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«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Проректор 
« » 2022р. 

 

Розклад занять студентів ІІ курсу історичного факультету 

(ОС «магістр») денної форми здобуття вищої освіти 

на І семестр 2022/2023 навчального року 

 
Курс перший Групи 

День

тижня 
Час ІСТМ21с ІСОМ 21с ІССМ21с 

 

П
О

Н
Е

Д
ІЛ

О
К

 

(1)08.30  

 

(2)10.10 

Методологія історії (л),Зашкільняк  Моніторинг та оцінка соціальних проектів 

і програм (л), Коваліско 

 

(3)11.50 

Історія народної культури українців (л), Глушко  Магістерський семінар (с), Коваліско 

 

(4)13.30 

Українське питання в міжнародних відносинах 
ХХ ст. (л), Шелестак 

Історико-культурна спадщина як освітній простір (л),Чура Оцінка ефективності PR – технологій 
(л), Козаченко 

(5)15.05 
Історія народної культури українців (л), Глушко Актуальні проблеми історії України (л), 

Заяць/Кондратюк 

 

Українське питання в міжнародних відносинах ХХ ст. 
(л), Шелестак 

(6)16.40  Актуальні проблеми історії України (л), 

Заяць/Кондратюк 

 

 

(7)18.10  

(8)19.40  

 

В І В Т О Р О К
 

(1)08.30    

(2)10.10 
Методологія історії (с), Зашкільняк Європейська політика у сфері освіти (л), Турмис  
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(3)11.50 
Магістерський семінар (с) 

Світова історія: минуле і виклики сучасності, 

Лешкович; 

Карпатський регіон: археологія та етнологія, Онищук. 

Вибіркові дисципліни (л): 
Мікроісторія та історія повсякдення, Генега; 

Політична культура США: демократичні традиції та 
інститути влади, Баран. 

 

Магістерський семінар (с), Коваліско 

(4)13.30 Вибіркові дисципліни (л): 

Етнологія слов’янських народів Карпато-Балканського 
регіону, Сілецький 

Вибіркові дисципліни (л): 
Військова історія Галичини першої половини ХХ ст., 

Голубко; 

Сепаратистські рухи в країнах Заходу другої половини ХХ - 
початку ХХІ ст., Сіромський. 

Оцінка ефективності PR – технологій (с), 

Козаченко 

 

(5)15.05 

Вибіркові дисципліни (л): 
Етнологія слов’янських народів Карпато-

Балканського регіону, Сілецький. 

 Іноземна мова для наукових публікацій 
(с), Рижа 

 Вибіркові дисципліни (л): 
Військова історія Галичини першої половини ХХ ст., 

Голубко; 
Сепаратистські рухи в країнах Заходу другої половини 

ХХ - початку ХХІ ст., Сіромський. 

 

 

(6)16.40 

  Іноземна мова для наукових публікацій 
(с), Рижа 

 

(7)18.10  

 

С
Е

Р
Е

Д

А
 

(1)08.30    
(2)10.10 Ранньомодерне місто (л),Заяць/Войтович  Магістерський семінар (с), Коваліско 

(3)11.50 
Ранньомодерне місто (л),Заяць/Войтович Вибіркові дисципліни (л): 

Мікроісторія та історія повсякдення, Генега; 
Політична культура США: демократичні традиції та 

інститути влади, Баран. 

Моніторинг та оцінка соціальних 
проектів і програм (с), Коваліско 

Вибіркові дисципліни (л): 

Європейська інтеграція: історія та сучасність, Баран; 

Історико-культурна спадщина як освітній простір 
(с),Чура 

 

(4)13.30 

Вибіркові дисципліни (л): 
Європейська інтеграція: історія та сучасність, Баран 

Науково-методичний семінар (с) 
Історичне краєзнавство, Генега; 

Європейські студії та американістика, Турмис. 

 

 

(5)15.05 

 Історичні реконструкції в школі (л), Козловський  

(6)16.40 
 

(7)18.10  

(8)19.40  

 

Ч Е Т В Е Р
 

(1)08.30    
(2)10.10    
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(3)11.50    

(4)13.30    

(5)15.05 
   

(6)16.40   
 

(7)18.10    

(8)19.40    

 

П
’Я

Т
Н

И
Ц

Я
 

(1)08.30    

(2)10.10    

(3)11.50    

(4)13.30    

(5)15.05 
   

(6) 16:40 
   

(7) 18:10 
   

 

 

В.о. декана історичного факультету     професор Руслан СІРОМСЬКИЙ 


