводидактика
32 пр.

асист. О.М.Табака ауд. 20Р

13.30–14.50 Дошкільна лінгводидактика
32 пр.

асист. О.М.Табака ауд. 19Р

Українська мова 
(за професійним

спрямуванням) 32 пр.
асист. Л.В.Кобилецька 

ауд. 20Р

Образотворче мистецтво  
з методикою навчання 32 пр.

доц. Н.Т.Новосельська
 ауд.  11Р

Полікультурна компетентність
учителя (англійською мовою) 

32 пр.
доц. Ю.Я. Деркач ауд.   4Р

15.05–16.25 Теорія та методика
формування елементарних

математичних уявлень 
 32 пр.

асист. Н. Вінарчик
ауд.  19Р.

Усна народна творчість у
вихованні дошкільників 

32 пр.
асист. Л.В.Кобилецька

 ауд. 20Р

Полікультурна
компетентність учителя

(англійською мовою) 32 пр.
доц. Ю.Я. Деркач ауд. 11Р

Образотворче мистецтво  
з методикою навчання 32 пр.

доц. Н.Т.Новосельська ауд. 4Р

16.40–18.00 Українська мова 
(за професійним

спрямуванням) 32 пр.
асист. Л.В.Кобилецька

 ауд. 19 Р

Основи образотворчого
мистецтва  з методикою

керівництва 32 пр.
 доц. Н.Т.Новосельська  

ауд. 20Р

Теоретичний курс
англійської мови  32 пр.

спеціалізація
доц. Ю.Я. Деркач  ауд. 11Р

Основи соціалізації осіб з
особливими потребами 32 пр.

спеціалізація
асист. Т.В. Мазур ауд. 4Р

С
ер

еда

08.30–09.50 

10.10–11.30

11.50–13.10 Нові інформаційні
технології в дошкільній

освіті 32 пр.
асист. О.В. Лущинська 

ауд. 36 

Основи медичних знань,
педіатрії та нейропсихології

16 пр.
 доц. С.В. Матвієнко ауд. 22

Основи медичних знань,



педіатрії та нейропсихології 
16 пр. 

доц. С.В. Матвієнко ауд. 22

13.30–14.50 Усна народна творчість
 у вихованні дошкільників 

32 пр.
асист. Л.В.Кобилецька 

ауд. 22

Нові інформаційні
технології в дошкільній

освіті 32 пр.
асист. О.В. Лущинська 

ауд. 36

Полікультурна
компетентність учителя

(англійською мовою) 32 пр.
доц. Ю.Я. Деркач ауд. 10

Українська мова  
(за професійним спрямуванням)

32 пр.
доц. Г.І.Крохмальна ауд. 9

15.05–16.25 Нові інформаційні
технології в дошкільній

освіті 32 пр.
асист. О.В. Лущинська 

ауд. 36

Теорія та методика
формування елементарних

математичних уявлень  
32 пр.

асист. Н. Вінарчик ауд. 9

Українська мова  
(за професійним

спрямуванням) 32 пр.
доц. Г.І.Крохмальна ауд. 56

Суспільствознавство 
та громадянська освіта 

з методикою навчання 32 пр.
доц. І Я.Василенко ауд. 22

16.40–18.00 Нові інформаційні
технології в дошкільній

освіті 32 пр.
асист. О.В. Лущинська 

ауд. 36

Суспільствознавство 
та громадянська освіта 

з методикою навчання 32 пр.
доц. І Я.Василенко ауд.  46

Полікультурна компетентність
учителя (англійською мовою) 

32 пр.
доц. Ю.Я. Деркач ауд. 22

Ч
етвер

08.30–09.50 Основи медичних знань, педіатрії та нейропсихології 16 л.
доц. С.В.Матвієнко дистанційно

10.10–11.30 Практика  дистанційно Українська мова  (за професійним спрямуванням) 32 л.
доц. Г.І.Крохмальна  дистанційно

11.50–13.10 ДВВ  дистанційно

13.30–14.50 ДВВ  дистанційно

15.05–16.25 Нові інформаційні технології в дошкільній освіті 32 л. 
асист. Н.П.Сірант  дистанційно

Суспільствознавство та громадянська освіта
 з методикою навчання 32 л.

доц. М.О. Проц    дистанційно



16.40–18.00

П
’ятн

и
ц

я

08.30–09.50 

10.10–11.30 Практика  дистанційно

11.50–13.10 Дошкільна лінгводидактика 32 л.
доц. О.І, Білан  дистанційно

Образотворче мистецтво  з методикою навчання 32 л.
доц. Н.Т.Новосельська  дистанційно

13.30–14.50 Теорія та методика формування елементарних
математичних уявлень  16 л.

асист. Я.Ю.Гарасимів   дистанційно

Полікультурна компетентність учителя (англійською мовою)
32 л. 

доц. Ю.Я.Деркач  дистанційно

Основи образотворчого мистецтва 
 з методикою керівництва 16 л.

 доц. Н.Т.Новосельська   дистанційно

15.05–16.25 Українська мова (за професійним спрямуванням) 32 л.
доц. С.П.Кость  дистанційно

Теоретичний курс
 англійської мови  32 л.

спеціалізація
доц. Ю.Я.Деркач

дистанційно

Основи соціалізації осіб 
з особливими потребами 32 л.

 спеціалізація
доц.З.З.Фалинська  дистанційно

16.40–18.00 Усна народна творчість у вихованні дошкільників 32 л.
доц. С.П.Кость  дистанційно

ПРИМІТКА: ауд. з буквою «Р» - корпус на вул. Антоновича, 16

Декан факультету доц. Д.Д.Герцюк


