
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
для студентів 1 курсу ОР Бакалавр

заочної форми навчання
факультету ІТМ  

за 1 півріччя 2019-2020 н.р.
Термін настановчої сесії: 

30 вересня – 11 жовтня 2019 р.
Культурологія

ПОНЕДІЛОК 30 вересня
3 пара – міфологія та іконографія              Костюк І.В. доцент

кандидат філологічних наук
4 пара – міфологія та іконографія                      (самостійне опрацювання)               
5 пара – міфологія та іконографія                      (самостійне опрацювання)
ВІВТОРОК 1 жовтня
4 пара – історія ДПМ (кераміка)              Лупій С.П. доцент
5 пара – історія ДПМ (кераміка)                кандидат мистецтвознавства     
6 пара – історія ДПМ (кераміка)                      (самостійне опрацювання)
СЕРЕДА 2 жовтня
1 пара – вступ до мистецтвознавства Бабунич Ю.І. ст.викл. 

кандидат мистецтвознавства     
3 пара – зарубіжне мистецтво Давнього світу    Лупій С.П. доцент
4 пара – зарубіжне мистецтво Давнього світу кандидат мистецтвознавства     
ЧЕТВЕР 3 жовтня
1 пара – основи архітектури Левкович Н.Я. доцент  

доктор мистецтвознавства
4 пара – давнє українське мистецтво             Лупій С.П. доцент    

кандидат мистецтвознавства    
5 пара – давнє українське мистецтво             (самостійне опрацювання)
6 пара – давнє українське мистецтво             (самостійне опрацювання)                          
П’ЯТНИЦЯ 4 жовтня
2 пара – основи наукових досліджень                Бабунич Ю.І. ст. викл.

кандидат мистецтвознавства
3 пара – основи наукових досліджень               (самостійне опрацювання)           
4 пара – основи наукових досліджень                (самостійне опрацювання)
СУБОТА 5 жовтня
2 пара – основи наукових досліджень              (самостійне опрацювання)
3 пара – основи архітектури (самостійне опрацювання)
4 пара – основи архітектури (самостійне опрацювання)                    
5 пара – вступ до мистецтвознавства (самостійне опрацювання)



ПОНЕДІЛОК 7 жовтня
3 пара – міфологія та іконографія                  Костюк І.В. доцент

кандидат філологічних наук
4 пара – міфологія та іконографія                      (самостійне опрацювання)               
5 пара – міфологія та іконографія                      (самостійне опрацювання)        
6 пара – вступ до мистецтвознавства (самостійне опрацювання)

ВІВТОРОК 8 жовтня
3 пара – історія ДПМ (кераміка)                       (самостійне опрацювання)
4 пара – історія ДПМ (кераміка)                       (самостійне опрацювання)
5 пара – зарубіжне мистецтво Давнього світу Лупій С.П. доцент

кандидат мистецтвознавства     
СЕРЕДА 9 жовтня
1 пара – основи наукових досліджень Бабунич Ю.І. ст.викл.
2 пара – вступ до мистецтвознавства кандидат мистецтвознавства     
3 пара – зарубіжне мистецтво Давнього світу    Лупій С.П.доцент
4 пара – зарубіжне мистецтво Давнього світу кандидат мистецтвознавства     
5 пара – вступ до мистецтвознавства (самостійне опрацювання)

ЧЕТВЕР 10  жовтня
1 пара – основи архітектури Левкович Н.Я. доцент  

доктор мистецтвознавства                                                     
4 пара – давнє українське мистецтво                  Лупій С.П. доцент         

кандидат мистецтвознавства     
5 пара – давнє українське мистецтво                 (самостійне опрацювання)

П’ЯТНИЦЯ 11 жовтня
3 пара – основи наукових досліджень        (самостійне опрацювання)
4 пара – основи наукових досліджень                (самостійне опрацювання)              
5 пара – основи архітектури (самостійне опрацювання)                    

СУБОТА 12 жовтня
2 пара – основи архітектури (самостійне опрацювання)
3 пара – основи архітектури (самостійне опрацювання)                    
4 пара – вступ до мистецтвознавства (самостійне опрацювання)
5 пара – вступ до мистецтвознавства              (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/іс
пит

1
ОР 

Бакалав
р

ІТМ 17 
квітня

16.30 Історія 
орнаменту

Цимбала Л.І.
доцент

к-ри  ІТМ

залік

1
ОР 

Бакалав
р

ІТМ 17
квітня

18.30 Старослов’янс
ька мова

Костюк І.В.
доцент

к-ри  ІТМ

залік

1
ОР 

Бакалав
р

ІТМ 18
квітня

14.30 Історія 
зарубіжного 
мистецтва

Лупій С.П.
доцент

к-ри  ІТМ

екзамен

1
ОР 

Бакалав
р

ІТМ 19 
квітня

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

залік
диф.

