
Графік освітнього процесу 

Навчально-науковий інститут № 1 (державне замовлення) 

1 курс (набір 2020 року) 

(бакалавр, спеціальності «Право», «Правоохоронна діяльність») 

2 семестр 

Ознайомча практика 12.07.2021-31.07.2021 

Канікулярна відпустка 01.08.2021-31.08.2021 

2 курс (набір 2019 року) (бакалавр, спеціальність «Право») 

4 семестр 

Канікулярна відпустка 19.07.2021-31.08.2021 

3 курс (набір 2018 року) (бакалавр, спеціальність «Право») 

6 семестр 

Канікулярна відпустка 09.07.2021-31.08.2021 

1 курс (набір 2020 року) (магістр, спеціальності «Право») 

Канікулярна відпустка 19.07.2021-31.08.2021 

 

Навчально-науковий інститут № 1 

(за кошти фізичних або юридичних осіб) 

1 курс (набір 2020 року) 

 (бакалавр, спеціальності «Право», «Правоохоронна діяльність», «Психологія») 

2 семестр 

Ознайомча практика 07.06.2021-30.06.2021 

Канікулярна відпустка 01.07.2021-31.08.2021 

1 курс (набір 2020 року) (молодший спеціаліст, спеціальність «Право») 

2 семестр 

Навчальна практика 31.05.2021-30.06.2021 

Канікулярна відпустка 01.07.2021-31.08.2021 

1 курс (набір 2020 року) (магістр, спеціальності «Право», «Правоохоронна 

діяльність») 

2 семестр 

Канікулярна відпустка 01.07.2021-31.08.2021 

2 курс (набір 2019 року) (бакалавр, спеціальності «Право», «Правоохоронна 

діяльність», «Психологія» 

4 семестр 

Канікулярна відпустка 01.07.2021-31.08.2021 

 

 

 

 

 

 



Графік освітнього процесу  

 

Навчально-науковий інститут № 2 (державне замовлення) 

1 курс (набір 2020 року) 

(бакалавр, спеціальності «Право», «Правоохоронна діяльність») 

2 семестр 

Ознайомча практика 12.07.2021-31.07.2021 

Канікулярна відпустка 01.08.2021-31.08.2021 

2 курс (набір 2019 року) (бакалавр, спеціальності «Право», «Правоохоронна 

діяльність») 

4 семестр 

Канікулярна відпустка 19.07.2021-31.08.2021 

3 курс (набір 2018 року) (бакалавр, спеціальність «Право») 

6 семестр 

Канікулярна відпустка 09.07.2021-31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графік освітнього процесу  

 

Навчально-науковий інститут № 3 (державне замовлення) 

1 курс (набір 2020 року) 

 (бакалавр, спеціальності «Правоохоронна діяльність», «Психологія») 

2 семестр 

Ознайомча практика 12.07.2021-31.07.2021 

Канікулярна відпустка 01.08.2021-31.08.2021 

1 курс (набір 2020 року) (магістр, спеціальність «Правоохоронна діяльність») 

2 семестр 

Канікулярна відпустка 19.07.2021-31.08.2021 

2 курс (набір 2019 року) 

 (бакалавр, спеціальність «Психологія») 

4 семестр 

Канікулярна відпустка 19.07.2021-31.08.2021 

3 курс (набір 2018 року) 

(бакалавр, спеціальність «Психологія») 

6 семестр 

Канікулярна відпустка 19.07.2021-31.08.2021 

 

Навчально-науковий інститут № 3 

(за кошти фізичних або юридичних осіб) 

3 курс (набір 2018 року) 

 (бакалавр, спеціальності «Право», «Психологія») 

6 семестр 

Канікулярна відпустка 01.07.2021-31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графік освітнього процесу 

 

Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) (державне замовлення) 

1 курс (набір 2020 року) 

(бакалавр, спеціальності «Право», «Правоохоронна діяльність») 

2 семестр 

Ознайомча практика 12.07.2021-31.07.2021 

Канікулярна відпустка 01.08.2021-31.08.2021 

2 курс (набір 2019 року) (бакалавр, спеціальності «Право», «Правоохоронна 

діяльність») 

4 семестр 

Канікулярна відпустка 19.07.2021-31.08.2021 

3 курс (набір 2018 року) 

 (бакалавр, спеціальність «Право») 

6 семестр 

Канікулярна відпустка 19.07.2021-31.08.2021 

 

Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) (за кошти фізичних або 

юридичних осіб) 

1 курс (набір 2020 року) 

(бакалавр, спеціальність «Право») 

2 семестр 

Ознайомча практика 07.06.2021-30.06.2021 

Канікулярна відпустка 01.07.2021-31.08.2021 

2 курс (набір 2019 року) (бакалавр, спеціальність «Право») 

4 семестр 

Канікулярна відпустка 01.07.2021-31.08.2021 

3 курс (набір 2018 року) 

 (бакалавр, спеціальність «Право») 

6 семестр 

Канікулярна відпустка 01.07.2021-31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Графік освітнього процесу 

підготовки здобувачів ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти ступеня 

доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за 

спеціальністю 053 «Психологія», галузі знань 08 "Право" за спеціальністю 

081 "Право" 

 

1 курс (набір 2020 року) 

Теоретичне навчання 01.09.2020-22.11.2020 

Екзаменаційна сесія 23.11.2020-30.11.2020 

Науково-дослідницька робота 01.12.2020-31.01.2021 

Теоретичне навчання 01.02.2021-31.05.2021 

Екзаменаційна сесія 01.06.2021-06.06.2021 

Науково-дослідницька робота 07.06.2021-04.07.2021 

Заслуховування звітів 05.07.2021-15.07.2021 

Відпустка 16.07.2021-31.08.2021 

2 курс (набір 2019) 

Теоретичне навчання 01.09.2020-13.12.2020 

Екзаменаційна сесія 14.12.2020-20.12.2020 

Науково-дослідницька робота 21.12.2020-31.01.2021 

Педагогічна практика 01.02.2021-31.03.2021 

Атестація 01.04.2021-11.04.2021 

Науково-дослідницька робота 12.04.2021-11.07.2021 

Відпустка 12.07.2021-31.08.2021 

3 курс (набір 2018) 

Науково-дослідницька робота 01.09.2020-31.03.2021 

Атестація 01.04.2021-05.04.2021 

Науково-дослідницька робота 06.04.2021-11.07.2021 

Відпустка 12.07.2021-31.08.2021 

4 курс (набір 2017) 

Науково-дослідницька робота 01.09.2020-20.12.2020 

Відпустка 21.12.2020-17.01.2021 

Науково-дослідницька робота 18.01.2021-31.03.2021 

Атестація 01.04.2021-08.04.2021 

Науково-дослідницька робота 09.04.2021-31.08.2021 

 


