
ОГОЛОШЕННЯ! 
ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ КОРОЛЯ ДАНИЛА 

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ВСІХ РІВНІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ*! 

 

Ліквідація академічної заборгованості  

ЗА ТАЛОНОМ № 2 для студентів ІV та V курсів Університету  

буде проводитися у період з 29.03.2021 р. по 02.04.2021 р. 
 

* в аудиторіях Університету у випадку послаблення 

карантинних обмежень  з 15.00 до 17.00 год.  
 

 аудиторія 210 – студенти спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм»; відповідальна: Горіна Н.П.  
 

 аудиторія 211 – студенти спеціальностей: «Журналістика», «Право», «Філологія»; відповідальна: Духняк Т.І. 
 

 аудиторії 404, 404/1 – студенти спеціальностей: «Архітектура та містобудування», «Будівництво та цивільна 

інженерія», «Дизайн», «Інженерія програмного забезпечення», «Музичне мистецтво»; відповідальна: Шкварок Г.М. 
 

 

* у Системі Дистанційної Освіти Університету Короля Данила 

у випадку перебування м. Івано-Франківськ в червоній 

карантинній зоні  з 15.00 до 18.00 год. 
 

Навчальна частина Університету 



ОГОЛОШЕННЯ! 
ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ТА УНІВЕРСИТЕТУ КОРОЛЯ ДАНИЛА 

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ВСІХ РІВНІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ*! 
 

Ліквідація академічної заборгованості ЗА ТАЛОНОМ № К  

для студентів І-ІV курсів Коледжів  та І-V курсів Університету   

буде проводитися у період з 12.04.2021 р. по 16.04.2021 р. 
 

* в аудиторіях Університету у випадку послаблення 

карантинних обмежень  з 15.00 до 17.00 год.  
 

 аудиторія 210 – студенти спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм»; відповідальна: Горіна 

Н.П.  
 

 аудиторія 211 – студенти спеціальностей: «Журналістика», «Право», «Філологія»; відповідальна: Духняк Т.І. 
 

 аудиторії 404, 404/1 – студенти спеціальностей: «Архітектура та містобудування», «Будівництво та цивільна 

інженерія», «Дизайн», «Інженерія програмного забезпечення», «Музичне мистецтво»; відповідальна: Шкварок Г.М. 
 

 аудиторія 330/4 – студенти Коледжу Університету Короля Данила; відповідальний: Гоголь В.Р. 
 

 аудиторія 330/1 – студенти Коледжу ім. С. Граната; відповідальний: Шевчук Л.В. 
 

* у Системі Дистанційної Освіти Університету Короля Данила 

у випадку перебування м. Івано-Франківськ в червоній 

карантинній зоні  з 15.00 до 18.00 год. 
Навчальна частина Університету 


