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Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет педагогічної освіти

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
на ІІ семестр 2019-2020 н.р. для студентів  Vкурсу 

спеціальність 011. «Освітні педагогічні науки» 012 «Дошкільна освіта»,  
013 «Початкова освіта» 016 «Спеціальна освіта»

Дні Назва груп ФПО-51 ФПД-51 ФПШ-51 ФПЛ-51

Години

П
он

ед
іл

ок

08.30–09.50

10.10–11.30

11.50–13.10

13.30–14.50 Світ дитини у виховних
традиціях 12 пр

проф.О.В.Квас авд.32

Світ дитини у виховних
традиціях 12 л

проф. О.В.Квас авд.32

15.05–16.25 Порівняльна педагогіка 12 пр
доц.Л.С.Нос авд.42

Порівняльна педагогіка 12 л
доц.Л.С.Нос авд.42

16.40–18.00 Основи психодіагностики та
корекції дітей дошкільного віку

24 л доц.Х.Я.Сайко авд.56



В
ів

то
р

ок
08.30–09.50

10.10–11.30

11.50–13.10

13.30–14.50 Професійна майстерність
організатора освітнього

простору 16 пр
доц.Х.І.Калагурка авд.32

Сучасні технології викладання
психолого-педагогічних

дисциплін та методик
дошкільної освіти 24 пр

доц.С.В.Лозинська авд.18Р

Інноваційні  методики  в
освітній діяльності шкіл  із

інклюзивним навчанням
(англ.мова) 12 л

доц. О.Г.Ферт  авд. 9

Професійна майстерність
організатора освітнього

простору 16 л
доц.Х.І.Калагурка авд.32

Інноваційні методики в
освітній діяльності шкіл із
інклюзивним навчанням

(англ. мова) 12 пр
доц. О.Г.Ферт авд.9

15.05–16.25 Іноземна мова професійного
спрямування 32 пр

доц.Н.М.Горук авд.32

Сучасні технології викладання
психолого-педагогічних

дисциплін та методик
дошкільної освіти 24 л

доц.С.В.Лозинська авд.18Р

Іноземна мова
професійного спрямування

24 пр
доц. В.В.Лобода  авд. 41

16.40–18.00 Організація персонального
середовища навчання у
середній і вищій школі

16 пр доц.О.В.Караманов
авд.32

Іноземна мова професійного
спрямування 24 пр
доц.М.Р.Лах авд.42

Теоретичні основи
викладання спеціальної

педагогіки 24 л 
доц. М.М.Островський

 авд. 43

Організація персонального
середовища навчання у
середній і вищій школі
16 л доц.О.В.Караманов

авд.32

08.30–09.50



С
ер

ед
а 10.10–11.30

11.50–13.10

13.30–14.50 Дистанційна освіта.
Інформаційні технології
освітнього простору 16 л
доц.М.М.Крива авд. 32

Новітні комунікативні
технології в дошкільній освіті

12 пр доц.С.П.Кость авд.4Р

Організація та керівництво
методичною роботою у

ЗДО 16 л
проф.Н.І.Мачинська

авд.13Р

Психолого-педагогічні
основи соціально-виховної

роботи 24 л
Доц. З.З. Фалинська

авд.52

Моніторинг та оцінювання
якості освіти 16 пр

доц.О.О.Біляковська авд.32

Освітологія 12 пр
доц.М.М.Айзенбарт

авд.17PP

Педагогічна антропологія
16 пр

доц.С.П.Кость авд.14Р

15.05–16.25 Конфлікти в педагогічній
діяльності (англ.мовою)

16 пр доц.Н.М.Горук авд.32

Новітні комунікативні
технології в дошкільній освіті

12 л доц.С.П.Кость авд.4Р

Організація та керівництво
методичною роботою у

ЗДО 16 пр
проф.Н.І.Мачинська

авд.13Р

Апаратні методи
діагностики та корекції
осіб із психофізичними

порушеннями 12 л 
проф. І.П.Островський

вул. Героїв УПА

Конфлікти в педагогічній
діяльності (англ.мовою)

16 л доц.Н.М.Горук авд.32

Освітологія
12 л.доц.М.М.Айзенбарт

авд.19P

Педагогічна антропологія
16 л

доц.С.П.Кость авд.14Р

Апаратні методи
діагностики та корекції
осіб із психофізичними

порушеннями 12 пр
Проф.. І.П.Островський

вул. Героїв УПА

16.40–18.00 Моніторинг та оцінювання
якості освіти 32 л

доц.О.О.Біляковська авд.32

Основи психодіагностики та
корекції дітей дошкільного віку

24 пр асист.О.Л.Саламон
авд.18Р

Конфлікти в педагогічній
діяльності (англ..мовою)

16 пр доц.Н.М.Горук авд.41

Організація діяльності
центрів денного

перебування дітей із
психофізичними

порушеннями 12 л
проф. І.П. Островський

вул. Героїв УПА

Конфлікти в педагогічній Організація діяльності



діяльності (англ.мовою)
16 л доц.Н.М.Горук авд.41

центрів денного
перебування дітей із

психофізичними
порушеннями 12 пр

проф. І.П. Островський
вул. Героїв УПА

Ч
ет

ве
р 08.30–09.50

10.10–11.30

11.50–13.10

13.30–14.50 Дистанційна освіта.
Інформаційні технології

освітнього простору 32 пр
доц.М.М.Крива авд. 32

Культура наукової мови
16 пр доц.М.О.Стахів

авд.46

Методика викладання
корекційної

психопедагогіки 12 л
доц. М.М.Островський

 авд. 20

Культура наукової мови
16 л доц.М.О.Стахів

авд.46

Методика викладання
корекційної

психопедагогіки 
12 пр

асист М.І.Породько
 авд. 20P

15.05–16.25 Методологія та методи
педагогічних досліджень

16 пр асист.О.І.Ковалишин
авд. 32

Методологія та методи
педагогічних досліджень

16 пр асист.Ковалишин О.І.
авд.32

Психолого-педагогічні
основи соціально-виховної

роботи 24 пр
доц. З.З. Фалинська авд.

19P
Методологія та методи

педагогічних досліджень
16 л доц.Л.О.Ковальчук

авд.32

Методологія та методи
педагогічних досліджень
16 л доц.Ковальчук Л.О.

авд.32

16.40–18.00 Комунікативні технології в Організація управління Теоретичні основи



освітньому просторі 16 пр
доц.Н.Я.Яремчук авд.32

навчальним процесом у
школі 16 пр

асист.Н.А.Троханяк
авд.49

викладання спеціальної
педагогіки 24 пр

асист Р.А.Призванська
 авд. 5P

Комунікативні технології в
освітньому просторі 16 л
доц.Н.Я.Яремчук авд.32

Організація управління
навчальним процесом у

школі 16 л
доц.І.Я.Мищишин авд.49

П
`я

тн
и

ц
я

08.30–09.50

10.10–11.30

11.50–13.10

13.30–14.50 Технології організації
освітнього процесу у

ЗДО 32 л
проф.Н.І.Мачинська авд.35

15.05–16.25 Технології організації
освітнього процесу у

ЗДО 32 пр
проф. Н.І Мачинська авд.46

16.40–18.00 Іноземна мова
професійного спрямування
32 пр доц.М.Р.Лах авд.46

Декан факультету доц. Д.Д.Герцюк


