
Рішення Вченої ради історичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана від 31 серпня 2020 року (протокол № 1/2020-21) 

 
Питання 1. Підсумки результатів літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 

навчального року (доп. Заступник декана доц. Сипко Б.В.). 
 
УХВАЛИЛИ: 
Відомості про результати літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року 

прийняти до відома. 
 

Питання 2. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін ОС 
“Баклавр”, ОС “Магістр” на 2020-2021 навчальний рік (доп. Завідувачі кафедр).  

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Затвердити робочі програми навчальних дисциплін ОС “Баклавр”, ОС “Магістр” на 

2020-2021 навчальний рік (додаток № 1). 
2. Затвердити нову редакцію освітньо-наукової програми 054 Соціологія. 
 
 
Питання 3. Затвердження плану роботи Вченої ради історичного факультету на 

перший семестр 2020- 2021 навчального року (доп. Декан проф. Качараба С.П.).  
 
УХВАЛИЛИ: 
Затвердити план роботи Вченої ради історичного факультету на перший семестр 2020- 

2021 навчального року (додаток № 2). 
 

Питання 4. Організація навчального процесу в першому семестрі 2020-2021 
навчального року на історичному факультеті в період карантину в зв’язку з 
поширенням коронавірусної інфекції (доп. Заступник декана доц. Сипко Б.В.).  

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Усі лекції проводити виключно у дистанційному режимі.  
2. Семінарські заняття із ДВВ також проводити онлайн.  
3. Семінарські/практичні заняття з нормативних дисциплін проводити в аудиторному 

режимі.  
4. Усі заняття (лекційні/практичні) та сесії заочної форми навчання провести онлайн.  
5. Заліки виставити на підставі поточної успішності в дистанційному режимі.  
6. Екзамени провести в аудиторному режимі.  
7. Захист кваліфікаційних робіт організувати у звичайному режимі.  
8. Викладачам вести електронну документацію, відповідно до Розпорядження № 5 від 

28 квітня 2020 р.  
9. Вченій раді факультету впродовж семестру розглянути шляхи адаптації моделі 

оцінювання до університетської електронної системи Деканат. 
 
Питання 5. Затвердження індивідуальних графіків навчання студентів (доп. 

Заступник декана доц. Сипко Б.В.).  
Рішення не приймалися. 

 
Питання 6. Затвердження звітів з проведення літніх навчальних практик (доп. 

Керівники практик).  
 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити звіти про проведення літніх навчальних практик. 



 
Питання 7. Надання академічної відпустки аспірантам (доп. Завідувачі кафедр).  
 
УХВАЛИЛИ: 

 Надати  аспіранту 4-го року денної форми навчання історичного факультету 
Димидюку Дмитру Андрійовичу академічну відпустку з 01.11.2020 по 31.10.2021 року у 
зв’язку з науковим стажуванням у Краківському Педагогічному університеті 
(Республіка Польща). 

 
Питання 8. Різне. 
Питання 8.1. Звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених 

доцента кафедри етнології Тарнавського Романа Богдановича про наукову роботу  
за квітень 2020 року (доп. доц.Тарнавський Р.Б.). 

 
УХВАЛИЛИ:  
Затвердити звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених 

Тарнавського Романа Богдановича про наукову роботу за квітень 2020 року. 
 

 


