
  М5Ж       Публічно-правова М5Є     Приватно-правова 
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3. 

Теорія кримінально-правової кваліфікації – лекція 

доц. Панчак О.Г. 212 

Докази і доказування у цивільному процесі – 

практичне доц. Богдан Й.Г. 218 

Теорія кримінально-правової кваліфікації – практичне 

доц. Панчак О.Г. 212 

Докази і доказування у цивільному процесі – лекція 

доц. Богдан Й.Г. 218 

4. 
Конституція як фактор демократичного розвитку суспільства і держави – практичне доц. Бориславський Л.В. 402 

Конституція як фактор демократичного розвитку суспільства і держави – лекція доц. Бориславський Л.В. 402 

5. 

Правове забезпечення формування національної 

екологічної мережі – лекція доц. Ващишин М.Я. 249 

Історія розвитку інститутів приватного права – лекція 

доц. Федущак-Паславська Г.М. 415 

Правове забезпечення формування національної 

екологічної мережі – практ. доц. Ващишин М.Я. 249 

Історія розвитку інститутів приватного права – 

практичне доц. Федущак-Паславська Г.М. 415 

6. 

Теорія кримінально-правової кваліфікації – практичне 

доц.. Панчак О.Г.613 

 

Методологічні проблеми криміналістики – практичне  

проф. Когутич І.І. 613 

Правове забезпечення формування національної 

екологічної мережі – практ. доц. Ващишин М.Я. 613 

Порівняльне адміністративне право – практичне 

доц. Школик А.М. 613 

С
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7. 

Кримінально-правова охорона особи – лекція 

 проф. Бурдін В.М. 604 

 

 

 

 
Кримінально-правова охорона особи – практичне 

 к.ю.н. Шуп’яна М.В. 604 

8. 

Методологічні проблеми криміналістики – практичне  

проф. Когутич І.І. 503 

 

Методологічні проблеми криміналістики – лекція  

проф. Когутич І.І. 503 

Ч
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4. 
Проблеми застосування Цивільного кодексу України – практичне проф. Ромовська З.В.  410 

Проблеми застосування Цивільного кодексу України – лекція проф. Ромовська З.В. 410 

5. 

Порівняльне адміністративне право – лекція  

доц. Школик А.М. 615 

Договірні відносини у  сфері використання довкілля – 

лекція доц. Барабаш Н.П. 110 

Порівняльне адміністративне право – практичне 

доц. Школик А.М. 615 

Договірні відносини у  сфері використання довкілля – 

практичне доц. Барабаш Н.П. 110 

6. 

Проблеми експертології – практичне 

доц. Калужна О.М. 615 

Проблеми кодифікації трудового законодавства в 

умовах євроінтеграції – практичне доц. Бурак В.Я. 612 

Проблеми експертології – лекція 

доц. Калужна О.М. 615 

Проблеми кодифікації трудового законодавства в 

умовах євроінтеграції – лекція доц. Бурак В.Я. 612 
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5. 

 

 

 

 

Правове регулювання надання фінансових послуг 

фізичним особам – лекція доц. Лепех С.М. 312 

Правове регулювання надання фінансових послуг 

фізичним особам – практичне доц. Лепех С.М. 312 

6. 

 

 

 

 

Розгляд судом справ окремого провадження – 

практичне доц. Сеник С.В.  312 

Розгляд судом справ окремого провадження – лекція 

доц. Сеник С.В.  312 

7. 

 Докази і доказування у цивільному процесі – 

практичне доц. Богдан Й.Г. 312 

Проблеми кодифікації трудового законодавства в 

умовах євроінтеграції – практичне доц. Бурак В.Я. 312 

Правове регулювання надання фінансових послуг 

фізичним особам – практичне доц. Лепех С.М. 312 

Розгляд судом справ окремого провадження – 

практичне доц. Сеник С.В.  312 

Розклад занять: 1 пара – 8:30-9:50; 2 пара – 10:10-11:30; 3 пара – 11:50-13:10; 4 пара – 13:30-14:50; 5 пара – 15:05-16:25; 6 пара – 16:40-

18:00; 7 пара – 18:10-19:30  

Декана юридичного факультету                                                                                                     проф. Бурдін В.М. 

 


