
Рішення Вченої ради історичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана від 25 вересня 2020 року (протокол № 2/2020-21) 

 
Питання 1. Про результати вступу на перший курс історичного факультету ОР 

«Бакалавр» та ОКР «Магістр» (доп. Декан факультету проф .Качараба С.П.).  
 
УХВАЛИЛИ: 
Відомості про результати вступу на перший курс історичного факультету ОР 

«Бакалавр» та ОКР «Магістр» прийняти до відома. 
 

Питання 2. Про рівень успішності студентів історичного факультету денної та 
заочної форм навчання за підсумками 2019-2020 навчального року (доп. Заступник 
декана доц.Сипко Б.В.).  

 
УХВАЛИЛИ: 
Відомості про рівень успішності студентів історичного факультету денної та 

заочної форм навчання за підсумками 2019-2020 навчального року прийняти до 
відома. 

 
Питання 3. Уточнення тем кваліфікаційних робіт студентів історичного 

факультету денної форми навчання ОС «Магістр» 2020 року випуску (доп. 
Завідувачі кафедр).  

Рішення не приймались. 
 

Питання 4. Затвердження тем кваліфікаційних робіт студентів історичного 
факультету заочної форми навчання ОС «Магістр» (доп. Завідувачі кафедр).  

 
УХВАЛИЛИ: 
Затвердити теми кваліфікаційних робіт студентів історичного факультету 

заочної форми навчання ОС «Магістр» (додаток № 1). 
 

 
Питання 5. Затвердження графіку та складу комісій для проведення 

перевірки навчально-виховної та наукової роботи кафедр (доп. Декан факультету 
проф. Качараба С.П.).  

 
УХВАЛИЛИ: 

Затвердити графік та склад комісій для проведення перевірки навчально-
виховної та наукової роботи кафедр (додаток № 2). 

 
Питання 6. Впровадження регламенту організації освітнього процесу в 

дистанційному режимі на історичному факультеті (доп. заступник декана доц. Сипко 
Б.В.). 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Перевести здобувачів 2,3 і 4 курсів освітнього ступеня “бакалавр” та 1 і 2 курсів 

освітнього ступеня “магістр” на дистанційну форму навчання з 5 до 31 жовтня 2020 р., 
дотримуючись діючих положень щодо організації освітнього процесу із застосуванням 
дистанційних технологій.  

2. Науково-педагогічним працівникам: − координувати роботу із Організаційно-
методичним центром електронного навчання (ОМЦЕН) Університету з метою 
впровадження та ефективного застосування технологій електронного навчання; − 
розширити функціональність засобів електронного навчання, засобів діагностики 



знань студентів, контролювати доступ до своїх курсів, своєчасність виконання 
студентами навчальних завдань; − практикувати проведення в дистанційному режимі 
консультацій.  

3. Деканату факультету, завідувачам кафедр: − здійснювати контроль за 
проведенням занять з використанням дистанційних технологій, відповідно до 
затвердженого розкладу; − затвердити графіки проведення консультацій у форматі 
відео конференцій з метою надання студентам допомоги в опрацюванні та засвоєнні 
матеріалів навчальних курсів; − здійснювати контроль за своєчасним оформленням 
навчальної документації за результатами навчання студентів.  

4. Заняття для студентів І курсу освітнього ступеня “бакалавр” до 31 жовтня 2020 
р. проводити у змішаній формі, згідно затвердженого розкладу. 

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

 
УХВАЛИЛИ: 

    Надати  аспіранту історичного факультету Паніву А.М. академічну відпустку з 
01.10.2020 по 30.09.2021 року у зв’язку з обставинами особистого характеру. 
 
 

Питання 8. Затвердження індивідуальних графіків навчання (доп. Завідувачі 
кафедр).  

Рішення не приймалися. 
 
9. Різне. 

  9.1. Уточнення теми дисертаційного дослідження та затвердження 
додаткової програми для складання кандидатського іспиту з спеціальності 
22.00.04 – «Спеціальні та галузеві соціології» Бенчак О.Ф. 

 
УХВАЛИЛИ:  
1. Уточнити тему дисертаційного дослідження здобувачці кафедри соціології 

Львівського національного університету імені Івана Франка БЕНЧАК О.Ф. та викласти її 
у наступній редакції: «Соціологічні виміри кордонів і транскордонних взаємодій».  

2. Затвердити здобувачці кафедри соціології Львівського національного 
університету імені Івана Франка БЕНЧАК О.Ф. додаткову програму для складання 
кандидатського іспиту з спеціальності 22.00.04 – «Спеціальні та галузеві соціології» за 
темою дисертаційного дослідження «Соціологічні виміри кордонів і транскордонних 
взаємодій». 

 
9.2. Затвердження звіту доцента Тарнавського Романа Богдановича за час 

перебування в докторантурі. 
 

 УХВАЛИЛИ:  
Затвердити звіт доцента Р. Б. Тарнавського за час перебування в докторантурі. 
 

 
 


