
Розклад занять Інституту журналістики  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

4 курс ОКР «Бакалавр» на 1 семестр 2018/2019 навчального року  

 

  
Кіно-, телемистецтво 

Ведучий програм 
телебачення 

Кіно-, теле-
операторство  

Режисура кіно та 
телебачення 

Сценарна 
майстерність 

 
 
 
 
 

П 
о 
н 
е 
д 
і 

12:40 
верхній і 
нижній 
тижні 

  Операторська 
майстерність: 

основи професійної 
творчості  
(64 г.лаб.) 

в. Аліфанов О.А.   132 

  

14:10 
верхній і 
нижній 
тижні 

9:30 
Майстерність 

ведучого: 
основи 

професійної 
творчості  
(64 г.лаб.) 

в.Лінартович 
К.К.          123 

14:10 
Майстерність 

ведучого: 
основи 

професійної 
творчості  
(64 г.лаб.) 

в.Лінартович 
К.К.           326 

Операторська 
майстерність: 

основи професійної 
творчості  
(64 г.лаб.) 

в. Аліфанов О.А. 
 
 

132 

Режисерська 
майстерність: 

основи професійної 
творчості (64 г.лаб.) 

в. Полешко С.М. 
 
 
 

428 

Майстерність сценариста: 
основи професійної 

творчості  
(20 г.лаб.) 

ас.Сухомлин О.Ю. 
 
 
 

427а 



л 
о 
к 

 

 

15:50 
верхній і 
нижній 
тижні 

11:10 
Майстерність 

ведучого: 
основи 

професійної 
творчості  
(64 г.лаб.) 

в.Лінартович 
К.К.           123 

15:50 
Майстерність 

ведучого: 
основи 

професійної 
творчості  
(64 г.лаб.) 

в.Лінартович 
К.К.            326        

Операторська 
майстерність: 

основи професійної 
творчості  
(64 г.лаб.) 

в. Аліфанов О.А. 
 
 

132 

Режисерська майстерність: 
основи професійної 
творчості (64 г.лаб.) 

в. Полешко С.М. 
 
 
 
 

428 

 

17:20 
верхній і 
нижній 
тижні 

12:40 
Майстерність 

ведучого: 
основи 

професійної 
творчості  
(64 г.лаб.) 

в.Лінартович 
К.К.           123 

17:20 
Майстерність 

ведучого: 
основи 

професійної 
творчості  
(64 г.лаб.) 

в.Лінартович 
К.К.           326 

 Режисерська майстерність: 
основи професійної 
творчості (64 г.лаб.) 

в. Полешко С.М. 
 
 
 
 

428 

 

  
 Кіно-, телемистецтво 

Ведучий програм 
телебачення 

Кіно-, теле-
операторство  

Режисура кіно та 
телебачення 

Сценарна 
майстерність 

 
 
 
 

12:40 Міжнародні 
відносини та світова 

політика 
(12 г.сем.) 

доц. Хилько О.Л. 320 

    

 2 група 
Міжнародні 
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в 
т 
о 
р 
о 
к 

 

 

відносини та світова 
політика 

(12 г.сем.) 
доц. Хилько О.Л. 320 

14:10 Міжнародні відносини та світова політика (28 г.л.) 
доц. Хилько О.Л. 

36 

Соціологічні показники суспільного 
розвитку (12 г.сем.) 

доц. Безрукова О.А.                 316 

Міжнародні відносини та світова політика (28 г.л.) 
доц. Хилько О.Л. 

36 

 

15:50   3 група 
Міжнародні 

відносини та світова 
політика (12 г.сем.) 

доц. Хилько О.Л. 317 

Соціологічні показники суспільного 
розвитку (28 г.л.) 

доц. Безрукова О.А.                  
316 

   Соціологічні показники суспільного 
розвитку (28 г.л.) 

доц. Безрукова О.А.               316 

17:20 Іноземна мова (9 груп) 
(14 г.конс.)                        328, 329а , 418, 327, 427а, 415 ,430, 435 

Іноземна мова (4 групи) 
(факультатив) 
(34 г.практ.)                                                             328, 329а, 418, 440 

 18:40 
 
 
 

Іноземна мова (4 групи) 
(факультатив) 

(34 г.практ.)                                                            328, 329а, 418, 440 

Іноземна мова (4 групи) 
(факультатив) 

(34 г.практ.)                                                            328, 329а, 418, 440 



 
 
 
 

С 
е 
р 
е 
д 
а 

 Кіно-, телемистецтво 
Ведучий програм 

телебачення 
Кіно-, теле-

операторство  
Режисура кіно та 

телебачення 
Сценарна 

майстерність 
14:10 Основи авторського права 

(30 г.сем.) 
доц.Горська К.О.                                                                                      421 

Основи авторського права 
(30 г.сем.) 

доц.Горська К.О.                                                                                    421 
15:50 Медіапсихологія 

(20 г.л.) 
ас. Бєлінська І.В.                                                                                    421 

Медіапсихологія 
(20 г.л.) 

ас. Бєлінська І.В.                                                                                    421 
17:20 Медіапсихологія 

(22 г.сем.) 
ас. Бєлінська І.В.                                                                                    421 

Медіапсихологія 
(22 г.сем.) 

ас. Бєлінська І.В.                                                                                    421 

  Кіно-, телемистецтво 
Ведучий програм 

телебачення 
Кіно-, теле-

операторство  
Режисура кіно та 

телебачення 
Сценарна 

майстерність 

 14:10 Кінокритика 
(30 г.сем.) 



Ч 
е 
т 
в 
е 
р 

в. Іщенко А.І.                                                                                          36 
Кінокритика 

(30 г.сем.) 
в. Іщенко А.І.                                                                                           36 

15:50 Історія костюму та побуту (26 г.л.) 
доц. Лимар Л.Д.                                                                                      36 

Історія костюму та побуту (26 г.л.) 
доц. Лимар Л.Д.                                                                                       36 

17:20 Історія костюму та побуту (30 г.сем.) 
доц. Лимар Л.Д.                                                                                      36 

Історія костюму та побуту (30 г.сем.) 
доц. Лимар Л.Д.                                                                                       36 

  Кіно-, телемистецтво 
Ведучий програм 

телебачення 
Кіно-, теле-

операторство  
Режисура кіно та 

телебачення 
Сценарна 

майстерність 

 
 
 

П 
'я 
т 
н 
и 

14:10 Семінар сучасного фільму 
(88 г.сем.) 

в. Іщенко А.І.                                                                                           33 

Семінар сучасного фільму 
(88 г.сем.) 

в. Іщенко А.І.                                                                                           33 
15:50 Семінар сучасного фільму 

(88 г.сем.) 
в. Іщенко А.І.                                                                                          34 

Семінар сучасного фільму 
(88 г.сем.) 

в. Іщенко А.І.                                                                                          34 
17:20 Семінар сучасного фільму 



ц 
я 

(88 г.сем.) 
в. Іщенко А.І.                                                                                          34 

Семінар сучасного фільму 
(88 г.сем.) 

в. Іщенко А.І.                                                                                          34 

18:40 
 
 
 

Семінар сучасного фільму 
(88 г.сем.) 

в. Іщенко А.І.                                                                                          34 

Семінар сучасного фільму 
(88 г.сем.) 

в. Іщенко А.І.                                                                                          34 

 
Заступник директора    з навчально-виховної роботи   
Науково-методичний центр  організації навчального процесу          
 

 


