
Інформація до розкладу занять 
студентів денної форми навчання  щодо викладання дисциплін вільного вибору студента 

на 1-й семестр 2020-2021 навч. рік 
 

№ 
з/п 

Курс Назва дисципліни Викладач/ 
кафедра 

Факультет Розклад 
(день, 
пара) 

Форма 
занять 
(лекц./ 
практ.) 

Контактні дані 
(адреса корпоративної 
електронної скриньки) 

1. ІІ Слов’янська 
міфологія 

доц. Галайчук 
В.В. / 

етнології 

історичний вт 
11.50 
(чис.) 

лекція volodymyr.halaychuk@lnu.
edu.ua 

   доц. Галайчук 
В.В. / 

етнології 

історичний вт 
11.50 
(зн.) 

практ. volodymyr.halaychuk@lnu.
edu.ua 

   доц. Гілевич І.Я. 
/ етнології 

історичний вт 
13.30 
(чис.) 

практ. ihor.hilevych@lnu.edu.ua 

   Вакансія 
/ етнології 

історичний вт 
13.30 
(зн.) 

практ. ihor.hilevych@lnu.edu.ua 

2. ІІ Соціопсихологія 
злочинності 

доц. Демків О. Б. 
/ соціології 

історичний вт 
11.50 
(чис.) 

лекція oleh.demkiv@lnu.edu.ua 

   доц. Демків О. Б. 
/ соціології 

історичний вт 
11.50 
(зн.) 

практ. oleh.demkiv@lnu.edu.ua 

   доц. Демків О. Б. 
/ соціології 

історичний вт 
13.30 
(чис.) 

лекція oleh.demkiv@lnu.edu.ua 



   доц. Демків О. Б. 
/ соціології 

історичний вт 
13.30 
(зн.) 

практ. oleh.demkiv@lnu.edu.ua 

   асист. 
Хміль Я. В. 
/ соціології 

історичний пт 
11.50 
(чис.) 

практ. yaryna.khmil@lnu.edu.ua 

   асист. 
Хміль Я. В. 
/ соціології 

історичний пт 
11.50 
(зн.) 

практ. yaryna.khmil@lnu.edu.ua 

   асист. 
Хміль Я. В. 
/ соціології 

історичний пт 
13.30 
(чис.) 

практ. yaryna.khmil@lnu.edu.ua 

3 ІІІ Історичні пам'ятки 
Галичини 

доц. Масик Р. В. 
/історичного 
краєзнавства 

історичний пн 
11.50 
(чис.) 

практ. roman.masyk@lnu.edu.ua 

   доц. Масик Р. В. 
/історичного 
краєзнавства 

історичний пн 
11.50 
(зн.) 

практ. roman.masyk@lnu.edu.ua 

   доц. Масик Р. В. 
/історичного 
краєзнавства 

історичний пн 
13.30 
(чис.) 

практ. roman.masyk@lnu.edu.ua 

   доц. Масик Р. В. 
/історичного 
краєзнавства 

історичний пн 
13.30 
(зн.) 

практ. roman.masyk@lnu.edu.ua 

   доц. Масик Р. В. 
/історичного 
краєзнавства 

історичний чт 
11.50 
(чис.) 

лекція roman.masyk@lnu.edu.ua 

   доц. Масик Р. В. 
/історичного 

історичний чт 
11.50 

практ. roman.masyk@lnu.edu.ua 



краєзнавства (зн.) 
   доц. Масик Р. В. 

/історичного 
краєзнавства 

історичний чт 
13.30 
(чис.) 

лекція roman.masyk@lnu.edu.ua 

   доц. Масик Р. В. 
/історичного 
краєзнавства 

історичний чт 
13.30 
(зн.) 

практ. roman.masyk@lnu.edu.ua 

4. ІІІ Королівські династії 
Європи 

доц. Целуйко О. 
П. / 

давньої історії 
України та 

архівознавства 

історичний пн 
13.30 
(чис.) 

практ. oleksandr.tseluyko@lnu.ed
u.ua 

   доц. Целуйко О. 
П. / 

давньої історії 
України та 

архівознавства 

історичний чт 
11.50 
(чис.) 

лекція oleksandr.tseluyko@lnu.ed
u.ua 

   доц. Целуйко О. 
П. / 

давньої історії 
України та 

архівознавства 

історичний чт 
11.50 
(зн.) 

практ. oleksandr.tseluyko@lnu.ed
u.ua 

   доц. Целуйко О. 
П. / 

давньої історії 
України та 

архівознавства 

історичний чт 
13.30 
(чис.) 

практ. oleksandr.tseluyko@lnu.ed
u.ua 

   доц. Целуйко О. 
П. / 

історичний чт 
13.30 

практ. oleksandr.tseluyko@lnu.ed
u.ua 



давньої історії 
України та 

архівознавства 

(зн.) 

5. ІІІ Китайська і японська 
цивілізації: традиції і 

сучасність 

доц. 
Козловський С.

О. / історії 
середніх віків і 
візантиністики 

історичний чт 
11.50 
(чис.) 

лекція serhiy.kozlovskyy@lnu.edu
.ua 

   доц. 
Козловський С.

О. / історії 
середніх віків і 
візантиністики 

історичний чт 
11.50 
(зн.) 

практ. serhiy.kozlovskyy@lnu.edu
.ua 

   доц. 
Козловський С.

О. / історії 
середніх віків і 
візантиністики 

історичний чт 
13.30 
(чис.) 

практ. serhiy.kozlovskyy@lnu.edu
.ua 

   доц. 
Козловський С.

О. / історії 
середніх віків і 
візантиністики 

історичний чт 
13.30 
(зн.) 

практ. serhiy.kozlovskyy@lnu.edu
.ua 

 
 

Декан  
історичного факультету                                                                                                    проф. Качараба С. П. 
 


