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Львівського національного університету імені ІванаФранка
Факультет педагогічної освіти

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

спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта»
Дні Назва груп ФПО-51 ФПД-51 ФПШ-51

Години

10.10–11.30

11.50–13.10

13.30–14.50

Організація управління дошкільною
освітою 16 пр.

проф. О.І.Галян ауд. 32

15.05–16.25 Інноваційні технології підготовки
педагогічних кадрів для системи

педагогічної освіти
асист. Н.П.Ростикус 16 пр. ауд. 32

Методологія та методи педагогічних
досліджень 16 пр.

доц. М.О.Стахів ауд. 32

16.40–18.00 Культура наукової укр. мови 32 пр.
доц. М.О.Стахів ауд. 32

В
івто р

ок

10.10–11.30
Розвиток акмеологічної

культури 16 пр.
проф. Л..В.Мацевко-Бекерська

ауд.  56

11.50–13.10



13.30–14.50 Педагогічні інновації вУкраїні
та за рубежем 16пр.

доц. Л.С.Нос ауд.56

Управлінський процес в
сучасних закладах освіти 16 пр.

доц. І.Я.Мищишин ауд. 32

Сучасні технології викладання психолого-
педагогічних дисциплін та методик

дошкільної освіти 16 пр.
доц. С.В.Лозинська ауд. 18PPPP

15.05–16.25 Експертна діяльність
в галузі освіти 16 пр.

доц. Ю.Д.Заячук ауд. 32

Педагогічна антропологія 16 пр.
доц. С.П.Кость ауд. 35

Організація тауправління
в системі початкової освіти 16пр.

доц. І.Я.Мищишин ауд.56

Психологія вищої школи 16 пр. 
асист. М.Й.Матковський ауд. 32

Освітній менеджмент 16 пр. 
доц. І.Я.Мищишин ауд. 35

Освітологія 16 пр. 
проф. Н.І.Мачинська ауд. 56

16.40–18.00
Іноземна мова професійного

спрямування 32 пр.
доц. Н.М.Горук ауд. 32

Моніторинг якості освітивихователя
закладу дошкільної освіти 16 пр. доц.

О.І. Осередчук ауд.35

Іноземна мова 
професійного спрямування 32 пр.

доц. Л.С.Нос ауд. 56

Медіапсихологія:
основи рефлексивного підходу 16 пр.

доц. І.Р.Субашкевич ауд. 35

С
ер

еда

10.10–11.30

11.50–13.10

13.30–14.50 Організація інклюзивного
освітнього простору 16

пр. доц. В.С.Федина ауд.
32

Сучасні освітні технології 16 пр. 
доц. Н.М.Заячківська ауд. 32

Технології початкової освіти 16 пр.
доц. М.О.Проц ауд. 46

15.05–16.25 Формування стандартів
змісту шкільної освіти

16пр.доц. О.І.Осередчук

Медіапсихологія:
основи рефлексивного підходу 16 л.

доц. І.Р.Субашкевичдистанційно

Майстерність педагогічної 
діяльності 16 пр.

доц. Н.Я.Яремчук ауд. 50

Організація



інтелектуального дозвілля 16 пр.
доц. Т.В.Лещак ауд. 32

16.40–18.00 Педагогіка вищої школи 16 пр.
доц. Н.Я.Яремчук ауд. 32

Моніторинг якості освіти вихователя
закладу дошкільної освіти 16 л. 
доц. О.І.Осередчукдистанційно

Організація інтелектуального
дозвілля 16 пр.

доц. Т.В.Лещак ауд. 50

Психологія особистості 16 пр. 
асист. М.Й.Матковський ауд. 50

Ч
етвер

10.10–11.30

11.50–13.10

13.30–14.50 Сучасні освітні технології 16 л. 
доц. Н.М. Заячківськадистанційно

Методологія та методи
педагогічних досліджень 16

л. доц.
М.О.Стахівдистанційно

Розвиток 
акмеологічної культури 16 л. 
проф. Л..В.Мацевко-Бекерська

дистанційно

Експертна діяльність
в галузі освіти 16

л.дистанційнодоц. Ю.Д.Заячук

Інноваційні технології підготовки
педагогічних кадрів для системи

педагогічної освіти 16 л.
асист. Н.П.Ростикусд и с т а н ц і й н о

Технології початкової освіти 16 л.
доц. 
М.О.Процд и с т а н ц і й н о

15.05–16.25 Психологія вищої школи 16 л.
проф. О.В.Квасдистанційно

Сучасні технології викладання психолого-
педагогічних дисциплін та методик

дошкільної освіти 16 л.
доц. С.В.Лозинськадистанційно

Освітологія 16 л.
проф. Н.І.Мачинськадистанційно

Організація 
інтелектуального дозвілля 16л. 
доц.Т.В.Лещак дистанційно

Освітній менеджмент 16
л. доц. І.Я,

Мищишиндистанційно

Педагогічні інновації в Україні
та за рубежем 16 л.

доц. Л.С.Носд и с т а н ц і й н о

16.40–18.00 Формування стандартів
змісту шкільної освіти 16

л.
доц.

Г.П.П’ятоковад и с т а н ц і й н о

Організація управління
дошкільною освітою 16 л.
проф. О.І.Галяндистанційно

Психологія особистості 16 л.
проф. О.В.Квасдистанційно

Організація 
інклюзивного освітнього простору 16л.

Педагогічна антропологія 16 л.
доц. С.П.Костьдистанційно

Організація та управління
в системі початкової освіти 16 л.

доц. В.С.Фединад и с т а н ц і й н о доц. І.Я.Мищишиндистанційно



18.00-19.30

Управлінський процес
в сучасних закладах освіти 16 л.
доц. І.Я.Мищишиндистанційно

П
’ятн

и
ц

я

10.10–11.30

11.50–13.10

13.30–14.50 Організація інтелектуального 
дозвілля 16 л.

доц. Т.В.Лещакдистанційно

Майстерність педагогічної
діяльності 16 л.

доц. Н.Я.Яремчукдистанційно

15.05–16.25

Педагогіка вищої школи 16 л. 
доц. Н.Я.Яремчукдистанційно

16.40–18.00
ПРИМІТКА: ауд.. з буквою «Р» - корпус на вул. Антоновича, 16

Деканфакультету доц. Д.Д.Герцюк


