
ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ 

Список студентів денної форми з повторним вивченням дисциплін 

після складання заліково-екзаменаційної сесії 

у 1 семестрі 2019-2020 н.р. 

 
№ ПІП студента Курс Спеціальність ОР Дисципліна 

на повторний 

курс 

Викладач 

1 Кавецька Руслана 

Михайлівна 

4 014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

Бакалавр «Історія 

української 

літературної 

мови» (90 

год ∕ 3 

кредити) - 

екзамен 

Проф. кафедри 

української мови 

Барчук В. М. 

2 Максимчук Тетяна 

Іванівна 

4 014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

Бакалавр «Історія 

української 

літературної 

мови» (90 

год ∕ 3 

кредити) - 

екзамен 

Проф. кафедри 

української мови 

Барчук В. М. 

3 Крупа Мар’яна 

Ігорівна 

4 014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

Бакалавр «Історія 

української 

літературної 

мови» (90 

год ∕ 3 

кредити) - 

екзамен 

Проф. кафедри 

української мови 

Барчук В. М. 

4 Крук Василина 

Володимирівна 

4 014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

Бакалавр «Курсова 

робота» (90 

год ∕ 3 

кредити) - 

екзамен 

Проф. кафедри 

української 

літератури 

Слоньовська О. В. 

5 Мильнікова Марія-

Анастасія 

Олександрівна 

3 035 Філологія (польська 

мова і література) 

Бакалавр «Історія 

польської 

літератури» 

(180 год ∕ 6 

кредитів) 

екзамен 

Доц. кафедри 

світової 

літератури і 

порівняльного 

літературознавства 

Спатар І. М. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Шевчук Жанна 

Павлівна 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

035 Філологія (чеська 

мова і література) 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

«Історія 

української 

літератури» 

(90 год ∕ 3 

кредити) 

залік 

Доц. кафедри 

української 

літератури 

Курінна Н. С. 

«Історія 

чеської 

літератури» 

(180 год ∕ 6 

кредитів) 

екзамен 

Доц. кафедри 

світової 

літератури і 

порівняльного 

літературознавства 

Рега Д. О. 

«Методика 

викладання 

чеської 

літератури» 

(90 год ∕ 3 

кредити) 

екзамен 

 

Доц. кафедри 

світової 

літератури і 

порівняльного 

літературознавства 

Мартинець А. М. 



ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ 

Список студентів денної форми з повторним вивченням дисциплін 

після складання заліково-екзаменаційної сесії 

у 1 семестрі 2019-2020 н.р. 

 

7 
Шегда Яна-Анна 

Іванівна 
3 

014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

Бакалавр 

«Методика 

викладання 

польської 

літератури» 

(180 год ∕ 6 

кредитів) 

екзамен 

Доц. кафедри 

світової 

літератури і 

порівняльного 

літературознавства 

Мартинець А. М. 

8 
Кушнір Діана 

Ярославівна 
1 

035 Філологія (польська 

мова і література) 
Магістр 

«Актуальні 

проблеми 

польської 

літератури» 

(180 год ∕ 6 

кредитів) 

екзамен 

Доц. кафедри 

світової 

літератури і 

порівняльного 

літературознавства 

Рега Д. О. 

 

 

 

Декан Факультету філології       Р. Б. Голод 


