
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 
аспірантів історичного факультету ІІ року навчання 

 (очна форма) спеціальності 032 Історія та археологія  
в другому семестрі 2017–2018 навчального року 

 
 
Спеціалізація Назва дисципліни Викладач День 

тижня 
Час, місце 

Історія України, 
Всесвітня історія, 
Військова історія 

Науковий семінар 
(семінарське заняття) 

проф. Шуст Р.М. Середа 11.50–13.10, 
деканат 
 
 

Історія України Інтелектуальна історія 
України ХІХ – п. трет. 
ХХ ст.: постаті, 
соціокультурне 
середовище, здобутки 
(лекція) 

доц. Аркуша О.Г. Середа 16.40–18.00, 
каф. 

Історія України Інтелектуальна історія 
України ХІХ – п. трет. 
ХХ ст.: постаті, 
соціокультурне 
середовище, здобутки 
(практичне заняття) 

доц. Аркуша О.Г. Середа 15.05–16.25, 
каф. 

Історія України Етносоціальні та політ. 
відносини на 
зх.українських землях 
у др. пол. ХІХ – на поч. 
ХХ ст.: методологічні 
дослідження та 
інтерпретації (лекція) 

проф. Сухий О.М. Понеділок 15.05–16.25, 
каф. 

Історія України Етносоціальні та політ. 
відносини на 
зх.українських землях 
у др. пол. ХІХ – на поч. 
ХХ ст.: методологічні 
дослідження та 
інтерпретації 
(практичне заняття) 

проф. Сухий О.М. Понеділок 13.30–14.50, 
каф. 

Всесвітня історія Національний чинник 
у державотворчих 
процесах у 
Центральній і Східній 
Європі (лекція) 

проф. Зашкільняк Л.О. Вівторок 15.05–16.25, 
каф. 

Всесвітня історія Національний чинник 
у державотворчих 
процесах у 
Центральній і Східній 
Європі (практичне 
заняття) 

проф. Зашкільняк Л.О. Вівторок 16.40–18.00, 
каф. 

Всесвітня історія Інтеграція українських 
у суспільства країн 
Заходу (лекція) 
 

проф. Качараба С.П. Середа  15.05–16.25, 
каф. 



Всесвітня історія Інтеграція українських 
у суспільства країн 
Заходу (практичне 
заняття) 

  13.30–14.50, 
каф. 

Військова історія Історія розвитку 
озброєнь і військових 
технологій (лекція) 

проф. Войтович Л.В. Середа 13.30–14.50, 
каф. 

Військова історія Історія розвитку 
озброєнь і військових 
технологій (практичне 
заняття) 

проф. Войтович Л.В. Понеділок 16.40–18.00, 
каф. 

Військова історія Українське військо у 
визвольних змаганнях 
1917–1921 рр. (лекція) 

проф. Голубко В.Є. Середа 13.30–14.50, 
каф. 

Військова історія Українське військо у 
визвольних змаганнях 
1917–1921 рр. 
(практичне заняття) 

проф. Голубко В.Є. Понеділок  
 
 

16.40–18.00, 
каф. 

Історія України, 
Всесвітня історія, 
Військова історія 

Інформаційні 
технології та 
програмування 
(лекція) 

Інформація щодо занять з вибіркової навчальної 
дисципліни «Інформаційні технології та 
програмування» розташована на сайті Університету 
(сторінка: Аспірантура та докторантура, розділ: 
Оголошення). 
http://aspirantura.lnu.edu.ua/rozklad-vybirkovyh-kursiv-
na-4-yj-semestr-dlya-aspirantiv-ii-ho-roku-ochnoji-dennoji-
vechirnoji-formy-navchannya/ 

Інформаційні 
технології та 
програмування 
(практичне заняття) 

 
 
 
Декан історичного факультету _______________ проф. Шуст Р. М. 
 


