
ОГОЛОШЕННЯ! 
ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ІІ-ІV КУРСІВ  

ТА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ КОРОЛЯ ДАНИЛА ВСІХ КУРСІВ 

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ! 
 

Ліквідація академічної заборгованості за непарний семестр 2020-2021 н.р. 

ЗА ПОВТОРНИМ КУРСОМ  
 

буде проводитися у період з 31.05.2021 р. по 04.06.2021 р. з 1500 до 1700 год.  

 

згідно з графіком: 
 

 аудиторія 211 – студенти спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і 
оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», 

«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»; 

відповідальний: 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. 

 

Навчальна частина Університету 



ОГОЛОШЕННЯ! 
ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ІІ КУРСУ  

ТА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ КОРОЛЯ ДАНИЛА  

І, ІІ, ІІІ КУРСІВ ТА СТУДЕНТІВ МАГІСТРІВ 

 ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ! 
 

 

Ліквідація академічної заборгованості за парний семестр   ЗА ТАЛОНОМ № 2  

буде проводитися у період з 22.06.2021 р. по 25.06.2021 р. з 1500 до 1700 год.  

згідно з графіком: 
 
 

 аудиторія 211 – студенти спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «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.  

 

 

Навчальна частина Університету 

 



ОГОЛОШЕННЯ! 
ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ ІІ КУРСУ  

ТА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ КОРОЛЯ ДАНИЛА  

І, ІІ, ІІІ КУРСІВ ТА СТУДЕНТІВ МАГІСТРІВ 

 ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ! 
  

Ліквідація академічної заборгованості за парний семестр   ЗА ТАЛОНОМ № К  

буде проводитися у період з 29.06.2021 р. по 02.07.2021 р. з 1500 до 1700 год.  

згідно з графіком: 
 
 

 аудиторія 211 – студенти спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «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. 

 

 

Навчальна частина Університету 

 


