
               «Затверджую» 

               Проректор________________ 

               «____» ___________ 2021 року 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет педагогічної освіти 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ  

на І семестр 2021-2022 н.р. для студентів VІ курсу  

спеціальність 016 «Спеціальна освіта», 231 «Соціальна робота» 

Дні Назва груп  ФПЛм-21с ФПСм-21с 

Години 

П
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н
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іл

о
к

 

08.30–09.50    

10.10–11.30   

11.50–13.10  Спеціальні методи психотерапії та психокорекції 12 л. 

доц. Б.В.Андрейко ауд. 8Р 

13.30–14.50   

15.05–16.25  Технології активізації і розвитку громади 12 л.  

доц. Л.В.Кальченко ауд 10 

16.40–18.00  Технології роботи з психотравмою за концепцією 

інтегральних методик (КІМ) 16 л. проф. К.О. Островська 

ауд. 52 

В
ів

т
о
р

о
к

 

08.30–09.50    

10.10–11.30   

11.50–13.10   

13.30–14.50 Психотерапія можливостей 16 л. проф. К.О. Островська 

ауд. 56 

 

15.05–16.25  

 

 

16.40–18.00 Спеціальні методики роботи з дітьми з аутизмом 16 л. 

проф. К.О. Островська ауд 52 

 

С
ер

ед
а

 

08.30–09.50    

10.10–11.30   

11.50–13.10   



13.30–14.50   

15.05–16.25   

16.40–18.00   

Ч
ет

в
ер

 

08.30–09.50    

10.10–11.30 Спеціальні методики роботи з дітьми з аутизмом 8 пр.  

доц. Х.Я.Сайко ауд.11Р 

Соціальні технології продидії насильству16 л.  

доц. Н.М.Бамбурак ауд. 19Р 

Психологія особистості 8 пр. доц. І.Р.Субашкевич ауд.11Р 

11.50–13.10 Посттравматичний стресовий розлад: проблеми 

комплексної допомоги 8 л. доц. І.В. Сулятицький ауд.19Р 

Технології активізації і розвитку громади 12 пр.  

доц. Л.В.Кальченко ауд.10 

Спеціальні методики роботи з дітьми з аутизмом 8 пр. 

 доц. Х.Я.Сайко ауд.19Р 

13.30–14.50 Психотерапія можливостей 16 пр. доц. Х.Я.Сайко ауд.3Р Практикум з психолого-педагогічної та соціальної 

роботи (в установах та закладах) 16 л. 

 доц. Н.М.Бамбурак ауд. 9 

15.05–16.25 Психологія особистості 8 л. доц. І.Р.Субашкевич ауд. 42  

Посттравматичний стресовий розлад: проблеми 

комплексної допомоги 8 л. доц. І.В. Сулятицький ауд. 42 

16.40–18.00   

П
’я

т
н

и
ц

я
 

08.30–09.50    

10.10–11.30  Спеціальні методи психотерапії та психокорекції 12 пр. 

доц. Б.В.Андрейко ауд. 19Р 
Психологія особистості 8 пр. доц. І.Р.Субашкевич ауд.11Р 

11.50–13.10  Технології роботи з психотравмою за концепцією 

інтегральних методик (КІМ) 16 пр.  

асист. Л.В.Дробіт ауд. 19Р 
Професійна комунікація спеціального педагога 16 пр. доц. 

В.М.Шевченко ауд. 11Р 

13.30–14.50 Професійна комунікація спеціального педагога 8 л.  

доц. В.М.Шевченко ауд. 2Р 

Соціальні технології продидії насильству16 пр. 

І.В.Кобрин  ауд.10Р 

Методика викладання корекційної андрагогіки 8 пр.  

доц. В.М.Шевченко ауд. 2Р 

15.05–16.25 Методика викладання корекційної андрагогіки 8 л.  

доц. В.М.Шевченко ауд. 2Р 

Практикум з психолого-педагогічної та соціальної 

роботи (в установах та закладах) 16 пр.  



 доц. І.В. Сулятицький ауд.29 

16.40–18.00  ауд.29 

 

   

*Аудиторії з позначкою «Р» розташовані за адресою вул. Антоновича, 16 

 

 

 В. о. декана факультету         доц. Д.Д.Герцюк 