1
ОР 

Бакалав
р

ІТМ 19 
квітня

11.00 Історія ДПМ 
(метал)

Шмагало Р.Т.
професор 
к-ри ІТМ

екзамен

1
ОР 

Бакалав
р

ІТМ 23
квітня  

10.00 Історія 
українського 

мистецтва

Кравченко М.Я.
ст.викл.

к-ри ІТМ

екзамен

1
ОР 

Бакалав
р

ІТМ 23 
квітня

13.00 Основи  
архітектури

Кравченко М.Я.
ст.викл.

к-ри ІТМ

екзамен

1
ОР 

Бакалав
р

ІТМ 24 
квітня

16.30 Міфологія та 
іконографія

Костюк І.В.
доцент

к-ри  ІТМ

екзамен

1
ОР 

Бакалав
р

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.



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
для студентів 3 курсу ОР Бакалавр

заочної форми навчанняфакультету ІТМ  
за 1 півріччя 2019-2020 н.р.
Термін настановчої сесії: 

11 листопада  – 25  листопада 2019 р. Культурологія 
ПОНЕДІЛОК 11 листопада
3 пара – арт-рецензування доцент Костюк І.В.

кандидат філологічних наук
4 пара – історія культури професор Рибак О.З.

доктор історичних наук
5 пара – арт-рецензування (самостійне опрацювання)    

ВІВТОРОК  12 листопада
3 пара – укр.мист. др. пол. ХІХ – поч.ХХ ст.  доцент Лупій С.П.

кандидат мистецтвознавства
4 пара – укр.мист. др. пол. ХІХ – поч.ХХ ст.  (самостійне опрацювання)
5 пара – мистецтво Сходу викладач Бабунич Ю.І.

кандидат мистецтвознавства           
6 пара – мистецтво Сходу (самостійне опрацювання)      

СЕРЕДА 13 листопада
3 пара – мистецтвозн. і художня критика        викладач Бабунич Ю.І.

кандидат мистецтвознавства
4 пара – мистецтвозн. і художня критика        (самостійне опрацювання)
5 пара – проектний менеджмент                      доцент  Щурко У.В.
(предмет іншої спеціалізації)                            кандидат економічних наук
6 пара – мистецтвозн. і художня критика        (самостійне опрацювання)                               

ЧЕТВЕР 14 листопада
3 пара – мистецтво Сходу (самостійне опрацювання)     
4 пара – аналіз художнього твору                 викладач Береговска Х.О.

кандидат мистецтвознавства
5 пара – іноземна мова      викладач Кудиба С.М.

кандидат філологічних наук
6 пара – іноземна мова                                     (самостійне опрацювання)    

П’ЯТНИЦЯ 15 листопада
2 пара – зарубіжне мистецтво ХVІІІ ст. професор Кравченко Я.О.
3 пара – зарубіжне мистецтво ХVІІІ ст. кандидат мистецтвознавства    
4 пара – мистецтво Сходу (самостійне опрацювання)
5 пара – укр.мист. др. пол. ХІХ – поч.ХХ ст.  (самостійне опрацювання)
6 пара – аналіз художнього твору                    (самостійне опрацювання)  



СУБОТА 16 листопада
2 пара – арт-рецензування (самостійне опрацювання)                                                         
3 пара – арт-рецензування (самостійне опрацювання)                                                   
4 пара – історія культури                               (самостійне опрацювання)
5 пара – мистецтво Сходу (самостійне опрацювання)
6 пара – аналіз художнього твору                      (самостійне опрацювання)
____________________________________________________________ 

ПОНЕДІЛОК 18 листопада
3 пара – арт-рецензування доцент Костюк І.В.

кандидат філологічних наук
4 пара – історія культури                                 професор Рибак О.З.

