
ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                                                   Проректор 

з науково-педагогічної роботи 

______________   Шаран  В.Л. 

 

РОЗКЛАД 

ліквідації академічної заборгованості з семестрового контролю у формі заліків та 

екзаменів за 1 семестр 2020-2021 н.р. для студентів філологічного факультету 

(заочна форма навчання) 

Академічна 
група 

Навчальна дисципліна Дата ліквідації академічної 
заборгованості 

Талон №2 Талон К 
Уз-11Б Старослов’янська мова 24.12.20 р. 31.12.20 р. 
Уз-11Б Вступ до літературознавства 23.12.20 р. 30.12.20 р. 
Уз-11Б Історія української літератури (Х-ХУІІІ ст.) 25.12.20 р. 04.01.21 р. 
Уз-11Б Історія зарубіжної літератури (Антична літ.) 21.12.20 р. 28.12.20 р. 
Уз-11Б Стилістика української мови  22.12.20 р. 29.12.20 р. 
Уз-11Б Сучасна українська літературна мова 28.12.20 р. 05.01.21 р. 

 Початок заліків та екзаменів о 16.30 год. 

 

 

В.о.декана філологічного факультету  ______________         Стецик М.С. 
                                                                                                          (підпис)                       (прізвище та ініціали) 

Примітка: коди доступу та ідентифікатори ті ж самі, що на Т.1 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                                                   Проректор 

з науково-педагогічної роботи 

______________   Шаран  В.Л. 

РОЗКЛАД 

ліквідації академічної заборгованості з семестрового контролю у формі заліків та 

екзаменів за 1 семестр 2020-2021 н.р. для студентів філологічного факультету 

(заочна форма навчання) 

 

Академічна 
група 

Навчальна дисципліна Дата ліквідації академічної заборгованості 
Талон №2 Талон К 

Уз-21Б Філософія 29.12.20 р. 10.01.21 р. 
Уз-21Б Франкознавство 30.12.20 р. 11.01.21 р. 
Уз-21Б Історія української літератури (ІІ пол.ХІХст.-поч.ХХ ст.) 24.12.20 р. 31.12.20 р. 
Уз-21Б Сучасна українська літературна мова (Морфологія) 23.12.20 р. 30.12.20 р. 
Уз-21Б Історія зарубіжної літератури (ХVII-ХVIII ст.) 25.12.20 р. 04.01.21 р. 
Уз-21Б Історична граматика української мови 21.12.20 р. 28.12.20 р. 
Уз-21Б Основи наукових досліджень 22.12.20 р. 29.12.20 р. 
Уз-21Б Історіографія літературознавства 28.12.20 р. 05.01.21 р. 

Початок заліків та екзаменів о 16.30 год. 

 

В.о.декана філологічного факультету  ______________         Стецик М.С. 
                                                                                          (підпис)                       (прізвище та ініціали) 

Примітка: коди доступу та ідентифікатори ті ж самі, що на Т.1 



ЗАТВЕРДЖУЮ  

Проректор 

з науково-педагогічної роботи 

______________   Шаран  В.Л. 

РОЗКЛАД 

ліквідації академічної заборгованості з семестрового контролю у формі заліків та 

екзаменів за 1 семестр 2020-2021 н.р. для студентів філологічного факультету 

(заочна форма навчання) 

Академічна 
група 

Навчальна дисципліна Дата ліквідації академічної заборгованості 
Талон №2 Талон К 

Уз-41Б Історія зарубіжної літератури ХХ ст. 23.12.20 р. 30.12.20 р. 
Уз-41Б Історія української літератури ХХ ст. 25.12.20 р. 04.01.21 р. 
Уз-41Б Сучасна українська літературна мова (Синтаксис) 21.12.20 р. 28.12.20 р. 
Уз-41Б Методика навчання світової літератури 22.12.20 р. 29.12.20 р. 
Уз-41Б Методика навчання української літератури 28.12.20 р. 05.01.21 р. 
Уз-41Б Методика навчання української мови 29.12.20 р. 10.01.21 р. 
Уз-41Б Складні питання синтаксису простого речення у підручниках 

для середньої і вищої школи  
30.12.20 р. 11.01.21 р. 

