
 

№ 140 

«10» вересня 2020 року 

 

Про організацію та проведення 

виробничої практики  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

про організацію і проведення виробничої практики за спеціалізацією 

студентів 2-го курсу денної форми навчання ОС «магістр» 

у 2020-2021 навчальному році 

 

На виконання навчального плану студентів ОС «магістр» спеціальності 081 

«Право» 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Провести виробничу практику за спеціалізацією студентів 2-го курсу денної 

форми навчання ОС «магістр» з 14 вересня до 23 жовтня 2020 року. 

2. Призначити інститутським керівником-методистом практики доцента 

кафедри теорії та історії держави і права В. П. Питльовану. 

3. Керівнику практики від інституту 11 вересня 2020 року провести зі 

студентами інструктивно-методичну нараду з питань проходження практики і 

звітування. 

4. Матеріали виробничої практики студентам здати 27 жовтня 2020 року. 

5. Підсумкову атестацію за результатами виробничої практики студентів 

провести у формі диференційованого заліку 30 жовтня 2020 року. 

6. За результатами виробничої практики керівнику практики підготувати звіт та 

подати його заступнику директора ННЮІ доц. О.С. Олійник до 17 листопада 2020 

року. 

7. Розподілити студентів за базами практики та призначити керівників-

методистів: 

 

Спеціалізація «Публічна служба»: 

 

Кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри теорії та історії 

держави і права В.П. Питльовану: 

1) Єдгаров Вадим Леонідович – теорія та історія держави і права 
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2) Корда Андрій Михайлович – теорія та історія держави і права 

3) Лисенко Юрій Анатолійович – теорія та історія держави і права 

4) Палчук Марія Миколаївна – теорія та історія держави і права 

5) Феняк Святослав Богданович – теорія та історія держави і права 

 

Кандидата юридичних наук, викладача кафедри конституційного, 

міжнародного та адміністративного права А.А. Албу: 

1) Гафтуняк Назарій Васильович – кафедра конституційного, міжнародного та 

адміністративного права 

2) Гринів Вікторія Романівна – кафедра конституційного, міжнародного та 

адміністративного права 

3) Кобилюк Віталій Володимирович – кафедра конституційного, міжнародного 

та адміністративного права 

4) Мадей Роман Володимирович – кафедра конституційного, міжнародного та 

адміністративного права 

5) Михаць Олег Володимирович – кафедра конституційного, міжнародного та 

адміністративного права 

6) Серман Валентин Ярославович – кафедра конституційного, міжнародного та 

адміністративного права 

 

Спеціалізація «Корпоративне право»: 

 

Доктора юридичних наук, професора, професора кафедри цивільного 

права О.В. Зайчука: 

1) Бабак Віталій Михайлович – кафедра цивільного права 

2) Нискогуз Юрій Ігорович – кафедра цивільного права 

3) Парипа Володимир Володимирович – кафедра цивільного права 

4) Пронич Роксолана Русланівна – кафедра цивільного права 

 

Доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри цивільного права 

А.В. Зеліско: 

1) Бондаренко Анастасія Володимирівна – кафедра цивільного права 

2) Маланій Олександр Романович – кафедра цивільного права 

3) Пушик Олександр Тарасович – кафедра цивільного права 

4) Фодчук Ірина Василівна – кафедра цивільного права 

 

Доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри цивільного права 

О.І. Зозуляк: 

1) Ворощук Божена Богданівна – кафедра цивільного права 

2) Максимів Любомир Михайлович – кафедра цивільного права 

3) Сухарник Юлія Андріївна – кафедра цивільного права 
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Спеціалізація «Приватне право»: 

 

Доктора юридичних наук, професора, професора кафедри цивільного 

права В.В. Луця: 

1) Гундяк Христина Володимирівна – кафедра цивільного права 

2) Луговський Тарас Зіновійович – кафедра цивільного права 

3) Монюк Андрій Юрійович – кафедра цивільного права 

4) Савіцький Андрій Іванович – кафедра цивільного права 

 

Кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільного права 

Р.М. Гейнц: 

1) Ґава Назарій Володимирович – кафедра цивільного права 

2) Кузнєцова Софія Вікторівна – кафедра цивільного права 

3) Кондратюк Наталія Іванівна – кафедра цивільного права 

 

Кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільного права 

І.І. Банасевич: 

1) Варивода Ірина Миколаївна – кафедра цивільного права 

2) Гнідан Юлія Ігорівна – кафедра цивільного права 

3) Пецюх Ірина Андріївна – кафедра цивільного права 

4) Шпінталь Віталій Анатолійович – кафедра цивільного права 

 

Спеціалізація «Кримінально-правове забезпечення охорони суспільних 

відносин»: 

 

Кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри кримінального 

права О.Ю. Петечела: 

1) Богачевський Владислав Васильович – кафедра кримінального права 

2) Гавкалюк Михайло Михайлович – кафедра кримінального права 

3) Гречин Віталія Михайлівна – кафедра кримінального права 

4) Губа Владислав Русланович – кафедра кримінального права 

5) Качурак Юлія Олегівна – кафедра кримінального права 

6) Лозовик Мар’яна Романівна – кафедра кримінального права 

7) Мучка Христина Сергіївна – кафедра кримінального права 

8) Сидоряк Василь Вікторович – кафедра кримінального права 

9) Чинчик Софія Костянтинівна – кафедра кримінального права 

10) Юрик Оксана Михайлівна – кафедра кримінального права 

11) Яцев’юк Вікторія Ігорівна – кафедра кримінального права 

 

Спеціалізація «Екологічне та природоресурсне право»: 
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Кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри трудового, 

аграрного та екологічного права З.В. Яремак: 

1) Боронило Соломія Михайлівна – кафедра трудового, екологічного та 

аграрного права 

2) Габорак Юрій Дмитрович – кафедра трудового, екологічного та аграрного 

права 

3) Гарасим Юрій Федорович – кафедра трудового, екологічного та аграрного 

права 

4) Гладій Тетяна Василівна – кафедра трудового, екологічного та аграрного 

права 

5) Глібчук Юлія Іванівна – кафедра трудового, екологічного та аграрного права 

6) Захарчук Оксана Василівна – кафедра трудового, екологічного та аграрного 

права 

7) Мельник Святослав Ярославович – кафедра трудового, екологічного та 

аграрного права 

8) Троян Захар Романович – кафедра трудового, екологічного та аграрного 

права 

9) Українець Олег Іванович – кафедра трудового, екологічного та аграрного 

права 

10) Чегіль Олександр Володимирович – кафедра трудового, екологічного та 

аграрного права 

 

8. Завідувачам кафедр організувати на кафедрах роботу студентів відповідно до 

Робочої програми виробничої практики для студентів магістратури галузі знань 08 

«Право», затвердженої протоколом науково-методичної ради навчально-наукового 

юридичного інституту № 3 від 16.02.2018 року. 

 

 

Директор навчально-наукового 

юридичного інституту                                                проф. В.А. Васильєва 
 


