
Дистанційне навчання на кафедрі менеджменту мистецтва ЛНАМ 

Предмет 
Виклад

ач 
Форма проведення занять Контакти/додаткова інформація 

Форми і 
напрями 
акційного 
мистецтва 

Ірина Гаюк  Пари за розкладом (2 год. на тиждень). Лекційний матеріал надається у 

вигляді конспектів-презентацій. Питання для самостійної роботи мають 

бути виконані письмово  у стислій реферативній формі та вислані на 

ел.пошту. Семінари виконуються у вигляді презентацій чи рефератів. 

Зв’язок  через електронну пошту. 

irinahayuk@gmail.com 

Аналіз 
художнього 
твору 

Ірина Гаюк Пари за розкладом (6 год. на тиждень). Лекційний матеріал надається у 

вигляді конспектів-презентацій. Питання для самостійної роботи мають 

бути виконані письмово  у стислій реферативній формі та вислані на ел. 

пошту. Семінари виконуються у вигляді презентацій чи рефератів. Зв’язок  

через електронну пошту. 

irinahayuk@gmail.com 

Методика 
викладання 
спецдисциплін 

Ірина Гаюк  Пари за розкладом (2 год. на тиждень). Лекційний матеріал надається 

вигляді розширених питань за відповідними темами. Питання для 

самостійної роботи мають бути виконані письмово  у стислій реферативній 

формі та вислані на ел.пошту. Семінари виконуються у вигляді презентацій 

чи рефератів. Зв’язок  через електронну пошту. 

irinahayuk@gmail.com 

Соціологія 
культури 

Ірина Гаюк  Пари за розкладом (2 год. на тиждень). Лекційний матеріал надається у 

тезовому  вигляді за відповідними темами. Питання для самостійної роботи 

мають бути виконані письмово  у стислій реферативній формі та вислані на 

ел.пошту. Семінари виконуються у вигляді презентацій чи рефератів. 

Зв’язок  через електронну пошту. 

irinahayuk@gmail.com 

Менеджмент 
СКД 
1 курс  

Костянтин 
Нікітенко 

Пари за розкладом. Сформовані та розіслані плани лекцій, методичні 

матеріали  завдання. Серед завдань окремо сформовані завдання щодо 

формування конспекту лекцій та виконання домашніх завдань студентами, 

сформовано додатково теми рефератів, які щотижня перевіряє викладач та 

обговорює в режимі он-лайн зі студентами   

 nickn@i.ua або фейсбук. 

nickn@i.ua  

https://www.facebook.com/profile.ph
p?id=100043720328264 

Методика 
підготовки 
магістерської 
роботи 

Костянтин 
Нікітенко 

Пари за розкладом.Сформовані та розіслані плани лекцій, методичні 

матеріали  завдання. Серед завдань окремо сформовані завдання щодо 

формування конспекту лекцій та виконання домашніх завдань студентами, 

сформовано додатково теми рефератів, які щотижня перевіряє викладач та 

обговорює в режимі он-лайн зі студентами   

 nickn@i.ua або фейсбук. 

nickn@i.ua  

https://www.facebook.com/profile.ph

p?id=100043720328264 

Менеджмент 
СКД 
4 курс  

Костянтин 
Нікітенко  

Пари за розкладом. Сформовані та розіслані плани лекцій, методичні 

матеріали  завдання. Серед завдань окремо сформовані завдання щодо 

формування конспекту лекцій та виконання домашніх завдань студентами, 

сформовано додатково теми рефератів, які щотижня перевіряє викладач та 

обговорює в режимі он-лайн зі студентами   

 nickn@i.ua або фейсбук. 

nickn@i.ua  

https://www.facebook.com/profile.ph

p?id=100043720328264 

Історія 
української 
культури 

Ліля 
Шпирало Пари за розкладом. Сформовані та розіслані плани лекцій, методичні 

матеріали  завдання. Серед завдань окремо сформовані завдання щодо 

формування конспекту лекцій та виконання домашніх завдань студентами, 

сформовано додатково теми рефератів, які щотижня перевіряє викладач та 

обговорює через електронну пошту lilia_shp@ukr.net зі студентами   

lilia_shp@ukr.net 

Історія 
зарубіжного 
образотворчог
о мистецтва 
1 курс  

Ліля 
Шпирало Пари за розкладом. Сформовані та розіслані плани лекцій, методичні 

матеріали  завдання. Серед завдань окремо сформовані завдання щодо 

формування конспекту лекцій та виконання домашніх завдань студентами, 

сформовано додатково теми рефератів, які щотижня перевіряє викладач та 

обговорює через електронну пошту  зі студентами   

lilia_shp@ukr.net 

Історія 
зарубіжного 
образотворчог
о мистецтва 
2 курс  

Ліля 
Шпирало Пари за розкладом. Сформовані та розіслані плани лекцій, методичні 

матеріали  завдання. Серед завдань окремо сформовані завдання щодо 

формування конспекту лекцій та виконання домашніх завдань студентами, 

сформовано додатково теми рефератів, які щотижня перевіряє викладач та 

обговорює через електронну пошту lilia_shp@ukr.net зі студентами   

lilia_shp@ukr.net 

Реклама в СКД Олеся 
Дацко Пари щотижня  за розкладом . Відеоконференції  в режимі он-лайн на 