доктор історичних наук   
5 пара – арт-рецензування (самостійне опрацювання)                                                   
6 пара – зарубіжне мистецтво ХVІІІ ст. (самостійне опрацювання)     

ВІВТОРОК  19 листопада
3 пара – укр.мист. др. пол. ХІХ – поч.ХХ ст.  доцент Лупій С.П.

кандидат мистецтвознавства
4 пара – укр.мист. др. пол. ХІХ – поч.ХХ ст.  (самостійне опрацювання)
5 пара – мистецтво Сходу викладач Бабунич Ю.І.

кандидат мистецтвознавства           
6 пара – мистецтво Сходу (самостійне опрацювання)

СЕРЕДА 20 листопада
3 пара – мистецтвозн. і художня критика        викладач Бабунич Ю.І.

кандидат мистецтвознавства
4 пара – мистецтвозн. і художня критика        (самостійне опрацювання)
5 пара – проектний менеджмент                      доцент  Щурко У.В.
(предмет іншої спеціалізації)                            кандидат економічних наук
6 пара – мистецтвозн. і художня критика        (самостійне опрацювання)                               

ЧЕТВЕР 21 листопада
2 пара – зарубіжне мистецтво ХVІІІ ст. (самостійне опрацювання)     
3 пара – зарубіжне мистецтво ХVІІІ ст. (самостійне опрацювання)     
4 пара – аналіз художнього твору                 викладач Береговска Х.О.

кандидат мистецтвознавства
5 пара – іноземна мова                                     викладач Кудиба С.М.

кандидат філологічних наук
П’ЯТНИЦЯ 22 листопада
2 пара – історія інтер’єру і меблів                 професор Кравченко Я.О.       
3 пара – історія інтер’єру і меблів                 кандидат мистецтвознавства  
4 пара – історія інтер’єру і меблів                 (самостійне опрацювання)
5 пара – аналіз художнього твору                      викладач Береговска Х.О.
6 пара – аналіз художнього твору                      кандидат мистецтвознавства



СУБОТА 23 листопада
2 пара – арт-рецензування (самостійне опрацювання)                                                         
3 пара – історія культури                               (самостійне опрацювання)    
4 пара – історія культури                               (самостійне опрацювання)    
5 пара – історія інтер’єру і меблів                 (самостійне опрацювання)
6 пара – історія інтер’єру і меблів                  (самостійне опрацювання)

_________________________________________________________ 

ПОНЕДІЛОК 25 листопада
2 пара – історія інтер’єру і меблів                 (самостійне опрацювання)
3 пара – історія інтер’єру і меблів                 (самостійне опрацювання)
4 пара – історія інтер’єру і меблів                     (самостійне опрацювання)
5 пара – аналіз художнього твору                      (самостійне опрацювання)

Завідувач кафедри  ІТМ Стельмащук Г.Г.



РОЗКЛАД
заліків  та іспитів 

студентів 3 курсу ОР Бакалавр
заочної форми навчання

за 1 півріччя 2019-2020 н.р.
Культурологія 

Курс Відд
іл

Дата Час 
проведен

ня

Дисципліна Викладач,
посада

Залік/іспит

3
ОР 

Бакалав
р

ІТМ 12
листопа

да

11.00 Українське 
мистецтво доби 

Класицизму

Лупій С.П.
доцент

к-ри ІТМ

екзамен

3
ОР 

Бакалав
р

ІТМ 14
листопа

да

11.00 Історія 
дизайну

Цимбала 
Л.І.

доцент
к-ри ІТМ

залік

3
ОР 

Бакалав
р

ІТМ 15
листопа

да

9.00 Зарубіжне 
мистецтво доби 

Бароко

Кравченко 
Я.О.

професор
к-ри ІТМ

екзамен

3
ОР 

Бакалав
р

ІТМ 22
листопа

да

9.00 Історія інтер’єру 
і меблів 

Кравченко 
Я.О.

професор
к-ри ІТМ

екзамен

Завідувач кафедри  ІТМ Стельмащук Г.Г.

Декан факультету ІТМ                       Шмагало Р.Т.



