
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

щодо організації освітнього процесу на юридичному факультеті (денна форма) 

в умовах карантину та «змішаного навчання»  

у 2 семестрі 2020/2021 навч. року 

 

На підставі наказу Ректора Львівського національного університету ім. І. 

Франка № О-5 від 01.02.2021 р «Про навчання у другому семестрі  2020/2021 

навчального року», вважаємо за необхідне організувати освітній процес на 

юридичному факультеті у режимі «змішаного навчання» із такими 

особливостями: 

 

1. Для студентів, які навчаються на освітньому рівні «Бакалавр»  

 

Дистанційно (онлайн) відбуватимуться: 

- лекції з усіх навчальних дисциплін; 

- лекції та практичні заняття з дисциплін вільного вибору студента 

(вибіркові дисципліни); 

- іноземна мова на 2-му курсі. 

 

            Інші види занять (практичні, семінарські та лабораторні) 

проводяться у звичному (очному) режимі в аудиторіях факультету із 

обов’язковою присутністю студента відповідно до розкладу. 

 

2. Для студентів, які навчаються на освітньому рівні «Магістр» 

 

Дистанційно (онлайн) відбуватимуться: 

-лекції з наскрізних дисциплін; 

         - лекції та практичні заняття з дисциплін вільного вибору студента      

          (вибіркові дисципліни) 

 

Лекції та практичні заняття з інших дисциплін, а також практичні 

заняття з наскрізних дисциплін, проводяться у звичному (очному) режимі в 

аудиторіях факультету із обов’язковою присутністю студента відповідно до 

розкладу. 

 

             Розклад передбачає виокремлення «лекційних днів», в які студенти не 

будуть присутні у приміщеннях факультету і навчатимуться дистанційно.  

 

           3. Розклад затверджено, опубліковано на сайті факультету у розділі 

«розклад», він є обов’язковим для виконання ВСІМА учасниками освітнього 

процесу. Перенесення занять або інші форми недотримання розкладу НЕ 

ДОПУСКАЮТЬСЯ. Заняття, які проводяться он-лайн, проводяться у дні та 

години, визначені розкладом.  

         Адміністрація факультету буде систематично перевіряти факт проведення 

занять згідно розкладу. 

 



         4. Заняття для студентів 1-3 курсів та студентів магістратури 

розпочинаються 9 лютого, а для студентів 4 курсу – 16 лютого. 

         Перший тиждень навчання – знаменник. 

 

         З метою налагодження комунікації між викладачами та студентами, на 

електронні скриньки кафедр було надіслано контактні номери телефонів усіх 

старост академічних груп денної форми навчання. Викладач, або лаборант 

кафедри, перед першим заняттям з відповідної дисципліни має встановити 

контакт з старостою групи для організації освітнього процесу. Старости також 

повідомлені про необхідність налагодження зв’язку з викладачами через 

доступні канали зв’язку (електронна пошта викладача, кафедри). 

 

5. Задля належної організації дистанційної складової «змішаного 

навчання» кафедри факультету створюють постійне посилання на дистанційні 

заняття та надсилають графік занять з постійно діючими посиланнями на 

електронну пошту факультету law.faculty@lnu.edu.ua за формою, що додається. 

             Формування графіків забезпечують керівники курсів (лектори). 

Контроль за формуванням графіків та їх додержанням покладається на 

керівників кафедр. 

            Кафедри формують один графік на усі дисципліни кафедри. 

            Графік має бути надісланий в деканат до 12 лютого. 

           

6. Наголошуємо, що до 09.02.2021 року кафедри повинні оновити 

контактну інформацію щодо кафедри та її науково-педагогічних працівників. 

На інтернет сторінці кафедри ОБОВ’ЯЗКОВО повинні міститися контактні дані 

викладачів, які є актуальними. 

 

7. Студенти, аспіранти та працівники юридичного факультету повинні 

перебувати у приміщеннях юридичного факультету та проводити заняття із 

суворим дотриманням карантинних вимог, чинних на час проведення освітньої 

діяльності, зокрема щодо носіння засобів індивідуального захисту та 

додержання соціальної дистанції. 
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Додаток 

 

Графік проведення он-лайн занять 

викладачами кафедри ________________ 

на _________________ 2021 року 

 
Назва Виклада

ч 

Курс, 

потік 

Вид заняття День 

проведення 

Пара Посилання 

Назва 

навчаль

ної 

дисципл

ін 

ПІП ІІІ (1) Лекція середа ІІ Постійне  

Посилання на 

відеоконференцію 

Zoom або MSTeams 

тощо 

ІІІ (1) Лекція Четвер ІІ Постійне посилання 

на 

відеоконференцію 

Zoom або MSTeams 

тощо 

ІІІ (1) Лекція  ІІ Постійне посилання 

на 

відеоконференцію 

Zoom або MSTeams 

тощо 

Назва 

навчаль

ної 

дисципл

іни 

ПІП ІІ (5) Лекція понеділок ІІІ Постійне посилання 

на 

відеоконференцію 

Zoom або MSTeams 

тощо 

ІІ (5) Практичне 

(для 

вибіркових) 

… І Постійне посилання 

на 

відеоконференцію 

Zoom або MSTeams 

тощо 

ІІ (5) Лекція  ІІІ Постійне посилання 

на 

відеоконференцію 

Zoom або MSTeams 

тощо 

ІІ (5) Практичне 

(для 

вибіркових) 

 І Постійне посилання 

на 

відеоконференцію 

Zoom або MSTeams 

тощо 

…       

 

 