платформі  facebook, messenger, zoom,. надання навчальних матерілаів та 

завдань, презентацій та конспектів лекцій через електронні пошти, 

сформовану Фейсбук групу  та google drive.  

olesya.datsko@gmail.com 
https://www.facebook.com/olesya.dats

ko 

https://zoom.us/ 

Підприємницт
во в СКС 

Олеся 
Дацко Пари щотижня  за розкладом. . Відеоконференції  в режимі он-лайн на 

платформі  facebook, messenger, zoom,. надання навчальних матеріалів та 

завдань, презентацій та конспектів лекцій, через електронні пошти, 

сформовану Фейсбук групу  та google drive.  

olesya.datsko@gmail.com 

https://www.facebook.com/olesya.dats
ko 

https://zoom.us/ 

https://www.facebook.com/olesya.datsko
https://www.facebook.com/olesya.datsko
https://zoom.us/
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Творча 
економіка 

Олеся 
Дацко Пари щотижня  за розкладом. Відеоконференції  в режимі он-лайн на 

платформі  facebook, messenger, zoom,. надання навчальних матеріалів та 

завдань, презентацій та конспектів лекцій, через електронні пошти, 

сформовану Фейсбук групу  та google drive.  

olesya.datsko@gmail.com 
https://www.facebook.com/olesya.dats

ko 

https://zoom.us/ 

Креативне 
підприємництв
о 
(вибіркова 
дисципліна) 

Олеся 
Дацко  Пари щотижня  за розкладом . Відеоконференції  в режимі он-лайн на 

платформі  facebook, messenger, zoom,. надання навчальних матеріалів та 

завдань, презентацій та конспектів лекцій, через електронні пошти, 

сформовану Фейсбук групу  та google drive 

olesya.datsko@gmail.com 

https://www.facebook.com/olesya.dats
ko 

https://zoom.us/ 

Створена окрема закрита ФБ група 
«Креативне підприємництво» для 

обміну інформацією та координації 

навчання: 
https://www.facebook.com/groups/19

5116238526599 

Маркетинг СКД 
2 курс  Анна 

Єфімова 
Пари щотижня, за розкладом в онлайн режимі. 

Відео-конференції на платформі  facebook messenger, zoom,. Формування 

презентацій та конспектів лекцій, домашні завдання через електронну 

пошту та google drive.  

https://www.facebook.com/anna.yefi
mova.75 

annayefimovaa@gmail.com  

https://zoom.us/ 

Музеєзнавство  Анна 
Єфімова 

Пари щотижня, за розкладом в онлайн режимі. 

Відео-конференції на платформі  facebook messenger, zoom. Презентації та 

конспекти лекцій, домашні завдання через електронну пошту та google 

drive. Консультації щодо написання курсових робіт. 

https://www.facebook.com/anna.yefi
mova.75 

annayefimovaa@gmail.com  

https://zoom.us/ 

Маркетинг СКД  
3 курс  

Анна 
Єфімова 

Пари щотижня, в онлайн режимі. 

Відео-конференції на платформі  facebook messenger, zoom. Презентації та 

конспекти лекцій, домашні завдання через електронну пошту та google 

drive. Консультації щодо написання курсових робіт. 

https://www.facebook.com/anna.yefi

mova.75 
annayefimovaa@gmail.com  

https://zoom.us/ 

Маркетинг СКД Уляна 
Щурко  Пари за розкладом (2 пара, вівторок).  

Відео-конференції на платформі zoom, fb. Презентації до лекцій і домашні 

завдання через google drive.  

https://zoom.us/ 

u.shchurko@lnam.edu.ua 
https://www.facebook.com/ulyana.tka

chuk 
Менеджмент у 
мистецтві  
(вибіркова 
дисципліна)  

Уляна 
Щурко  Пари щотижня з використанням відеозв’язку на платформі zoom.  

Розподіл і робота по групах для практичних занять.  

Презентації та домашні завдання через google drive. 

https://zoom.us/ 
u.shchurko@lnam.edu.ua 

Екскурсійна 
діяльність 

Богдан 
Мисюга Щотижня пари відбуваються за графіком на платформі ZOOM. Завдання 

для самостійного опрацювання — месенджер-групі “Екскурсоведення-ІІ”. 

Виконані завдання — через E-mail 

https://zoom.us/ 
bmysyuga@yahoo.com 

Історія 
мистецтва ХХ-
ХХ Іст. 

Богдан 
Мисюга Щотижня пари відбуваються за графіком на платформі ZOOM. Завдання 

для самостійного опрацювання — месенджер-групі “Мистецтво ХХ”. 

Виконані завдання — через E-mail 

https://zoom.us/ 
bmysyuga@yahoo.com 

Менеджмент  
СКД 
2 курс  

Марія 
Глушко Пари відбуваються щотижня  відповідно до розкладу занять    у вівторок в 

11:00 год. в онлайн режимі. 

