ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
денної форми здобуття вищої освіти

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор
_______________
"___"_____________2022
р.

факультету: географічного
1 курс магістри, на 2022-2023 навчальний рік
Семестр 1
День

Пара

4 пара

Час

13.3014.50

ГрФМ-11с

ГрОМ-11с

Понеділ
ок

15.0516.25

ГрПМ-11с

ГрЕМ-11с

ГрТМ-11с

ГрТМ-12с

(103 Прикл
(103 Геоекол (103 Глобальні
грунтознавство) менеджмент)
зміни...)

(101 Прикл
екологія)

(183 Технології )

(242 Тур діял)

(242 Міжнар
тур)

Прикладне грунтознавство (Лек) проф.
Позняк С.П.

Методологія та
організація
наукових
досліджень (Лек)
доц. Волошин
П.К.

Прикладне грунтознавство (Пр) проф.
Позняк С.П.

Методологія та
організація
наукових
досліджень (Пр)
доц. Волошин
П.К.

Адаптація до
змін клімату
(Лек) доц.
Койнова І.Б.

Методика
науковопедагогічних
досліджень (Пр)
доц. Лаврук
М.М.

5 пара

ГрНМ-11с

Теорія і
методологія
географічної
науки (Лек) доц. Міждисциплінар
ний підхід у
Влах М.Р.
навчанні
географії в
школі (Пр) доц.
Лаврук М.М.

ГрГМ-11с

ГрГМ-12с

Кризовий менеджмент в Іміджелогія та PR в готельному і
туризмі (англ. мова ) (Лек) ресторанному бізнесі (Лек) доц.
доц. Пурська І.С.
Склярська О.І.

Кризовий менеджмент в
туризмі (англ мова ) (Пр)
доц. Пурська І.С.

Іміджелогія та PR Консюмерське
в готельному і
право (Пр)
ресторанному
доц.
Сирко
бізнесі (Пр) доц.
М.В.
Склярська О.І.

Морфолітологічний аналіз довкілля
(Лек) доц. Яцишин А.М.

Стратегії
Основи екологозахисту
інженерного
довкілля (Лек)
проектування
доц.
(Лек) доц.
Курганевич
Волошин П.К.
Л.П.

Туризмологія (Лек) проф.
Мальська М.П.

Консюмерське право (Лек) доц.
Сирко М.В.

Геопросторовий аналіз ландшафту
(Лек) д.г.н., доц. Круглов І.С.

Стратегії
Основи екологозахисту
інженерного
довкілля (Пр)
проектування
доц.
(Пр) доц.
Курганевич
Волошин П.К.
Л.П.

Консюмерське PR в готельному
Ринок туристичних послуг
право (Пр) доц. і ресторанному
(Пр) доц. Красько А.Б.
бізнесі (Пр) доц.
Сирко М.В.

Іміджелогія та

Склярська О.І.

Понеділ
ок

6 пара

7 пара

3 пара

16.4018.00

Норми
академічного
Освітній
спілкування
менеджмент в Сучасні геоморфологічні процеси (Лек)
(англ. мова )
географії (Лек)
доц. Горішний П. М.
(Лек) доц.
доц. Біланюк В.І.
Смалійчук А.Д.

Геоінформацій
не
моделювання
та технології
(Лек) доц.
Михнович А.В.

Стратегії
сталого
розвитку (Пр)
проф Іванов
Є.А.

Геоінформацій Управління
Моніторинг
не
інноваційним світового ринку
моделювання
розвитком
туристичних
послуг (Пр)
та технології туризму (Пр)
доц. Романів доц. Красько
(Лаб) доц.
П.В.
А.Б.
Михнович А.В.

Політична
географія та
геополітика (Пр)
проф. Ровенчак
І.І.

Методологія та
організація
наукових
досліджень (Пр)
доц. Волошин
П.К.

Норми
Освітній
академічного
менеджмент в
спілкування
(англ. мова ) (Пр) географії (Пр)
доц. Смалійчук асист. Котик Л.І.
А.Д.

Екологічні
технології в
промисловості та
транспорті (Пр)
доц. Волошин
П.К.

Управління СПА та велнес у
готельному бізнесі (Лек) доц.
Івах Я.Є.

Управління
СПА та велнес
у готельному
бізнесі (Пр)
асист. Котик Л.І.

18.1019.40

11.5013.10

Управління
природоохорон
ною діяльністю
(Лек) доц.
Блажко Н.Б.
4 пара

Стратегії
сталого
розвитку (Лек)
проф. Іванов
Є.А.

Актуальні проблеми
суспільної географії
та їх розкриття в
освіті (Лек) проф.
Шаблій О.І.

Лабораторні методи дослідження
довкілля (Лек) проф. Кирильчук А.А.

13.3014.50

Управління
природоохорон
ною діяльністю
(Пр) доц.
Блажко Н.Б.

Актуальні проблеми
суспільної географії
та їх розкриття в
освіті (Пр) проф.
Шаблій О.І.

Система
екологічного
Заповідна
менеджменту
геосозологія
та аудиту (Пр)
(Пр) доц.
доц.
Кричевська Д.А.
Петровська
М.А.

Концепції розвитку
культурно-пізнавального
туризму (Лек) доц.
Каднічанський Д.А.

Методологія і
Технології
нормування
поводження з
якості довкілля відходами (Пр)
(Пр) доц.
доц.
Петровська
Кричевська
М.А.
Д.А.

Концепції розвитку
культурно-пізнавального
туризму (Пр) доц.
Каднічанський Д.А.

Управління корпораціями у
готельному і ресторанному
бізнесі (англ мова ) (Лек) доц.
Лабінська Г.М.

