
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до наказу №  479-С  від «08» серпня 2019 року 

графік освітнього  процесу Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: 

Курс Семестр Теоретичне 

навчання 

Екзаменаційна сесія Канікули 

1 

1 з 02.09.2019 р. по 

28.12.2019 р. 

з 08.01.2020 р. по 

27.01.2020 р. 

Ліквідація 

академічних 

заборгованостей  

з 28.01.2020 р. по 

01.02.2020 р. 

з 29.12.2019 р. по 

07.01.2020 р. 

2 з 03.02.2020 р. по 

31.05.2020 р. 

з 01.06.2020 р. 

по 24.06.2020 р. 

Ліквідація 

академічних 

заборгованостей  

з 25.06.2020 р. по 

30.06.2020 р. 

з 01.07.2020 р. по 

31.08.2020 р. 

2 

3 з 02.09.2019 р. по 

28.12.2019 р. 

з 08.01.2020 р. по 

27.01.2020 р. 

Ліквідація 

академічних 

заборгованостей  

з 28.01.2020 р. по 

01.02.2020 р. 

з 29.12.2019 р. по 

07.01.2020 р. 

4 з 03.02.2020 р. по 

31.05.2020 р. 

з 01.06.2020 р. 

по 24.06.2020 р. 

Ліквідація 

академічних 

заборгованостей  

з 25.06.2020 р. по 

30.06.2020 р. 

з 01.07.2020 р. по 

31.08.2020 р. 

3 

5 з 02.09.2019 р. по 

28.12.2019 р. 

з 08.01.2020 р. по 

27.01.2020 р. 

Ліквідація 

академічних 

заборгованостей  

з 28.01.2020 р. по 

01.02.2020 р. 

з 29.12.2019 р. по 

07.01.2020 р. 

6 з 03.02.2020 р. по 

31.05.2020 р. 

з 01.06.2020 р. 

по 24.06.2020 р. 

Ліквідація 

академічних 

заборгованостей  

з 25.06.2020 р. по 

30.06.2020 р. 

з 01.07.2020 р. по 

31.08.2020 р. 

1. Провести освітній процес для студентів першого (бакалаврського) рівня 
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1.2. Заочної форми навчання відповідно до встановленого графіка: 

 

Курс Семестр Екзаменаційна сесія 

1 
1 з 18.11.2019 р. по 06.12.2019 р. 

2 з 02.03.2020 р. по 20.03.2020 р. 

2 
3 з 18.11.2019 р. по 06.12.2019 р. 

4 з 02.03.2020 р. по 20.03.2020 р. 

3 
5 з 15.10.2019 р. по 01.11.2019 р. 

6 з 03.02.2020 р. по 21.02.2020 р. 

 

 

2. Провести освітній процес для студентів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»: 

 

2.1. Денної форми навчання відповідно до встановленого графіка: 

 

Курс Семест

р 

Теоретичне 

навчання 

Екзаменаційна сесія Канікули 

4 

7 з 02.09.2019 р. 

по 30.11.2019 р. 

з 02.12.2019 р. по 

19.12.2019 р. 

Ліквідація академічних 

заборгованостей  

з 20.12.2019 р. по 

27.12.2019 р. 

з 28.12.2019 р. 

по 01.01.2020 

р. 

8 з 17.02.2020 р. 

по 08.05.2020 р. 

з 12.05.2020 р. по 

25.05.2020 р. 

Ліквідація академічних 

заборгованостей  

з 26.05.2020 р. по 

30.05.2020 р. 

 

 

2.2. Заочної форми навчання відповідно до встановленого графіка: 

 

Кур

с 

Семестр Екзаменаційна сесія 

4 
7 з 23.09.2019 р. по 11.10.2019 р. 

8 з 13.01.2020 р по 31.01.2020 р. 