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
для студентів 4 курсу ОР Бакалавр заочної форми навчання

факультету ІТМ  за 1 півріччя 2019-2020 н.р.
Термін настановчої сесії: 25 листопада  – 9 грудня 2019 р. Культурологія 
ПОНЕДІЛОК 25 листопада
1 пара – атрибуція і експертиза творів м.       доцент  Левкович Н.Я.
2 пара – атрибуція і експертиза творів м.       доктор мистецтвознавства
4 пара – історія культури професор Рибак О.З.

доктор історичних наук
5 пара – іноземна мова викладач Стойка Б.М. 

кандидат філологічних наук
ВІВТОРОК 26 листопада
3 пара – основи аукціонної діяльності            доцент Лупій С.П.

кандидат мистецтвознавства
4 пара – основи аукціонної діяльності            (самостійне опрацювання)
5 пара – методика викладання спецдисциплін викладач Бабунич Ю.І.

кандидат мистецтвознавства
6 пара – методика викладання спецдисциплін (самостійне опрацювання)    
СЕРЕДА 27 листопада
1 пара – історія культури (самостійне опрацювання)
2 пара – іконологія та іконографія доцент Косів Р.Р. канд.мист.
3 пара – монументально-декоративне мистецтво викладач Береговська Х.О.
4 пара – монументально-декоративне мистецтво кандидат мистецтвознавства
5 пара – проектний менеджмент(дисципліна вільного вибору) Щурко У.В.

доцент канд.економ.наук
ЧЕТВЕР 28 листопада
2 пара – іконологія та іконографія (самостійне опрацюваня)                    
3 пара – іконологія та іконографія (самостійне опрацюваня)   
5 пара – етика і естетика                                        ст.викладач Покотило Г.М.
6 пара – етика і естетика                 
П’ЯТНИЦЯ 29 листопада
1 пара – мистецтво українського авангарду     доцент Лупій С.П.

канд.мистецтвознавства
2 пара – зарубіжне мистецтво ХХ століття професор Кравченко Я.О.
3 пара – зарубіжне мистецтво ХХ століття кандидат мистецтвознавства
4 пара – іноземна мова викладач Стойка Б.М. 
5 пара – сучасна архітектура                           доцент Цимбала Л.І.

кандидат мистецтвознавства
СУБОТА 30 листопада
2 пара – іноземна мова викладач Стойка Б.М. 

кандидат філологічних наук
3 пара – педагогікаі психологія                       ст.викладач Покотило Г.М.
4 пара – педагогікаі психологія                       (самостійне опрацювання)      
5 пара – сучасна архітектура                          (самостійне опрацювання)
6 пара – зарубіжне мистецтво ХХ століття (самостійне опрацювання) 



ПОНЕДІЛОК 2 грудня
1 пара – атрибуція і експертиза творів м.       (самостійне опрацювання)
2 пара – атрибуція і експертиза творів м.       (самостійне опрацювання)
4 пара – історія культури професор Рибак О.З.
5 пара – сучасна архітектура                          доцент Цимбала Л.І.

кандидат мистецтвознавства
6 пара – сучасна архітектура                        (самостійне опрацювання)
ВІВТОРОК 3 грудня
2 пара – атрибуція і експертиза творів м.       (самостійне опрацювання)
3 пара – основи аукціонної діяльності            доцент Лупій С.П.

кандидат мистецтвознавства       
4 пара – основи аукціонної діяльності           (самостійне опрацювання)
5 пара – методика викладання спецдисциплін ст.викладач Бабунич Ю.І.

канд.мистецтвознавства
6 пара – історія культури (самостійне опрацювання)                         
СЕРЕДА 4 грудня
2 пара – іконологія та іконографія доцент Косів Р.Р.
3 пара – монументально-декоративне мистецтво (самостійне опрацювання)
4 пара – монументально-декоративне мистецтво (самостійне опрацювання)
5 пара – проектний менеджмент(дисципліна вільного вибору)  Щурко У.В.    

доцент  канд.економ.наук
6 пара – методика викладання спецдисциплін  (самостійне опрацювання)
ЧЕТВЕР 5 грудня
2 пара – іконологія та іконографія (самостійне опрацювання)
3 пара – сучасна архітектура                                (самостійне опрацювання)
4 пара – монументально-декоративне мистецтво (самостійне опрацювання)
5 пара – етика і естетика                                        ст.викладач Покотило Г.М.
6 пара – етика і естетика                                
П’ЯТНИЦЯ 6 грудня
1 пара – мистецтво українського авангарду     доцент Лупій С.П.

