
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
для студентів 1 курсу ОР Бакалавр заочної форми навчання 

факультету ІТМ  за 2 півріччя 2017-2018 н.р.
Термін настановчої сесії: 

16 квітня  – 30 квітня 2018 р.

Культурологія      
ПОНЕДІЛОК   16 квітня
5 пара – історія зарубіжного мистецтва                  доцент  Лупій С.П.
6 пара – історія зарубіжного мистецтва 
7 пара – історія зарубіжного мистецтва                самостійне опрацювання   
                                        
ВІВТОРОК 17 квітня
2 пара – методика викладання спецдисциплін         викл. Бабунич Ю.І.
3 пара – історія дизайну                                           доцент Цимбала Л.І.
4 пара – історія дизайну 
 
СЕРЕДА 18 квітня
2 пара – історія зарубіжного мистецтва                  доцент  Лупій С.П.
3 пара – історія зарубіжного мистецтва                     
5 пара – історія ДПМ (скло)                                     самостійне опрацювання
6 пара – історія ДПМ (скло)                                     самостійне опрацювання

ЧЕТВЕР 19 квітня
3 пара – історія українського мистецтва                 викл.Кравченко М.Я.      
5 пара – культурна антропологія                            викл.Кравченко М.О.  
6 пара – історія українського мистецтва                  
                 
П’ЯТНИЦЯ 20 квітня
2 пара – музеєзнавство                                              доцент Левкович Н.Я.
3 пара – музеєзнавство                                             
4 пара – методика викладання спецдисциплін         викл. Бабунич Ю.І.
5 пара – історія дизайну                                          самостійне опрацювання   
                                                                                                     
СУБОТА 21 квітня
1 пара – культура наукового тексту                        доцент  Костюк І.В.
2 пара – культура наукового тексту        
3 пара – культурна антропологія                            викл.Кравченко М.О.
4 пара – культура наукового тексту                        самостійне опрацювання
5 пара – культура наукового тексту                        самостійне опрацювання    
 
ПОНЕДІЛОК 23 квітня
1 пара – культурна антропологія                          самостійне опрацювання
2 пара – історія українського мистецтва                  викл.Кравченко М.Я.
5 пара – історія ДПМ (скло)                                     доцент Лупій С.П.
6 пара – історія ДПМ (скло)



ВІТОРОК 24 квітня
1 пара – культурна антропологія                          самостійне опрацювання
2 пара – методика викладання спецдисциплін         викл. Бабунич Ю.І.
3 пара – історія дизайну                                           доцент Цимбала Л.І.
4 пара – історія дизайну
6 пара – методика викладання спецдисциплін         самостійне опрацювання
7 пара – методика викладання спецдисциплін         самостійне опрацювання 
 
СЕРЕДА 25 квітня
2 пара – історія ДПМ (скло)                                     доцент Лупій С.П.
3 пара – історія ДПМ (скло)
4 пара – культурна антропологія                            викл.Кравченко М.О.
5 пара – історія ДПМ (скло)                                     самостійне опрацювання
6 пара – культурна антропологія                          самостійне опрацювання

ЧЕТВЕР 26 квітня
1 пара – культурна антропологія                          самостійне опрацювання
2 пара – історія українського мистецтва                  викл.Кравченко М.Я.
3 пара – історія українського мистецтва                  
5 пара – культурна антропологія                            викл.Кравченко М.Я.

П’ЯТНИЦЯ 27 квітня
1 пара – культурна антропологія                          самостійне опрацювання
2 пара – музеєзнавство                                              доцент Левкович Н.Я.
3 пара – музеєзнавство                                             
4 пара – методика викладання спецдисциплін         викл. Бабунич Ю.І.
5 пара – історія дизайну                                          самостійне опрацювання
6 пара – методика викладання спецдисциплін         самостійне опрацювання 
 
СУБОТА 28 квітня
1 пара – культура наукового тексту                        доцент  Костюк І.В.
2 пара – культура наукового тексту              
3 пара – культурна антропологія                            викл.Кравченко М.О.
4 пара – культура наукового тексту                       самостійне опрацювання
5 пара – культурна антропологія                          самостійне опрацювання
6 пара – культурна антропологія                          самостійне опрацювання

    Завідувач кафедри  ІТМ                                              Стельмащук Г.Г.



РОЗКЛАД заліків  та іспитів 
студентів 1 курсу ОР Бакалавр заочної форми навчання

 за 2 півріччя 2017-2018 н.р.

Культурологія

Курс Відд
іл

Дата Час
проведен

ня

Дисципліна Викладач,
посада

Залік/
іспит

1
ОР Бакалавр

ІТМ 17
квітня

16.30 Історія
орнаменту

Цимбала Л.І.
доцент

 к-ри  ІТМ

залік

1
ОР Бакалавр

ІТМ 17
квітня

18.30 Старослов’янс
ька мова

Костюк І.В.
доцент

 к-ри  ІТМ

залік

1
ОР Бакалавр

ІТМ 18
квітня

14.30 Історія
зарубіжного
мистецтва

Лупій С.П.
доцент

 к-ри  ІТМ

екзамен

1
ОР Бакалавр

ІТМ 19
квітня

9.00 Курсова робота Шмагало Р.Т.
професор 
к-ри ІТМ

залік
диф.

1
ОР Бакалавр

ІТМ 19
квітня

11.00 Історія ДПМ
(метал)

Шмагало Р.Т.
професор 
к-ри ІТМ

екзамен

1
ОР Бакалавр

ІТМ 23
квітня  

   10.00 Історія
українського

мистецтва

Кравченко М.Я.
ст.викл.

к-ри ІТМ

екзамен

1
ОР Бакалавр

ІТМ 23
квітня

13.00 Основи
архітектури

Кравченко М.Я.
ст.викл.

к-ри ІТМ

екзамен

1
ОР Бакалавр

ІТМ 24
квітня

16.30 Міфологія та
іконографія

Костюк І.В.
доцент

 к-ри  ІТМ

екзамен

1
ОР Бакалавр

ІТМ 25
квітня

9.00 Кольорознавст
во

Тканко З.О.
професор к-ри

ІТМ

залік

    Завідувач кафедри  ІТМ                                                  Стельмащук Г.Г.
    Декан факультету ІТМ                                                     Шмагало Р.Т.


