
День пара 41Х 42Б 43ЕКО 44Г 45Т

Основи хімії 

високомолекулярних сполук 

(Лаб) доцент Прибора Н.А. 

ауд.411

Методика навчання біології та 

здоров’я людини (Лаб) доцент 

Цуруль О.А. ауд.42 

Розклад навчальних занять Факультету природничо-географічної освіти та екології

 4 курсу бакалаврів

денної форми навчання

І семестр 2022-2023 н. р.

Організація і управління в 

екологічній діяльності (ІРб) 

доцент Шевченко В.Г. ауд.21 

”ЗАТВЕРДЖУЮ“

Проректор з навчально-методичної роботи

__________________проф. Вернидуб Р. М.

"___"______________20__р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА
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1
Організація і управління в 

екологічній діяльності (ІРб) 

доцент Шевченко В.Г. ауд.21 

3

Методика навчання біології та 

здоров’я людини (Л) доцент 

Цуруль О.А. ауд.42 (чисельник)                                                   

Методика навчання біології та 

здоров’я людини (Лаб) доцент 

Цуруль О.А. ауд. 42 (знаменник)

Практичний курс іноземної мови 

(німецька) (Лаб) зб.гр. 3-4БІХІГІТ  

професор Іваненко С.М. ауд.401 

Екологічне інспектування (ІРб) 

ст. викладач Лавріненко В.М. 

ауд.51 

Регіональна економічна і соціальна 

географія (Лаб) підгр. 1 доцент 

Щабельська В.Г. ауд.22 

2

Історія хімії (ІРб) доцент 

Ковтун О.М. ауд.415 

Основи психотерапії (Л) 42БП  

професор Грись А.М. ауд.42 

Організація і управління в 

екологічній діяльності (ІРб) 

доцент Шевченко В.Г. ауд.21 

Регіональна економічна і соціальна 

географія (Лаб) підгр. 2 доцент  

Щабельська В.Г. ауд.22

 Методика навчання географії (Лаб) 

підгр. 1 професор Кобернік С.Г. ауд.43 

Методика навчання географії (Лаб) 

підгр. 2 професор Кобернік С.Г. ауд.43 

Технологія продаж туристичних 

послуг (ІРб)  викладач Бойко 

В.В. ауд.73 

4

Основи хімії 

високомолекулярних сполук 

(Лаб) доцент Прибора Н.А. 

ауд.411

Технологія продаж туристичних 

послуг (ІРб)  викладач Бойко 

В.В. ауд.73

Практичний курс іноземної мови 

(німецька) (Лаб) зб.гр. 3-4БІХІГІТ  

професор Іваненко С.М. ауд.401

Іноземна мова (друга) (Лаб)  

професор Іваненко С.М. ауд.401



Біохімія рослин (Л) доцент 

Кустовська А.В. ауд.209 

Методика навчання хімії (ІРб) 

доцент Прибора Н.А. ауд.409 

Організація підприємницької 

діяльності у туризмі (ІРб)                                           

ауд. 74

Сучасні методи фізико-географічних 

досліджень (Л) професор Міхелі С.В. 

ауд.32 

4

Екологічне інспектування (ІРб) 

ст. викладач Лавріненко В.М. 

ауд.64 

Організація підприємницької 

діяльності у туризмі (ІРб) ауд.74
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1
Хімія полімерних матеріалів 

(Лаб) доцент Прибора Н.А. 

ауд.411 

Функціональна анатомія ЦНС і 

сенсорних систем (Лаб) доцент 

Лебединець Н.В. ауд.204

Протидія змінам клімату (ІРб) 

професор Волошина Н.О. ауд.61 

2
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Економічна і соціальна географія 

України (Л) викладач 

Пологовська Ю.Ю. ауд.305 

4
Синтез органічних сполук (Лаб) 

доцент Ковтун О.М. ауд.412 

Основи психотерапії (Лаб) 42БП  

професор Грись А.М. ауд.204 

2 Регіональна економічна і соціальна 

географія (Л) доцент Щабельська В.Г. 

ауд.305  

Організація екскурсійних послуг 

(ІРб) викладач Долгова К.С. 

ауд.74 

Функціональна анатомія ЦНС і 

сенсорних систем (Л) доцент 

Лебединець Н.В. ауд.201 

Комп’ютерна графіка (ІРб) 

професор Голіяд І.С. ауд.53 

Економічна і соціальна географія 

України (Лаб) підгр. 2 викладач 

Пологовська Ю.Ю. ауд.63 (чисельник)

 Сучасні методи фізико-географічних 

досліджень (Лаб) підгр. 1 професор 

Міхелі С.В. ауд.32                                                                                                                              

Методика навчання географії (Лаб) 

підгр. 2 професор Кобернік С.Г. ауд.43 

(знаменник)

 Екологічне інспектування (ІРб) 

ст. викладач Лавріненко В.М. 