канд.мистецтвознавства
2 пара – зарубіжне мистецтво ХХ століття    (самостійне опрацювання)
3 пара – зарубіжне мистецтво ХХ століття (самостійне опрацювання)
5 пара – основи аукціонної діяльності          (самостійне опрацювання)
6 пара – сучасна архітектура                         (самостійне опрацювання)                                                                         
СУБОТА 7 грудня
 2 пара – педагогікаі психологія            ст.викладач Покотило Г.М.
 3 пара – педагогікаі психологія                       (самостійне опрацювання)                               
 4 пара – педагогікаі психологія                       (самостійне опрацювання)                               
5 пара – сучасна архітектура                          (самостійне опрацювання)
6 пара – методика викладання спецдисциплін   ст.викладач Бабунич Ю.І.

Завідувач кафедри  ІТМ Стельмащук Г.Г.



РОЗКЛАД
заліків  та іспитів 

студентів 4 курсу ОР Бакалавр
заочної форми навчання

за 1 півріччя 2019-2020 н.р.

Культурологія

Курс Відді
л

Дата Час 
проведенн

я

Дисципліна Викладач,
посада

Залік/іспит

4
ОР 

Бакалавр

ІТМ 28 
листопа

да

9.00 Зарубіжне 
мистецтво і 

архітектура ХІХ 
ст.

Кравченко 
Я.О. професор

к-ри ІТМ

екзамен

4
ОР 

Бакалавр

ІТМ 28
листопа

да

10.00 Мистецтво 
українського 

авангарду

Лупій С.П. 
доцент

к-ри ІТМ

екзамен

4
ОР 

Бакалавр

ІТМ 29 
листопа

да

18.00 Історія костюму Цимбала Л.І.
доцент

к-ри  ІТМ

екзамен

4
ОР 

Бакалавр

ІТМ 29 
листопа

да

19.00 Мистецтвознавст
во і художня 

критика

Бабунич Ю.І. 
ст.викладач

к-ри ІТМ

екзамен

Завідувач кафедри  ІТМ Стельмащук Г.Г.

Декан факультету ІТМ                       Шмагало Р.Т.



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
для студентів 4 курсу ОР Бакалавр

заочної форми навчання
факультету ІТМ  

за 1 півріччя 2018-2019 н.р.
Термін настановчої сесії: 

26 листопада  –10 грудня 2018 р.

Культурологія 

28 листопада

10.00 – історія культури – залік 

12.20 – мистецтвознавство і художня критика - екзамен

12.40 – історія костюму – екзамен 

14.30 – історія зарубіжного мистецтва – екзамен

14.45 – історія українського мистецтва – екзамен

15.00 – атрибуція і експертиза – екзамен 

Предмети вільного вибору :

Етика і естетика –залік 



Проектнй менеджмент – залік 



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
для студентів 1 курсу ОР Магістр

заочної форми навчання
факультету ІТМ  

за 1 півріччя 2019-2020 н.р.
Термін настановчої сесії: 

23 вересня  – 2 жовтня 2019 р.
Культурологія

ПОНЕДІЛОК 23 вересня
4 пара – культурологічні теорії і концепції              Рибак О.З. професор
5 пара – культурологічні теорії і концепції               доктор історичних наук

ВІВТОРОК 24 вересня
1 пара – методологія аналізу художнього твору Береговська Х.О.
2 пара – методологія аналізу художнього твору канд.мистецтвознавства
5 пара – історія українського мистецтвознавства     Бабунич Ю.І.
6 пара – історія українського мистецтвознавства      канд. мистецтвознавства

СЕРЕДА 25 вересня
2 пара – методика викладання спецдисциплін       Бабунич Ю.І. ст.викл.
3 пара – історія українського мистецтвознавства   (самостійне опрацювання)
4 пара – історія українського мистецтвознавства  (самостійне опрацювання)
5 пара  – інтерпретація творів мистецтва                      Бесага М.Я.

канд.мистецтвознавства
ЧЕТВЕР 26 вересня 
1 пара – методологія аналізу художнього твору (самостійне опрацювання)
3 пара – культурологічні теорії і концепції    Рибак О.З.

