
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 21 

«20» грудня 2021 року 

 
Про організацію та проведення 

виробничої практики  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

про організацію і проведення виробничої практики 

студентів 3-го курсу денної форми навчання ОР «бакалавр» 

ОП «Міжнародне та європейське право» 

у 2021-2022 навчальному році 

 

(ВИТЯГ в частині здійснення керівництва практикою науково-

педагогічними працівниками кафедри цивільного права) 

 

На виконання навчального плану студентів третього курсу денної форми 

навчання ОР «бакалавр» ОП «Міжнародне та європейське право» спеціальності 

081 «Право»  

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Провести виробничу практику студентів 3-го курсу денної форми 

навчання ОР «бакалавр» ОП «Міжнародне та європейське право» з 01 лютого 

2022 року до 14 лютого 2022 року. 

2. Призначити інститутським керівником-методистом практики кандидата 

юридичних наук, доцента кафедри конституційного, міжнародного та 

адміністративного права Грицан Ольгу Анатоліївну. 

3. Керівнику практики від інституту 25 січня 2022 року провести зі 

студентами інструктивно-методичну нараду з питань проходження практики і 

звітування. 

4. Матеріали виробничої практики студентам здати на кафедри до 18 

лютого 2022 року.  
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5. Підсумкову атестацію за результатами виробничої практики студентів 

третього курсу денної форми навчання ОП «Міжнародне та європейське право» 

провести у формі диференційованого заліку 24 лютого 2022 року. 

6. За результатами виробничої практики керівнику практики доц. О.А. 

Грицан підготувати звіт та подати його заступнику директора навчально-

наукового юридичного інституту доц. О.С. Олійник та у відділ виробничої 

(навчальної) практики університету до 04 березня 2022 року. 

7. Затвердити такий розподіл студентів за базами виробничої практики та 

призначити керівниками-методистами викладачів кафедр: 

 

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права 

Стефанишин Наталія Михайлівна 

Бурянна Наталія Володимирівна – Господарський суд Івано-

Франківської області 

Возненко Яна Сергіївна – Коломийський міськрайонний суд Івано-

Франківської області 

Горбовий Андрій Романович – Юридична клініка НН Юридичного 

інституту Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

Дирда Анжела Романівна - Приватний нотаріус Івано-Франківського 

районного нотаріального округу Засєдко Надія Ігорівна (м. Галич) 

Кривулич Вікторія Володимирівна - Юридична клініка НН Юридичного 

інституту Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

Лаврентович Наталія Володимирівна – Приватне підприємство «Євро-

Модуль» (м. Снятин) 

Микитій Мар’яна Іванівна – Бучацька міська рада (м. Бучач 

Тернопільської області) 

 

 

        Директор навчально-наукового  

юридичного інституту                                                     проф. В.А. Васильєва 