ауд.64 

Біохімія рослин (Лаб) доцент 

Кустовська А.В. ауд.209 

3

Синтез органічних сполук (Лаб) 

доцент Ковтун О.М. ауд.412 

 Генетика та генетичні хвороби 

людини (Л) доцент Лагутенко О.Т. 

ауд.204 

Організація екскурсійних послуг 

(ІРб) викладач Долгова К.С. 

ауд.74 

Протидія змінам клімату (ІРб) 

професор Волошина Н.О. ауд.61 

Економічна і соціальна географія 

України (Лаб) підгр. 1 викладач 

Пологовська Ю.Ю. ауд.63 (чисельник)

Сучасні методи фізико-географічних 

досліджень (Лаб) підгр. 2 професор 

Міхелі С.В. ауд.32  

 Методика навчання географії (Лаб) 

підгр. 1 професор Кобернік С.Г. ауд.43 

(знаменник)

 Методика навчання хімії (ІРб) 

доцент Прибора Н.А. ауд.409

3

Методика навчання хімії (ІРб) 

доцент Прибора Н.А. ауд.409 



Організація сфери туристичних 

послуг (ІРб) викладач 

Долгова К.С. ауд. 73

Генетика (ІРб) 41ХБ  доцент 

Лагутенко О.Т. ауд.61 

Екологічне виробництво (ІРб) 

доцент Шевченко В.Г. ауд.51 

Декан факультету Г. В. Турчинова

 Організація послуг харчування у 

туризмі (ІРб) доцент 

Буличева Т.В. ауд.73

3

Молекулярна біологія (Лаб) доцент 

Лагутенко О.Т. ауд.201 

Організація транспортних 

послуг (ІРб) викладач 

Долгова К.С. ауд. 71

4
Генетика та генетичні хвороби 

людини (Лаб) доцент 

Лагутенко О.Т. ауд.201 

Екологічне виробництво (ІРб) 

доцент Шевченко В.Г. ауд.51 

Хімічні технології та екоризики 

(Лаб) доцент Прибора Н.А. 

ауд.411 

Молекулярна біологія (Л) доцент 

Лагутенко О.Т. 

Географія релігій (Пр) викладач 

Пологовська Ю.Ю. ауд.63 

 Географія сфери послуг (Пр) асистент 

Бикова М.Д. ауд.22 

Організація послуг харчування у 

туризмі (ІРб) доцент 

Буличева Т.В. ауд. 71
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1
Хімічні технології та екоризики 

(Л) доцент Прибора Н.А. 

ауд.411 

Географія релігій (Л) викладач 

Пологовська Ю.Ю. ауд.63 

 Географія сфери послуг (Л) асистент 

Бикова М.Д. ауд.22 

2

2
Методика навчання біології та 

здоров’я людини (Лаб) доцент 

Цуруль О.А. ауд.206 

 Методика навчання географії (Л) 

професор Кобернік С.Г. ауд.42 

Організація сфери туристичних 

послуг (ІРб) викладач 

Долгова К.С. ауд. 73
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Генетика (ІРб) 41ХБ  доцент 

Лагутенко О.Т. ауд.61 

 Практичний курс іноземної мови 

(німецька) (Лаб) зб.гр. 3-4БІХІГІТ  

професор Іваненко С.М. ауд.403 

3

Практичний курс іноземної мови (англійська) (Лаб) зб.гр. 4БІХІГІ  

доцент Яременко-Гасюк О.О. ауд.403 

Практичний курс іноземної мови 

(англійська) (Лаб) зб.гр. 4БІХІГІ  

доцент Яременко-Гасюк О.О., доцент 

Холоденко О.В. ауд.403, 402 

Анімаційне краєзнавство у туризмі (ІРб) 

44ГТ  доцент Буличева Т.В. ауд.74

4

Практичний курс іноземної мови (англійська) (Лаб) зб.гр. 4БІХІГІ  

доцент Яременко-Гасюк О.О. ауд.403 

Практичний курс іноземної мови 

(англійська) (Лаб) зб.гр. 4БІХІГІ  

доцент Яременко-Гасюк О.О., доцент 

Холоденко О.В. ауд.403, 402

Анімаційне краєзнавство у туризмі (ІРб) 

44ГТ  доцент Буличева Т.В. ауд.74

Комп’ютерна графіка (ІРб) 

професор Голіяд І.С. ауд.63 

Практичний курс іноземної мови 

(німецька) (Лаб) зб.гр. 3-4БІХІГІТ  

професор Іваненко С.М. ауд.403 

Комп’ютерна графіка (ІРб) 

професор Голіяд І.С. ауд.63 

Організація транспортних 

послуг (ІРб) викладач 

Долгова К.С. ауд.73 


