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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

про організацію і проведення виробничої практики 

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

 у 2017-2018 навчальному році 

 

На виконання навчального плану студентів 2-го курсу денної форми 

навчання ОС «магістр» спеціальності 081 «Право»  

 

1. Організувати проходження виробничої практики за спеціалізацією 

студентами 2-го курсу денної форми навчання ОС «магістр» з 30 жовтня по 22 

грудня 2017 року. 

2. Керівником виробничої практики студентів від інституту призначити 

доцента В.В.Андріюка. 

3. Керівнику практики від інституту 13 жовтня 2017 року провести зі 

студентами інструктивно-методичну нараду з питань проходження практики і 

звітування.  

4. Матеріали виробничої практики студентам здати до 25 грудня 

2017 року. 

5. Захист матеріалів виробничої практики провести комісійно 27 грудня 

2017 року. 
6. Розподілити студентів за базами практики та призначити керівника-

методиста: 

       

Доктора історичних наук, професора, професора кафедри теорії та 

історії держави і права С.В. Адамовича: 

 
1) Васильєва А.В. – кафедра теорії та історії держави і права; 

2) Грабовецький М.П. – кафедра теорії та історії держави і права;  

3) Гулян Ю.В. – кафедра теорії та історії держави і права; 

4) Джавала А.Р. – кафедра теорії та історії держави і права;  

5) Ковалишин Т.В. – кафедра теорії та історії держави і права; 

6) Михайлюк Н.М. – кафедра теорії та історії держави і права; 

Державний вищий навчальний заклад 
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7) Ошуст О.М. – кафедра теорії та історії держави і права; 

8) Шукало І.В. – кафедра теорії та історії держави і права. 

 

Доктора юридичних наук, професора, професора кафедри 

судочинства М.К. Галянтича: 

 
1) Дикун М.М. – кафедра судочинства;  

2) Ковальська Д.Р. – кафедра судочинства; 

3) Лузгін К.О. – кафедра судочинства; 

4) Марків М.Д. – кафедра судочинства; 

5) Обітоцький А.В. – кафедра судочинства; 

6) Ускова В.В. – кафедра судочинства. 

 

Доктора юридичних наук, доцента, професора кафедри судочинства 

В.М.Махінчука: 

 
1) Боднар Р.В. – кафедра судочинства;  

2) Горан В.А. – кафедра судочинства. 

 

Доктора юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільного 

права А.В. Зеліско: 

 
1) Айб М.М. – кафедра цивільного права; 

2) Бигар Р.Р. – кафедра цивільного права;  

3) Цепенда А.І. – кафедра цивільного права; 

4) Шумко М.А. – кафедра цивільного права; 

5) Якимів С.І. – кафедра цивільного права. 

 

Кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільного 

права І.І. Банасевич: 

 
1) Затолюк М.Я. – кафедра цивільного права; 

2) Ковальська А.Р. – кафедра цивільного права. 

 

Кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри 

кримінального права О.Ю. Петечела: 

 
1) Василишин М.І. – кафедра кримінального права; 

2) Гладка О.М. – Прикарпатський центр законодавчих ініціатив;  

3) Кіндій В.В. – кафедра кримінального права;  

4) Кріцак А.А. – кафедра кримінального права; 

5) Куцела О.В. – кафедра кримінального права;  

6) Петріянчук М.П. – кафедра кримінального права;  

7) Свідунович Р.Р. – Прикарпатський центр законодавчих ініціатив; 

8) Філіпович Д.І. – Прикарпатський центр законодавчих ініціатив;  

9) Шіман Н.Н. – кафедра кримінального права. 

 



 

Кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри 

конституційного, міжнародного та адміністративного права О.А. Грицан: 

 
1) Ляхович А.В. – кафедра конституційного, міжнародного та 

адміністративного права;  

2) Малик С.Б. – кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного 

права; 

3) Нич М.Б. – кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного 

права;  

4) Остап’як М.М. – кафедра конституційного, міжнародного та 

адміністративного права; 

5) Пацаган В.В. – кафедра конституційного, міжнародного та 

адміністративного права;  

6) Процюк І.О. – кафедра конституційного, міжнародного та 

адміністративного права; 

7) Халак М.Р. – кафедра конституційного, міжнародного та адміністративного 

права;  

8) Яцура Ю.Ю. – кафедра конституційного, міжнародного та 

адміністративного права. 

 

Кандидата юридичних наук, асистента кафедри цивільного права 

І.П. Гришко: 

 
1) Кузишин Л.Я. – кафедра цивільного права;  

2) Марущак Ю.В. – кафедра цивільного права. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Директор 
навчально-наукового 

юридичного інституту                                                         проф. В.А.Васильєва



 

 