Вівторо
к
5 пара

15.0516.25

Топоніміка (Лек)
доц. Лабінська
Г.М.

Топоніміка (Пр)
доц. Лабінська
Г.М.
6 пара

Політична
географія та
геополітика
(Лек) проф.
Ровенчак І.І.

Глобальні
проблеми
людства (Лек)
проф. Шаблій
О.І.

16.4018.00

Наукова та ділова комунікація (англ
мова ) (Лек) д.г.н., доц. Круглов І.С.
Іноземна мова (за проф.
спрямуванням) (Пр) доц. Івасів
Н.С.
Наукова та ділова комунікація (англ
мова ) (Пр) д.г.н., доц. Круглов І.С.

Геоекологічний моніторинг (Лек) доц.
Смалійчук А.Д.

Глобальні
проблеми
людства (Пр)
асист. Котик Л.І.

7 пара

18.1019.40

13.3014.50

Адаптація до
змін клімату
(Пр) доц.
Койнова І.Б.

Методика
науковопедагогічних
досліджень (Лек)
доц. Лаврук
М.М.

Проблеми
водопостачання
та
водовідведення Управління
(Лек) доц.
Геоінформаційн
інноваційни
Кричевська Д.А. м розвитком
і системи в

екології (Лаб)
доц. Андрейчук
Проблеми
Ю.М.
водопостачання
та
водовідведення
(Пр) доц.
Кричевська Д.А.

Геопросторовий аналіз ландшафту
(Лек) д.г.н., доц. Круглов І.С.

Методологія і організація
наукових досліджень (Лек)
проф. Бомба М.Я.
Міжнародне право (Пр)
доц. Гринчак В.А.

туризму
(Лек) доц.
Романів
П.В.

Моніторинг
світового
ринку
туристичних
послуг (Лек)
доц. Красько
А.Б.

Методологія і
організація
наукових
досліджень
(Пр) проф.
Бомба М.Я.
Методологія і
організація
наукових
досліджень (Пр)
проф. Бомба
М.Я.

Ринок туристичних послуг
(Лек) проф. Шульц С.Л.,
доц. Красько А.Б.

Геоекологічний моніторинг (Пр) доц.
Смалійчук А.Д.
Теорія і
методологія
географічної
науки (Пр) доц.
Влах М.Р.

4 пара

Міжнародне право (Лек)
доц. Гринчак В.А.

Методологія і
нормування
якості довкілля
(Лек) доц.
Петровська
М.А.

Технології
поводження з
відходами
(Лек) доц.
Кричевська
Д.А.

Актуальні
проблеми у
готельному і
ресторанному
бізнесі (Пр)
асист. Чайка І.М.

Туризмологія (Пр) ст викл.
Зінько Ю.В.

Актуальні проблеми у
готельному і ресторанному
бізнесі (Лек) доц. Удуд І.Р.

5 пара

Військова
Історія географії і
географія (Лек) географічної освіти
проф. Шаблій в Україні (Лек) доц.
Байцар А.Л.
О.І.

Морфолітологічний аналіз довкілля
(Пр) доц. Яцишин А.М.

Історія географії і
географічної
освіти в Україні
(Пр) доц. Байцар
А.Л.

Лабораторні методи дослідження
довкілля (Пр) проф. Кирильчук А.А.

15.0516.25

Військова
географія (Пр)
проф. Шаблій
О.І.
Середа

6 пара

16.4018.00

7 пара

18.1019.40

4 пара

13.3014.50
15.0516.25
16.4018.00
18.1019.40

5 пара
Четвер

6 пара
7 пара
4 пара

П’ятниц
я

5 пара
6 пара
7 пара

Інвестування у
готельному і
ресторанному
бізнесі (Пр) доц.
Петлін І.В.

Актуальні
проблеми у
готельному і
ресторанному
бізнесі (Пр) асист.
Чайка І.М.

Екологічні
Геоінформаційн технології в
і системи в
промисловості
екології (Лек)
та транспорті
доц. Андрейчук
(Лек) доц.
Інвестування у готельному і
Ю.М.
Волошин П.К. Корпоративне управління
в туризмі (англ. мова ) (Пр) ресторанному бізнесі (Лек) доц.
доц. Грицишин А.Т.
Петлін І.В.

Географічні
концепції
природоохорон
Сучасні геоморфологічні процеси (Пр)
ної справи (Лек)
доц. Горішний П. М.
Міждисциплінар
доц. Брусак
ний підхід у
Заповідна
В.П.
навчанні
геосозологія
географії в
(Лек) доц.
Географічні
школі (Лек) доц.
Кричевська Д.А.
концепції
Лаврук М.М.
природоохорон
ної справи (Пр)
доц. Брусак
В.П.

Корпоративне управління
в туризмі (англ. мова )
(Лек) доц. Грицишин А.Т.

50

Управління персоналом
(Лек) доц. Біланюк О.П.

Система
екологічного
менеджменту та
аудиту (Лек) доц.
Петровська М.А.

Управління персоналом
(Пр) доц. Біланюк О.П.

Управління
корпораціями у
готельному і
ресторанному
бізнесі (англ
мова ) (Пр) доц.
Лабінська Г.М.

Управління СПА та
велнес у
готельному бізнесі
(Пр) асист. Котик
Л.І.

Інвестування у
готельному і
ресторанному
бізнесі (Пр) доц.
Петлін І.В.

Управління
корпораціями у
готельному і
ресторанному
бізнесі (англ
мова ) (Пр)
доц. Лабінська
Г.М.

13.3014.50
15.0516.25
16.4018.00
18.1019.40

Затверджено:
Декан географічного факультету

Біланюк В.І.