Відео-конференції на платформі  Zoom та telegram. Презентації та 

конспекти лекцій, домашні завдання відправляються через електронну 

пошту та google drive. Консультації щодо написання плану проведення 

мистецького фестивалю 

E-mail: 

mariia.hlushko@lnam. edu.ua 

Facebook: 
https://www.facebook.com/profile.ph

p?id=100001674236770 

Telegram: +380971856366 
https://zoom.us/ 

Менеджмент  
СКД 
3 курс  

Марія 
Глушко Пари відбуваються щотижня  відповідно до розкладу занять   

в середу о  15.00 год. в онлайн режимі. 

Відео-конференції на платформі  Zoom та telegram. Презентації та 

конспекти лекцій, домашні завдання відправляються через електронну 

пошту та google drive. Консультації щодо написання пропозицій 

стратегічного плану арт галереї 

E-mail: 

mariia.hlushko@lnam. edu.ua 
Facebook: 

https://www.facebook.com/profile.ph

p?id=100001674236770 
Telegram: +380971856366 

https://zoom.us/ 

Економіка 
культури і 
мистецтва 

Марія 
Глушко  Пари відбуваються щотижня  за розкладом в понеділок в  11:00 год. в 

онлайн режимі. 

Відео-конференції на платформі  Zoom та telegram. Презентації та 

конспекти лекцій, домашні завдання відправляються через електронну 

пошту та google drive. Консультації щодо написання бізнес-планів 

студентів 

E-mail: 

mariia.hlushko@lnam. edu.ua 
Facebook: 

https://www.facebook.com/profile.ph

p?id=100001674236770 
Telegram: +380971856366 

https://zoom.us/ 

Історія 
українського 
мистецтва 

Богдана 
Гринда Формування конспектів-презентацій за розкладом лекційних занять і 

надання спільного доступу через гугл-диск. Методичне завантаження і 

оновлення матеріалів для читання і самостійної роботи. Практичні завдання 

пропонується виконувати в письмовій формі і надсилати на перевірку й 

обговорення в чаті. 

База - власний Google Drive за 
акаунтом bohdana85@gmail.com  

Історія ДУМ Богдана 
Гринда Практичні завдання за розкладом і програмою (історія костюму; історія 

художнього металу і ювелірної справи) запропоновані в письмовій формі 

есе-рефератів (контакт через електронну пошту) 

bohdana85@gmail.com 
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Історія світової 
культури 

Наталія 
Миколюк  Пари за розкладом (4 год. на тиждень). Матеріали надаються у вигляді 

розширених тез лекцій згідно навчального плану; доповнені завданнями 

для самостійної роботи та списком необхідних джерел. 

Семінари виконуються у вигляді презентацій чи рефератів. Контакт - через 

електронну пошту. 

n.mykolyuk@lnam.edu.ua 

Етнологія Наталія 
Іванишин Навчання за розкладом. Пропонується тезовий виклад матеріалу за 

програмою курсу, виконання практичних завдань за темами, написання 

рефератів, контроль та аналіз самостійних робіт здійснюватиметься через  

ел. пошту 

natalieivanyshyn@gmail.com 

Історія ДУМ Роксолана 
Патик Пари За розкладом 4 год. тиждень. Матеріали надаються у вигляді 

розширених тез лекцій згідно навчального плану, доповнені завданнями 

для самостійної роботи та списком джерельної бази. 

osvita@lnam.edu.ua  
https://www.facebook.com/roxa.shafr

an 

Комп’ютерні 
технології 

Тарас 
Кулешник Навчання  за розкладом.  

Відео-конференції на платформі Zoom, Skype, Facebook. Презентації та 

практичні завдання через спільний доступ до хмарного сховища Google 

Drive, оцінювання - Google Classroom та Google Forms 

kuleshnyk@gmail.com 
https://zoom.us/ 

Комунікація через telegram групу. 

Маркетинг СКД 
1 курс 

Тарас 
Кулешник 
(пед 
практика 
аспіранта 
Новачинсь
кий Юрій) 

Навчання  за розкладом.  
Відео-конференції на платформі Zoom, Skype, Facebook. Презентації та практичні 

завдання через спільний доступ до хмарного сховища Google Drive, оцінювання - 

Google Classroom та Google Forms 

y.novachynskyy@lnam.edu.ua 
 

skype: kuleshnyk 

Електронна 
комерція в 
культурі 

Тарас 
Кулешник Навчання  за розкладом.  

Відео-конференції на платформі Zoom, Skype, Facebook. Презентації та 

практичні завдання через спільний доступ до хмарного сховища Google 

Drive, оцінювання - Google Classroom та Google Forms  

kuleshnyk@gmail.com 

skype: kuleshnyk 

Методика 
соціокультурни
х досліджень 

Тарас 
Кулешник Навчання  за розкладом.  

Відео-конференції на платформі Zoom, Skype, Facebook. Презентації та 

практичні завдання через спільний доступ до хмарного сховища Google 

Drive, оцінювання - Google Classroom та Google Forms 

kuleshnyk@gmail.com 
skype: kuleshnyk 
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