 

 

3. Провести освітній процес другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право»: 

 

3.1. Для студентів денної форми навчання (термін навчання – 1 рік  

6 місяців, 2019 рік вступу) відповідно до встановленого графіка: 
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Курс Семест

р 

Теоретичне 

навчання 

Екзаменаційна сесія Канікули 

 

1(5) 

 

1 

з 02.09.2019 р. 

по 28.12.2019 р. 

з 08.01.2020 р. по 

27.01.2020 р. 

Ліквідація академічних 

заборгованостей  

з 28.01.2020 р. по 

01.02.2020 р. 

з 29.12.2019 р. 

по 07.01.2020 р. 

2 з 03.02.2020 р. 

по 31.05.2020 р. 

з 01.06.2020 р. по 

24.06.2020 р. 

Ліквідація академічних 

заборгованостей  

з 25.06.2020 р. по 

30.06.2020 р. 

з 01.07.2020 р. 

по 31.08.2020 р. 

3.2. Для студентів заочної форми навчання (термін навчання – 1,6 роки, 

2019 рік вступу) відповідно до встановленого графіка: 

 

Курс Семестр Екзаменаційна сесія 

1(5) 
1 з 02.12.2019 р. по 20.12.2019 р. 

2 з 21.04.2020 р. по 08.05.2020 р. 

 

3.3. Для студентів денної форми навчання (термін навчання – 1 рік  

6 місяців, 2018 рік вступу)  відповідно до встановленого графіка: 

 

 

Курс 

 

Семест

р 

Теоретичне 

навчання 

Практика зі 

спеціалізації 

(стажування) 

Канікули Підготовка 

магістерської 

роботи 

2(6) 3 

02.09.2019 р. 

по 

11.10.2019 р. 

з 15.10.2019 р.  

по 02.12.019 р. 

з 28.12.2019 р. 

по 07.01.2020 

р. 

з 03.12.2019 р. 

по 27.12. 2019 

р.; 

з 08.01.2020 р. 

по 18.02.2020р. 

 

3.4. Для студентів заочної форми навчання (термін навчання – 1 рік  

6 місяців, 2018 рік вступу) відповідно до встановленого графіка: 

 

Курс Семестр Екзаменаційна сесія Підготовка та захист 

магістерської роботи 

2(6) 3 
з 10.09.2019 р. по 

18.09.2019 р. 

з 19.09.2019 р. по 

12.02.2020 р. 
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4. Затвердити графік проходження виробничої практики для студентів  

4 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 081 «Право»: 

 

4.1. Виробнича практика з 02.01.2020 р. по 14.02.2020 р. 

 

4.2. Захист матеріалів практики з 17.02.2020 р. по 21.02.2020 р. 

 

 

5. Затвердити графік проходження практики для студентів денної форми 

навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти (2018 року вступу)  

зі спеціалізації (стажування) за  спеціальністю 081 «Право»: 

  

5.1. Практика зі спеціалізації (стажування) з 15.10.2019 р. по 02.12.2019 р. 

 

 

6. Провести атестацію студентів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 081 «Право»: 

 

6.1. Для заочної форми навчання: 

 

Установчі лекції з 01.04.2020 р. по 06.04.2020 р. 

Атестація з 08.04.2020 р. по 15.04.2020 р. 

 

6.2. Для денної форми навчання: 

 

Установчі лекції  з 01.06.2020 р. по 06.06.2020 р. 

Атестація здобувачів вищої освіти з 08.06.2020 р. по 19.06.2020 р. 

 

 

7. Провести атестацію студентів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 081 «Право»: 

 

7.1. Для денної форми навчання (термін навчання – 1 р. 6 міс., 2018 рік 

вступу): 

Захист магістерської роботи: з 19.02.2020 р. по 28.02.2020 р. 

 

7.2. Для заочної форми навчання (термін навчання – 1 р. 6 міс., 2018 рік 

вступу): 

Захист магістерської роботи: з 19.02.2020 р. по 28.02.2020 р. 

 

 

 

 
 


