
Розклад ліквідації академічних заборгованостей 

студентами історичного факультету денної форми навчання: 

 

ТАЛОН № К 

Назва дисципліни ПІБ викладача Дата Година Примітка 

І курс (ОС «бакалавр») 

Іноземна мова 
03.02.2021 р. - 08.02.2021 р. Кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів, 

тел. (032) 2394176. День і годину необхідно узгодити з викладачем. 

Безпека життєдіяльності та охорона праці 
03.02.2021 р. - 08.02.2021 р. Кафедра безпеки життєдіяльності, тел. (032) 2394547. 

День і годину необхідно узгодити з викладачем. 

Українська мова як іноземна доц. Мацюк З.О. 
03.02.2021 р. - 08.02.2021 р. Кафедра українського 

прикладного мовознавства, тел. (032) 2394355. День 

і годину необхідно узгодити з викладачем. 

Культурна антропологія доц. Білас Н.М. 04.02.2021 09.00 дистанційно Moodle 

ІІ курс (ОС «бакалавр») 

Дисципліни вільного вибору студентом (on-line) 
03.02.2021 р. - 08.02.2021 р. День і годину необхідно узгодити з 

викладачем обраної вами дисципліни. 

Давня історія України доц. Щодра О.М. 05.02.2021 16.00 

дистанційно Zoom для 

отримання додат. інформ. 

звернутися на ел. скр.  

olgashchodra@gmail.com 

Історія середніх віків V–ХІ ст. доц. Овсінський Ю.В. 08.02.2021 10.00 

дистанційно Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7818130

0560?pwd=TXVSYTRpQVFsdnRP

UGRPRjNhYzM2Zz09 

Ідентифікатор конференції: 

781 8130 0560; 

Код доступу: hPw9h0 

ІІІ курс (ОС «бакалавр») 

Дисципліни вільного вибору студентом (on-line) 
03.02.2021 р. - 08.02.2021 р. День і годину необхідно узгодити з 

викладачем обраної вами дисципліни. 

Основи джерелознавства доц. Вінниченко О.О. 03.02.2021 10.00 дистанційно Moodle 

Кількісні соціологічні дослідження доц. Демків О.Б. 05.02.2021 11.00 

дистанційно Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7921

3368893?pwd=UVBsRWp0RX

RmaGxBcSt4bDkrTXlYQT09 

Meeting ID: 792 1336 8893; 

Passcode: 4HvF7f 

oleh.demkiv@lnu.edu.ua, 
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oldemkiv@gmail.com 

ІV курс (ОС «бакалавр») 

Українська історіографія проф. Сухий О.М. 08.02.2021 10.00 

дистанційно Zoom для 

отримання додат. інформ. 

звернутися на ел. скр.  

o.sukhyy@gmail.com  

Науковий семінар доц. Мрака І.Б. 07.02.2021 11.00 

дистанційно Microsoft 

Teams для отримання додат. 

інформ. звернутися на ел. скр. 

ihor.mraka@lnu.edu.ua  

Історія країн Сходу ХХ-поч. ХХІ ст. доц. Козицький А.М. 05.02.2021 12.00 

дистанційно Zoom для 

отримання додат. інформ. 

звернутися на ел. скр.  

kozyckyj@yahoo.com 

Дизайнування соціологічних досліджень доц. Калиняк О.Т. 05.02.2021 12.00 

дистанційно Microsoft 

Teams для отримання додат. 

інформ. звернутися на ел. скр. 

oryslava.kalynyak@lnu.edu.ua  

І курс (ОС «магістр») 

Педагогіка і психологія вищої школи доц. Цюра С.Б. 05.02.2021 10.00 

дистанційно Microsoft 

Teams для отримання додат. 

інформ. звернутися на ел. скр. 

svitlana.tsyura@lnu.edu.ua 

Сучасна археологічна наука у світі: школи, 

тенденції та напрямки 
доц. Білас Н.М. 04.02.2021 09.00 

дистанційно Microsoft 

Teams для отримання додат. 

інформ. звернутися на ел. скр. 

nataliya.bilas@lnu.edu.ua  

Історія українського війська й української 

військової термінології 
проф. Голубко В. Є. 03.02.2021 10.00 

дистанційно Microsoft 

Teams для отримання додат. 

інформ. звернутися на ел. скр. 

viktor.holubko@lnu.edu.ua  

 

У разі виникнення запитань просимо звертатися у деканат факультету: тел. (032) 2394136, тел. (032) 2610328, 

clio@lnu.edu.ua 

 

Декан історичного факультету             проф. Качараба С.П. 
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