доктор історичних наук
4 пара – методологія аналізу художнього твору (самостійне опрацювання)
5 пара – методологія аналізу художнього твору (самостійне опрацювання)

П’ЯТНИЦЯ 27 вересня
2 пара – культурологічні теорії і концепції               Рибак О.З.
3 пара – культурологічні теорії і концепції              доктор історичних наук

СУБОТА 28 вересня
1 пара – історія українського мистецтвознавства     Бабунич Ю.І.
2 пара – історія українського мистецтвознавства      канд. мистецтвознавства
3 пара – методика викладання спецдисциплін         (самостійне опрацювання)



ПОНЕДІЛОК 30 вересня
4 пара – культурологічні теорії і концепції              Рибак О.З.професор

доктор історичних наук
5пара – методика викладання спецдисциплін          Бабунич Ю.І.
6 пара – методика викладання спецдисциплін        канд.мистецтвознавства

ВІВТОРОК 1 жовтня
1 пара – методологія аналізу художнього твору Береговська Х.О.
2 пара – методологія аналізу художнього твору канд.мистецтвознавства
3 пара – методика викладання спецдисциплін         (самостійне опрацювання)
4 пара – методика викладання спецдисциплін        (самостійне опрацювання)

СЕРЕДА 2 жовтня
2 пара – методика викладання спецдисциплін         Бабунич Ю.І.ст.викл.

канд.мистецтвознавства
4 пара – історія українського мистецтвознавства  (самостійне опрацювання)                                                             
5 пара  – інтерпретація творів мистецтва Бесага М.Я.

канд.мистецтвознавства                                                                                                       

Завідувач кафедри ІТМ                            Стельмащук Г.Г.



РОЗКЛАД
заліків та іспитів 

студентів 1 курсу ОР Магістр
заочної форми навчання 

за 2 півріччя 2017-2018 н.р.
Культурологія 

Курс Відд
іл

Дата Час 
проведен

ня

Дисципліна Викладач,
посада

Залік/іспи
т

1
ОР 

Магістр

ІТМ 17 
травня

12.30 Мистецтво 
української 

діаспори

Стельма-
щук Г.Г.
професор
к-ри  ІТМ

залік

1
ОР 

Магістр

ІТМ 17 
травня

14.30 Некласична 
естетика

(дисципліна 
гуманітарного 

циклу)

Покотило 
Г.М.

викладач

залік

1
ОР 

Магістр

ІТМ 18 
травня

14.30 Концептуальні 
проблеми 
сучасного 
мистецтва

Кравченко 
Я.О.

доцент к-ри 
ІТМ

залік

1
ОР 

Магістр

ІТМ 21 
травня

11.00 Культурологічні 
теорії 

і концепції

Рибак О.З.
професор

к-ри
ІТМ

іспит

1
ОР 

Магістр

ІТМ 22 
травня

11.00 Мистецтво ХХ –
ХХІ століття

Мисюга Б.В.
доцент к-ри 

ММ

іспит

1
ОР 

Магістр

ІТМ 23 
травня

14.30 Методологія 
аналізу 

художнього 
твору

Студницька
М.Р.

доцент
к-ри ІТМ

залік

1
ОР 

Магістр

ІТМ 23 
травня

16.30 Мистецтво 
провокації і 

провокація в 
мистецтві 

(дисципліна 
іншої 

спеціалізації)

Студницька 
М.Р.

доцент
к-ри ІТМ

залік

Завідувач кафедри ІТМ                            Стельмащук Г.Г.

Декан факультету ІТМ                            Шмагало Р.Т.



РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
для студентів 1 курсу ОР Магістр

заочної форми навчання
факультету ІТМ  

за 1 півріччя 2019-2020 н.р.
Термін настановчої сесії: 

9 грудня  – 23 грудня 2019 р.
Культурологія 

ПОНЕДІЛОК 9 грудня
2 пара – мистецтво української діаспори Береговська Х.О. викладач
3 пара – мистецтво української діаспори кандидат мистецтвознавства
4 пара – культурологічні теорії і концепції        професор Рибак О.З.

