
Витяг № 1 засідання кафедри  

від  01 лютого 2021 року 

 

Про організацію та проведення виробничої практики 

студентів групи Право-17-1 

 

Відповідно до Положення про проведення практики студентів вищими 

навчальними закладами України, затвердженого наказом Міністерства освіти від 20 

грудня 1994 року № 351 практику студентів групи Право -17-1 з 08 лютого по 08 березня 

2021 року провести відповідно до умов угод про співпрацю укладених з судовими та 

правоохоронними органами. 

З метою якісної підготовки і організованого проведення практики студентів:  

1. Призначити і ознайомити з обов'язками (додаток) керівників практики від кафедри 

права: 

- Доц. Кравчука С.Й. за проходженням практики студентами: Міхальцем А.В., 

Костиком О.В., Мельник Д.Д., Данькевичем Я.В. в Окружному 

адміністративному суді та Хмельницькій місцевій прокуратурі; 

- Ст. викл Даценко О.Ф. за проходження практики студентами: Осарчук Д.В., 

Ящук О.В. в Хмельницькому апеляційному суді та Окружному 

адміністративному суді; 

- Доц. Довгаля В.І. за проходження практики студентами: Голосовим О.А., 

Єфремовою В.М., Волколупом Б.А. в Хмельницькій місцевій прокуратурі та 

Хмельницькому міськрайонному суді; 

- Доц. Когут О.В. за проходженням практики студентами: Корнійчук А. І., 

Петерчук Ю.В., Мустафою Д.А в Хмельницькому апеляційному суді та 

Окружному адміністративному суді; 

- Ст. викл. Логінову С.М. за проходженням практики студентами: 

Малахівською І.В., Домбіком О.О. в Хмельницькому міськрайонному суді та 

Хмельницькому апеляційному суді;  

- Ст. викл. Логінову Н.М. за проходженням практики студентами: Макаренко 

К.В., Кліменчук О.О. в Хмельницькому міськрайонному суді та Хмельницькому 

апеляційному суді.  

2. Розробити навчальні програми практик для здобувачів ступеня бакалавр першого рівня 

вищої освіти, у відповідності до робочих навчальних планів. 

3. Погодити з базами практик програми проведення практики до її початку відповідно до 

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.  

4. 3а 10 днів до початку практики надати керівникам баз практик списки. Забезпечити 

вчасне прибуття студентів на місця практик разом із керівником практики від кафедри. 

5. Подати до навчального відділу університету списки на проведення розподілу студентів 

за місцями практики.  

6 Забезпечити контроль початку практик та їх проведення. Розробити графік перевірки 

проходження студентами практики викладачами кафедри. 

7. Забезпечити студентів необхідними бланками (угоди, щоденники практики, 

направлення до баз практик). 

8. Після завершення навчальної практики створити комісію в складі доцентів Когут О.В., 

Герц А.А. та Кравчука С.Й для прийняття у студентів звітів про проходження практики. 

9. Комісії провести захист практики 27 березня 2021 року. 

10. Заслухати на засіданні кафедри права результати проходження практик. За підсумками 

внести пропозиції щодо їх вдосконалення і усунення недоліків. 

 

Зав. кафедри права ХНУ                                                     М.П. Вавринчук 

 

 



Витяг №2 засідання кафедри  

від 01 лютого 2021 року 

 

Про організацію та проведення навчальної практики 

студентів групи Право-18-1 

 

Відповідно до Положення про проведення практики студентів вищими навчальними 

закладами України, затвердженого наказом Міністерства освіти від 20 грудня 1994 року № 

351 практику студентів групи Право-18-1 з 08 по 22 лютого 2021 року провести відповідно 

до умов укладених з органами державної влади та місцевого самоврядування і 

адвокатськими структурами угод про співпрацю. 

З метою якісної підготовки і організованого проведення практики студентів:  

1. Призначити і ознайомити з обов'язками (додаток) керівників практики від кафедри 

права: 

-Доц. Лучковская Світлана Ігорівна - проходження практики студентами: Уштик 

Юлія, Сімора Юрій в ТОВ «Дубово-агро»; 

-Доц. Вавринчук Микола Пророкович - проходження практики студентами: 

Королівський Іван, Рудюк Анастасія – в органах місцевого самоврядування; 

-Доц. Місяць Андрій Петрович - проходження практики студентами: Галащук 

Вікторія, Сафронова Дар'я – у адвокатській конторі «Місяць і партнери»; 

-Ст. викл. Семенишина Богдана Миколаївна - проходження практики 

студентами: Апаєв Костянтин, Герц Владислав – у Хмельницькому місцевому центрі з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

-Доц. Герц Алла Анатоліївна - проходження практики студентами: Кондратьєв 

Ростислав, Мельничук Катерина у Хмельницькому місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

-Ст. викл. Голдзіцький Каземір Адамович - проходження практики студентами: 

Мєхонкін Богдан, Забєліна Ірина у Хмельницькому місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

-Доц. Присяжнюк Михайло Петрович - проходження практики студентами: 

Пташко Михайло, Зюбрій Ілля, Кудій Андрій, Кравчук Максим, Семенюк Олександр у 

адвоката Говорецького А.Б. 

2. Розробити навчальні програми практик для здобувачів ступеня бакалавр першого рівня 

вищої освіти, у відповідності до робочих навчальних планів. 

3. Погодити з базами практик програми проведення практики до її початку відповідно до 

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України.  

4. 3а 10 днів до початку практики надати керівникам баз практик списки. Забезпечити 

вчасне прибуття студентів на місця практик разом із керівником практики від кафедри. 

5. Подати до навчального відділу університету списки на проведення розподілу студентів 

за місцями практики.  

6 Забезпечити контроль початку практик та їх проведення. Розробити графік перевірки 

проходження студентами практики викладачами кафедри. 

7. Забезпечити студентів необхідними бланками (угоди, щоденники практики, 

направлення до баз практик). 

8. Після завершення навчальної практики створити комісію в складі доцентів Вавринчука 

М.П., Лучковської С.І. та Присяжнюка М.П. для прийняття у студентів звітів про 

проходження практики. 

9. Комісії провести захист практики 28 березня 2021 року. 

10. Заслухати на засіданні кафедри права результати проходження практик. За підсумками 

внести пропозиції щодо їх вдосконалення і усунення недоліків. 

 

Зав. кафедри права ХНУ                                                       М.П. Вавринчук 
 


