
 

 

№ 40  

«15»  березня 2023 року 

 

 

Про організацію та проведення 

виробничої практики студентів магістратури 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

про організацію і проведення виробничої практики  

«Аналітичне дослідження судових рішень  

Європейського суду з прав людини» 

студентів 1-го курсу заочної форми навчання ОР «магістр» 

у 2022-2023 навчальному році 

 

На виконання навчального плану студентів першого курсу заочної форми 

навчання ОР «магістр» спеціальності 081 «Право» 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Провести виробничу практику «Аналітичне дослідження судових рішень з 

прав людини» студентів 1-го курсу заочної форми навчання ОР «магістр» з 17 

березня до 14 квітня 2023 року на базі кафедр навчально-наукового юридичного 

інституту та юридичної клініки навчально-наукового юридичного інституту. 

2. Призначити інститутським керівником-методистом виробничої практики 

«Аналітичне дослідження судових рішень з прав людини» доктора юридичних 

наук, професора кафедри цивільного права Васильєву Валентину Антонівну. 

3. Керівнику практики від інституту провести інструктивно-методичну 

нараду з питань проходження практики і звітування 16 березня 2023 року. 

4. Матеріали виробничої практики студентам здати на кафедри до 20 квітня 

2023 року. 

5. Підсумкову атестацію за результатами виробничої практики «Аналітичне 

дослідження судових рішень з прав людини» студентів магістратури першого 

року заочної форми навчання провести у формі диференційованого заліку 
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відповідно до графіку заліково-екзаменаційної сесії студентів заочної форми 

навчання. 

6. За результатами виробничої практики керівнику практики проф. 

Васильєвій В.А. підготувати звіт та подати його заступнику директора навчально-

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

(навчальної) практики університету до 20 травня 2023 року. 

7. Затвердити такий розподіл студентів за базами виробничої практики та 

призначити керівниками-методистами викладачів кафедр: 

 

 

Доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Зеліско 

Алла Володимирівна: 

Богатчук Вікторія Миколаївна – кафедра цивільного права; 

Гаврилюк Христина Іванівна – кафедра цивільного права; 

Левицька Юлія Йосифівна – кафедра цивільного права; 

Максим’юк Ірина Ярославівна – кафедра цивільного права; 

Мануляк Віталій Михайлович – кафедра цивільного права; 

Марук Тамара Сергіївна – кафедра цивільного права; 

Мульська Юлія Михайлівна – кафедра цивільного права; 

Пригода Тетяна Михайлівна – юридична клініка навчально-наукового 

юридичного інституту; 

Романів Лєна Романівна – юридична клініка навчально-наукового 

юридичного інституту; 

Сапіжак Уляна Ігорівна – кафедра цивільного права; 

Сорока Мар’яна Миколаївна – юридична клініка навчально-наукового 

юридичного інституту; 

Угриновська Наталія Анатоліївна – кафедра цивільного права; 

Чуйко Марта Олегівна – юридична клініка навчально-наукового юридичного 

інституту; 

Шевчук Христина Петрівна – кафедра цивільного права; 

Ясен Вікторія Федорівна – кафедра цивільного права. 

 

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Банасевич 

Ірина Іванівна: 

Василюк Вікторія Андріївна – кафедра цивільного права; 

Висоцька Іванна Іванівна – кафедра цивільного права; 

Вітвіцька Тетяна Ігорівна – кафедра цивільного права; 

Гречанюк Світлана Миколаївна – кафедра цивільного права; 

Гуляк Анна-Марія Олександрівна – юридична клініка навчально-наукового 

юридичного інституту;  
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Козій Інна Іванівна – юридична клініка навчально-наукового юридичного 

інституту; 

Копильчук Ірина Іванівна – юридична клініка навчально-наукового 

юридичного інституту; 

Луців Романія Михайлівна – юридична клініка навчально-наукового 

юридичного інституту; 

П’ятка Ірина Володимирівна – кафедра цивільного права; 

П’ятковська Інеса Володимирівна – юридична клініка навчально-наукового 

юридичного інституту; 

Паньків Єлизавета Романівна – кафедра цивільного права; 

Петльова Наталія Миколаївна – кафедра цивільного права; 

Пюрко Вікторія Богданівна – кафедра цивільного права; 

Самборська Іванна Романівна – юридична клініка навчально-наукового 

юридичного інституту; 

Федорів Ірина Іванівна – кафедра цивільного права;  

Хрін Ірина Василівна – кафедра цивільного права; 

Шургот Радислава Олегівна – юридична клініка навчально-наукового 

юридичного інституту. 

 

 

 

 

Директор навчально-наукового 

юридичного інституту                                                    Юрій МИКИТИН 
 