доктор історичних наук

ВІВТОРОК 10 грудня
3 пара – музеї сучасного світу                          Левкович Н.Я. доцент

доктор мистецтвознавства
СЕРЕДА 11 грудня
2 пара – філософія ХХ століття Кашуба М.В. професор                                                                             
3 пара – філософія ХХ століття доктор мистецтвознавства
4 пара – концептуальні проблеми сучасного м.  Кравченко Я.О. професор

кандидат мистецтвознавства

ЧЕТВЕР 12 грудня
2 пара – мистецтво ХХ – ХХІ століття Мисюга Б.В.доцент
3 пара – мистецтво ХХ – ХХІ століття кандидат мистецтвознавства
6 пара – музеї  сучасного світу                           Левкович Н.Я. доцент

доктор мистецтвознавства
П’ЯТНИЦЯ 13 грудня
2 пара – культурологічні теорії і концепції           професор Рибак О.З.

доктор історичних наук
4 пара – концептуальні проблеми сучасного м.  Кравченко Я.О. професор

кандидат мистецтвознавства

СУБОТА 14 грудня
2 пара – концептуальні проблеми сучасного м.  (самостійне опрацювання)
3 пара – концептуальні проблеми сучасного м.  (самостійне опрацювання)



ПОНЕДІЛОК 16 грудня
2 пара – методика написання магістер.роботи      Костюк І.В.доцент
3 пара – методика написання магістер.роботи     канд.філолог.наук

ВІВТОРОК 17 грудня
3 пара – музеї сучасного світу                          Левкович Н.Я. доцент
4 пара – музеї сучасного світу       доктор мистецтвознавства
5 пара – методика написання магістер. роботи (самостійне опрацювання)

СЕРЕДА 18 грудня
2 пара – філософія ХХ століття Кашуба М.В. професор 
3 пара – філософія  ХХ століття                       доктор філософії                                                                            
4 пара – концептуальні проблеми сучасного м. Кравченко Я.О. професор

кандидат мистецтвознавства

ЧЕТВЕР 19 грудня
2 пара – мистецтво ХХ – ХХІ століття Мисюга Б.В.доцент

кандидат мистецтвознавства   
4 пара – музеї сучасного світу  (самостійне опрацювання)
5 пара – мистецтво української діаспори (самостійне опрацювання) 

П’ЯТНИЦЯ 20 грудня
2 пара – культурологічні теорії і концепції        професор Рибак О.З.

доктор історичних наук
4 пара – концептуальні проблеми сучасного м.   Кравченко Я.О. професор                                                                
5 пара – концептуальні проблеми сучасного м.    кандидат мистецтвознавства

СУБОТА 21 грудня
2 пара – методика написання магістер. роботи    (самостійне опрацювання)
3 пара – методика написання магістер. роботи    (самостійне опрацювання)

Завідувач кафедри ІТМ                            Стельмащук Г.Г.



РОЗКЛАД
заліків та іспитів 

студентів 1 курсу ОР Магістр
заочної форми навчання 

за 1 півріччя 2019-2020 н.р.
Культурологія 

Курс Відд
іл

Дата Час 
проведен

ня

Дисципліна Викладач,
посада

Залік/іспи
т

1
ОР 

Магістр

ІТМ 9
грудня

9.00 Методика 
аналізу 

художнього 
твору

Береговська 
Х.О.

викладач
к-ри ІТМ

залік

1
ОР 

Магістр

ІТМ 10 
грудня

17.00 Інтерпретація 
творів 

мистецтва
(вільний вибір)

Бесага М.Я.
доцент

к-ри МЖ

залік

1
ОР 

Магістр

ІТМ 10 
грудня

9.00 Методика 
викладання 

спецдисциплін

Бабунич 
Ю.І.

викладач
к-ри ІТМ

залік

1
ОР 

Магістр

ІТМ 10 
грудня

11.00 Історія 
українського 

мистецтвознавст
ва

Бабунич 
Ю.І.

викладач
к-ри ІТМ

екзамен

1
ОР 

Магістр

ІТМ 10 
грудня

17.00 Інтерпретація 
творів

мистецтва
(вільний вибір)

Бесага М.Я.
доцент

к-ри МЖ

залік

1
ОР 

Магістр

ІТМ 12 
грудня

15.00 Мистецтво ХХ –
ХХІ століття

Мисюга Б.В.
викладач
к-ри ІТМ

залік

1
ОР 

Магістр

ІТМ 13 
грудня

9.00 Культурологічні 
теорії і концепції

Рибак О.З.
професор

к-ри
ІТМ

залік

Завідувач кафедри ІТМ                            Стельмащук Г.Г.

Декан факультету ІТМ                            Шмагало Р.Т. 


