
Розклад додаткової сесії 

юридичний факультет денна форма навчання 

2020-2021 н.р. 1 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) 

Складання іспитів відбувається дистанційно по талону №2 у лектора відповідної 

дисципліни, по талону №К – перед комісією. 

 

Додаткова сесія по талону №2 відповідно до наказу ректора передбачена у період  

з 27 січня по 02 лютого 2020 року. 

 

Бакалаври 

1 курс 

Логіка     - 27.01.2021 о 10:00 год. 

Історія держави і права  

зарубіжних країн   - 28.01.2021 о 10:00 год. 

 

2 курс 

Філософія     - 28.01.2021 о 10:00 год. 

 

3 курс 

Інтелектуальна власність  - 28.01.2021 о 10:00 год. 

Фінансове право України  - 29.01.2021 о 10:00 год. 

 

4 курс 

Міжнародне приватне право  - 29.01.2021 о 9:00 год. 

Охорона праці    - 28.01.2021 о 10:00 год. 

Муніципальне право України - 27.01.2021 о 10:00 год. 

 

Магістри 

Розклад здачі заборгованості за талоном №2 з дисциплін спеціалізації 

затверджується на кафедрі в межах додаткової сесії. 

 

 

  



Додаткова сесія по талону №К відповідно до наказу ректора передбачена у 

період з 03 по 08 лютого 2021 року. 

 

Бакалаври 

1 курс 

Логіка     - 03.02.2021 о 10:00 год. 

лектор Синиця А.С., заступник декана Стецик Н. В. 

 

Історія держави і права  

зарубіжних країн   - 04.02.2021 о 10:00 год. 

лектор Липитчук О.В., зав.каф. Бойко І.Й., заст.декана Стецик Н. В. 

 

2 курс 

Філософія     - 04.02.2021 о 10:00 год. 

лектор Рижак Л.В., заступник декана Павлишин А. А. 

 

3 курс 

Інтелектуальна власність  - 04.02.2021 о 10:00 год. 

лектор Тарасенко Л.Л., зав.каф. Яворська О.С., заст. декана Чорненький В. І. 

 

Фінансове право України  - 03.02.2021 о 10:00 год. 

лектори Ільницький О.В., Мостовий А.С., зав.каф. Кобилецький М.М., заступник 

декана Павлишин А. А. 

 

4 курс 

Міжнародне приватне право  - 03.02.2021 о 10:00 год. 

лектор Михайлів М.О., зав.каф. Коссак В.М., заст. декана Мочульська М. Є. 

 

Охорона праці    - 04.02.2021 о 10:00 год. 

лектори Лещух Д.Р., Стасів О.В., зав.каф. Пилипенко П.Д., заступник декана 

Мочульська М. Є. 

 

Муніципальне право України - 05.02.2021 о 10:00 год. 

лектор Заяць І.Я., зав.каф. Гураль П.Ф., заступник декана Чорненький В. І. 

 

 

Магістри    - 05.02.2021 

Лектор, завідувач кафедри, заступник декана Мочульська М. Є. 

 

 

 

В.о.декана 

юридичного факультету       Бурдін В.М. 