Уз-41Б Культура української мови  24.12.20 р. 31.12.20 р. 
Початок заліків та екзаменів о 16.30 год. 

 

В.о.декана філологічного факультету  ______________         Стецик М.С. 
                                                                                                                                                                     (підпис)                       (прізвище та ініціали) 
                                                                                                                           (підпис)                           Примітка: коди доступу та ідентифікатори ті ж самі, що на Т.1      

(прізвище та ініціали) 



                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                                                                                   Проректор 

з науково-педагогічної роботи 

______________   Шаран  В.Л. 

 

РОЗКЛАД 

ліквідації академічної заборгованості з семестрового контролю у формі заліків та 

екзаменів за 1 семестр 2020-2021 н.р. для студентів філологічного факультету 

(заочна форма навчання) 

Академічна 
група 

Навчальна дисципліна Дата ліквідації академічної заборгованості 
Талон №2 Талон К 

Уз-11Мп Менеджмент освіти 21.12.20 р. 28.12.20 р. 
Уз-11Мп Іноземна мова за професійним спрямуванням 22.12.20 р. 29.12.20 р. 
Уз-11Мп Вступ до літературознавства  28.12.20 р. 05.01.21 р. 
Уз-11Мп Старослов’янська мова 29.12.20 р. 10.01.21 р. 
Уз-11Мп Практикум з української мови 30.12.20 р. 11.01.21 р. 
Уз-11Мп Сучасна українська літературна мова 24.12.20 р. 31.12.20 р. 
Уз-11Мп Історія української літератури 23.12.20 р. 30.12.20 р. 
Уз-11Мп Літературний твір як художня система  25.12.20 р. 04.01.21 р. 

Початок заліків та екзаменів о 16.30 год. 

 

 

В.о.декана філологічного факультету  ______________         Стецик М.С. 
                                                                                                                                                                                        (підпис)                       (прізвище та ініціали) 

Примітка: коди доступу та ідентифікатори ті ж самі, що на Т.1 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                                                   Проректор 

з науково-педагогічної роботи 

______________   Шаран  В.Л. 

 

РОЗКЛАД 

ліквідації академічної заборгованості з семестрового контролю у формі заліків та 

екзаменів за 1 семестр 2020-2021 н.р. для студентів філологічного факультету 

(заочна форма навчання) 

 

Академічна 
група 

Навчальна дисципліна Дата ліквідації академічної заборгованості 
Талон №2 Талон К 

Пз-12М Менеджмент освіти 29.12.20 р. 10.01.21 р. 
Пз-12М Іноземна мова за професійним спрямуванням 30.12.20 р. 11.01.21 р. 
Пз-12М Вступ до літературознавства  28.12.20 р. 05.01.21 р. 
Пз-12М Старослов’янська мова 25.12.20 р. 04.01.21 р. 
Пз-12М Практикум з польської мови 23.12.20 р. 30.12.20 р. 
Пз-12М Сучасна польська мова 21.12.20 р. 28.12.20 р. 
Пз-12М Історія зарубіжної літератури 22.12.20 р. 29.12.20 р. 
Пз-12М Польська дитяча література 24.12.20 р. 31.12.20 р. 

Початок заліків та екзаменів о 16.30 год. 

В.о.декана філологічного факультету  ______________         Стецик М.С. 
                                                                                                                                                                                           (підпис)                       (прізвище та ініціали) 

Примітка: коди доступу та ідентифікатори ті ж самі, що на Т.1 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                                                   Проректор 

з науково-педагогічної роботи 

______________   Шаран  В.Л. 

 

РОЗКЛАД 

ліквідації академічної заборгованості з семестрового контролю у формі заліків та 

екзаменів за 1 семестр 2020-2021 н.р. для студентів філологічного факультету 

(заочна форма навчання) 

Академічна 
група 

Навчальна дисципліна Дата ліквідації академічної заборгованості 
Талон №2 Талон К 

Уз-13М Менеджмент освіти 22.12.20 р. 29.12.20 р. 
Уз-13М Іноземна мова за професійним спрямуванням 28.12.20 р. 05.01.21 р. 
Уз-13М Теорія літератури  21.12.20 р. 28.12.20 р. 
Уз-13М Історія української мови 23.12.20 р. 30.12.20 р. 
Уз-13М Методика викладання зарубіжної літератури у закладах 

середньої освіти ІІІ ступеня 
25.12.20 р. 04.01.21 р. 

