
Для студентів 1-го курсу заочної форми навчання на здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр» 

 

На юридичному факультеті на заочній формі навчання здійснюється підготовка 

студентів на здобуття освітнього ступеня «бакалавр». Загальний термін навчання 

складає 3 роки 10 місяців, які будуть розділені на вісім семестрів (по два на кожному 

курсі). 

Один курс навчання складається з сесій: зимової (у першому семестрі) і літньої (у 

другому семестрі). Навчання відбувається згідно плану проведення сесій для студентів 

заочного навчання, який затверджується ректором університету. 

Для студентів 1-го курсу перша зимова сесія буде складатися з: 

1) настановчої сесії (начитки лекцій), яка триватиме з 9.09.2019р. по 23.09.2019р.; 

2) заліково-екзаменаційної сесії (під час якої будуть проводитися заняття, а також 

складатимуться заліки та іспити з відповідних дисциплін), яка триватиме з 9.12.2019р. 

по 23.12.2019р. Розклад занять, заліків та іспитів затверджується ректором університету 

до початку сесії. 

Студенти, які не складуть успішно усі заліки та іспити з відповідних дисциплін в 

межах заліково-екзаменаційної сесії, за умови, що заборгованостей буде не більше 

трьох, можуть перездати їх в межах додаткової екзаменаційної сесії, яка триватиме з 

15.01.2020р.-24.01.2020р. або комісійної сесії, яка триватиме з 25.01.2020р.-30.01.2020р. 

Студент, який успішно склав зимову сесію, оплатив за навчання до 1 лютого 2020р., 

переходить на наступний семестр і складає літню сесію. 

Літня заліково-екзаменаційна сесія (під час якої будуть читатися лекції, 

проводитися заняття, а також складатимуться заліки та іспити з відповідних дисциплін) 

триватиме з 30.03.2020р.-13.04.2020р. 

Студенти, які не складуть успішно усі заліки та іспити з відповідних дисциплін в 

межах літньої заліково-екзаменаційної сесії, за умови, що заборгованостей буде не 

більше трьох, також можуть перездати їх в межах додаткової екзаменаційної сесії, яка 

триватиме з 9.06.2020р.-18.06.2020р. або комісійної сесії, яка триватиме з 25.08.2020р.-

31.08.2020р. 

Перелік дисциплін, які будуть вивчатися на першому та інших курсах, кількість 

годин лекцій та практичних, форми звітності по них (залік чи іспит), визначаються 

навчальними і робочими навчальними планами, які затверджуються ректором 

університету. 

Порядок організації навчального процесу на заочній формі навчання на 

юридичному факультеті визначається Положенням про організацію поточного та 

підсумкового контролю освітнього процесу на заочній формі навчання на юридичному 

факультеті. 

Детальніше з інформацією про заочну форму навчання на юридичному факультеті 

можна ознайомитися на веб сайті Юридичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка за посиланням http://law.lnu.edu.ua в колонці 

«Навчання» в папці «Заочне навчання», яка крім загальної інформації містить 

субпапки «Розклад», «Графіки навчального процесу», «Графіки ліквідації 

академічної заборгованості», «Навчальні плани» та ін. 

http://law.lnu.edu.ua/

