
Розклад додаткової сесії 

юридичний факультет денна форма навчання 

2019-2020 н.р. 2 семестр 
 

Для здачі талону з залікового предмету студенту потрібно до закінчення терміну 

дії талону №2 або талону №К відповідно поздавати заборгованості та набрати 

бали для оформлення заліку (відповідно окремого розкладу для цих дисциплін 

не передбачено) 

 

Талони передаватимуться на кафедру, на якій читається дисципліна. 

З курсових робіт та дисциплін ДВВС з питань передачі талонів студентам 

необхідно зголоситися електронною поштою dennanavchalna@ukr.net 

 

Додаткова сесія по талону №2 відбуватиметься у період 

 з 22 по 30 червня 2020 року. 

 

 

 

Бакалаври 

1 курс 

Конституційне право України  - 23.06.2020 

Історія держави і права України  - 24.06.2020 

Теорія права і держави - 25.06.2020 

 

2 курс 

Трудове право України  - 23.06.2020 

Адміністративне право України - 24.06.2020 

Цивільне право України - 25.06.2020 

Кримінальне право України - 26.06.2020 

Іноземна мова - 30.06.2020 

 

3 курс 

Цивільне право України - 23.06.2020 

Кримінальне право України - 24.06.2020 

Кримінально-процесуальне право України - 25.06.2020 

Міжнародне публічне право - 26.06.2020 

 

 

Магістри 

Охорона прав та свобод людини у публічному праві – 22.06.2020 

Захист прав та інтересів у приватному праві – 24.06.2020 

Розклад здачі заборгованості за талоном №2 з дисциплін спеціалізації 

затверджується на кафедрі в межах додаткової сесії. 

 

 

 



Додаткова сесія по талону №К відбуватиметься у період 

 з 25 по 31 серпня 2020 року. 

 

Бакалаври 

1 курс 

Конституційне право України  - 26.08.2020 

Історія держави і права України  - 27.08.2020 

Теорія права і держави - 28.08.2020 

 

2 курс 

Трудове право України  - 25.08.2020 

Адміністративне право України - 26.08.2020 

Цивільне право України - 27.08.2020 

Кримінальне право України - 28.08.2020 

Іноземна мова - 31.08.2020 

 

3 курс 

Цивільне право України - 27.08.2020 

Кримінальне право України - 28.08.2020 

Кримінально-процесуальне право України - 26.08.2020 

Міжнародне публічне право - 31.08.2020 

 

 

Магістри 

Охорона прав та свобод людини у публічному праві – 26.08.2020 

Захист прав та інтересів у приватному праві – 27.08.2020 

Розклад здачі за талоном №К з дисциплін спеціалізації – 28.08.2020 

 

 

Декан  

юридичного факультету      Бурдін В.М. 