Уз-13М Лінгвістична інтерпретація художнього тексту  29.12.20 р. 10.01.21 р. 
Уз-13М Порівняльне літературознавство                30.12.20 р. 11.01.21 р. 
Уз-13М Сучасний світовий літературний процес  24.12.20 р. 31.12.20 р. 

Початок заліків та екзаменів о 16.30 год. 

В.о.декана філологічного факультету  ______________         Стецик М.С. 
                                                                                                                                                             (підпис)                       (прізвище та ініціали) Яремко Я.П. 

 Декан філологічного факультету                   ____________ 
Примітка: коди доступу та ідентифікатори ті ж самі, що на Т.1    (                     



ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                                                                                   Проректор 

з науково-педагогічної роботи 

______________   Шаран  В.Л. 

 

РОЗКЛАД 

ліквідації академічної заборгованості з семестрового контролю у формі заліків та 

екзаменів за 1 семестр 2020-2021 н.р. для студентів філологічного факультету 

(заочна форма навчання) 

Академічна 
група 

Навчальна дисципліна Дата ліквідації академічної заборгованості 
Талон №2 Талон К 

Уз-21М Сучасна українська літературна мова 21.12.20 р. 28.12.20 р. 
Уз-21М Історія української літератури 22.12.20 р. 29.12.20 р. 
Уз-21М Методика навчання української мови 28.12.20 р. 05.01.21 р. 
Уз-21М Методика навчання української літератури 29.12.20 р. 10.01.21 р. 
Уз-21М Історична граматика української мови  30.12.20 р. 11.01.21 р. 
Уз-21М Теорія літератури  24.12.20 р. 31.12.20 р. 
Уз-21М Історія української мови  23.12.20 р. 30.12.20 р. 
Уз-21М Сучасний український літературний процес  25.12.20 р. 04.01.21 р. 

Початок заліків та екзаменів о 16.30 год. 

 

В.о.декана філологічного факультету  ______________         Стецик М.С. 
                                                                                                                                                                                          (підпис)                       (прізвище та ініціали) 

  

Примітка: коди доступу та ідентифікатори ті ж самі, що на Т.1 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                                                                                   Проректор 

з науково-педагогічної роботи 

______________   Шаран  В.Л. 

РОЗКЛАД 

ліквідації академічної заборгованості з семестрового контролю у формі заліків та 

екзаменів за 1 семестр 2020-2021 н.р. для студентів філологічного факультету 

(заочна форма навчання) 

Академічна 
група 

Навчальна дисципліна Дата ліквідації академічної заборгованості 
Талон №2 Талон К 

Пз-22М Сучасна польська мова  23.12.20 р. 30.12.20 р. 
Пз-22М Історія зарубіжної літератури 25.12.20 р. 04.01.21 р. 
Пз-22М Методика навчання польської мови 29.12.20 р. 10.01.21 р. 
Пз-22М Методика навчання зарубіжної літератури 30.12.20 р. 11.01.21 р. 
Пз-22М Сучасний літературний процес польської літератури 22.12.20 р. 29.12.20 р. 
Пз-22М Актуальні питання історії польської мови  24.12.20 р. 31.12.20 р. 
Пз-22М Історична граматика польської мови  21.12.20 р. 28.12.20 р. 
Пз-22М Історія польської літератури другої половини ХІХ ст. 28.12.20 р. 05.01.21 р. 

Початок заліків та екзаменів о 16.30 год. 

 

В.о.декана філологічного факультету  ______________         Стецик М.С. 
                                                                                                                                                                                         (підпис)                       (прізвище та ініціали)  

(п 

Примітка: коди доступу та ідентифікатори ті ж самі, що на Т.1а  


