РОЗПОРЯДЖЕННЯ
декана юридичного факультету Львівського національного університету
імені Івана Франка
Р 15/16
від 25 жовтня 2016 року
__________________________________________________________________
Про захист виробничої практики студентами 6-ого курсу
Відповідно до навчального плану та «Положення про
виробничу практику студентів вищих навчальних
закладів України», затвердженого Міністерством освіти України
від 8 квітня 1993 р. № 93
розпоряджаюся:
1. Провести захист виробничої практики студентами 6-ого курсу денної
форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою
«магістр» з 01.11.2016 р. по 04.11.2016 р..
2. Для проведення захисту за підсумками проходження виробничої практики
студентами (магістри) затвердити комісії у наступному складі:
Комісія № 1
Голова комісії:
Лемик Р.Я.
Склад комісії:
Навроцька Ю.В.
Юркевич Ю.Ю.
Лепех С.М.
Яворський Р.І.
Кульчицька О.І.
Ласько І.М.
Чопко Х.І.
Фурик І.Я.
Комісія № 2
Голова комісії:
Панчак О.Г.
Склад комісії:
Боднарчук Р.О.

Денькович О.І.
Ждиняк Н.П.
Кондра О.
Комісія № 3
Голова комісії:
Береський Я.О.
Склад комісії:
Жолнович І.В.
Калужна О.М.
Войнарович А.Б.
Мазур М.Р.
Фігурський В.М.
Паславська Н.Т.
Мостовий А.С.
Полянський Т.Т.
Комісія № 4
Голова комісії:
Косович В.М.
Склад комісії:
Довгань Г.В.
Самагальська Ю.Я.
Полянська І.Я.
Коцовська О.Л.
Мочульська М.Є.
Бедрій Р.Б.
Добрянський С.П.

Захист практики провести у наступній послідовності:
група

дата

час

комісія

місце

ЮРД-61

01.11.2016

13.00

№4

ЮРД-62

02.11.2016

13.00

№4

ЮРД-63

03.11.2016

13.00

№4

ЮРД-64

01.11.2016

13.00

№3

Кафедра теорії та філософії
права
Кафедра теорії та філософії
права
Кафедра теорії та філософії
права
Кафедра кримінального процесу
і криміналістики

ЮРД-65

01.11.2016

13.00

№1

ЮРД-66

02.11.2016

13.00

№1

ЮРД-67

01.11.2016

13.00

№2

ЮРД-68

02.11.2016

13.00

№3

ЮРД-69

03.11.2016

13.00

№3

ЮРД-6А

02.11.2016

13.00

№2

ЮРД-6Б

03.11.2016

13.00

№1

ЮРД–6В

04.11.2016

13.00

№1

ЮРД-6Г

03.11.2016

13.00

№2

Кафедра цивільного права і
процесу
Кафедра цивільного права і
процесу
Кафедра кримінального права та
кримінології
Кафедра кримінального процесу
і криміналістики
Кафедра кримінального процесу
і криміналістики
Кафедра кримінального права та
кримінології
Кафедра цивільного права і
процесу
Кафедра цивільного права і
процесу
Кафедра кримінального права та
кримінології

1. Для захисту виробничої практики студенти зобов’язані подати у
відповідну комісію щоденник практики, характеристику з місця
проходження практики, розгорнутий звіт про проходження практики та
узагальнені матеріали, зібрані під час проходження практики(копії
відповідних документів). У звіті повинно бути описано робота, що
особисто виконувалась студентом в період проходження практики. Звіт
повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші звіту повинні
бути зшиті. Звіт повинен бути завірений керівниками практики
базового місця та від факультету.
2. Встановити термін ліквідації заборгованостей, що виникли при захисті
практики – по талону № 2 до 25.11.2016 року і по талону «К»
16.12.2016 року на відповідних кафедрах.
3. За результатами складання студентами заліку комісія виставляє
диференційовану оцінку за національною та міжнародною шкалами.
4. Головам комісій до 20 грудня 2016 року подати в деканат письмовий
звіт про захист студентами практики.

Декан
юридичного факультету

проф. Бурдін В.М.

