
«Затверджую» 

Проректор______________________ 

«____»_________________2022 року 

 

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

заочної форми здобуття вищої освіти 

факультету : ___Юридичного___ 

на    зимову сесію 2022/23 н.р. 

Освітній ступень : магістр 

семестр __1__  

з 28. 11. 2022р. по 12.12.2022р. 

Спеціальність 081 «Право» 

сесія проводиться за допомогою використання дистанційних технологій 

Дата , дні   
Курс, 

група 

1 потік 

ЮРД М 11з ЮРД М 12з ЮРД М 13з 

28 

листопада 

Понеділок 

10.10-11.30 
ІСПИТ 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів особи у відносинах з публічною адміністрацією  
проф. Школик А.М./ доц. Янюк Н.В/ доц. Ільницький О.В. 

13.30-14.50 Здійснення і захист цивільних прав – лекція 
проф. Герц А.А. 

15.05-16.25 Здійснення і захист цивільних прав – лекція 
проф. Герц А.А. 

16.40-18.00 
Іноземна правнича мова – лекція 

доц. Гриня Н.О. 
Іноземна правнича мова – лекція 

ас. Поплавська Л.Л. 
Іноземна правнича мова – лекція 

ас. Микитин У.А. 

18.10-19.30 
Права людини у прецедентній 

судовій практиці–лекція  
доц. Стецик Н.В. 

  

29 

листопада 

Вівторок 

10.10-11.30 Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ – лекція 
проф. Когутич І.І / доц. Багрій М.В. / доц. Войнарович А.Б. 

11.50-13.10 Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ – лекція 
проф. Когутич І.І / доц. Багрій М.В. / доц. Войнарович А.Б. 

13.30-14.50 Здійснення і захист цивільних прав – лекція 
проф. Герц А.А. 

15.05-16.25 
ІСПИТ 

Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці  
проф. Пилипенко П.Д. / проф. Рим О.М./ проф. Синчук С.М 

30 

листопада 

Середа 

10.10-11.30 
Правова охорона інтелектуальної власності– лекція 

проф. Яворська О.С. 

11.50-13.10 
Правова охорона інтелектуальної власності– лекція 

проф. Яворська О.С. 

13.30-14.50 
Механізм кримінально-правового регулювання – лекція 

доц. Маркін В.І. 

15.05-16.25 
Механізм кримінально-правового регулювання – лекція 

доц. Маркін В.І. 



16.40-18.00 
  

ЗАЛІК 
Адміністративно-деліктне право  

проф. Школик А.М 

1 грудня 

Четвер 

10.10-11.30 

ІСПИТ 
Теоретико-прикладні засади юридичної діяльності  

проф. Косович В.М. 

13.30-14.50 
Механізм кримінально-правового регулювання – лекція 

доц. Маркін В.І. 

15.05-16.25 

Досудове розслідування і судовий 
розгляд кримінальних справ –

практичне  
доц. Багрій М.В. 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне 

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

Досудове розслідування і судовий 
розгляд кримінальних справ –

практичне  
проф. Когутич І.І 

16.40-18.00 

Досудове розслідування і судовий 
розгляд кримінальних справ –

практичне  

доц. Багрій М.В. 

Досудове розслідування і 
судовий розгляд кримінальних 

справ – практичне 

доц. Войнарович А.Б. 

Досудове розслідування і судовий 
розгляд кримінальних справ –

практичне  

проф. Когутич І.І 

2 грудня  

П`ятниця 

10.10-11.30  

Принцип розподілу функцій 
державної влади в Україні – 

лекція 

доц. Мочульська М.Є. 

Правове регулювання фінансового 
контролю в Україні – лекція 

доц. Ільницький О.В. 

11.50-13.10  

Принцип розподілу функцій 
державної влади в Україні – 

лекція 
доц. Мочульська М.Є. 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне  

доц. Шпуганич І.І. 

13.30-14.50 Правова охорона інтелектуальної власності– лекція 
проф. Яворська О.С. 

15.05-16.25 Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ – лекція 
проф. Когутич І.І / доц. Багрій М.В. / доц. Войнарович А.Б. 

16.40-18.00 
Механізм кримінально-правового 

регулювання – практичне  
доц. Денис С.Р. 

ЗАЛІК 
Конституційна юстиція в Україні 

: теорія і практика  
проф. Різник В.С. 

 

18.10-19.30 
Механізм кримінально-правового 

регулювання – практичне  
доц. Денис С.Р. 

  

3 грудня  

Субота 

10.10-11.30 

ДВВС – лекція 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 

З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 
кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 

провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

11.50-13.10 

ДВВС – лекція 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 

З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 
кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 

провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

13.30-14.50 Іноземна правнича мова – лекція 
доц. Гриня Н.О. 

Іноземна правнича мова – лекція 
ас. Поплавська Л.Л. 

Іноземна правнича мова – лекція 
ас. Микитин У.А. 

 

15.05-16.25 Іноземна правнича мова – лекція 

доц. Гриня Н.О. 

Іноземна правнича мова – лекція 

ас. Поплавська Л.Л. 

Іноземна правнича мова – лекція 
ас. Микитин У.А. 

 
 



16.40-18.00 

ЗАЛІК 
Європейські стандарти права на 

приватність  
доц. Дудаш Т.І 

ЗАЛІК 
Громадянське  суспільство в 
Україні та його взаємодія  з 

державою: конституційно- 
правовий аспект 

доц. Заяць І.Я 

ЗАЛІК 
Публічне адміністрування у сфері 

підприємництва 
доц. Хлібороб Н.Є. 

4 грудня 

Неділя 

10.10-11.30 

Імплементація міжнародних 
стандартів прав людини в Україні 

– лекція 
проф. Раданович Н.М. 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне 

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

Здійснення і захист цивільних прав 
–практичне 

доц. Грущинська Н.І 

11.50-13.10 

ДВВС – лекція 

Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 
рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 

Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 
З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 

кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 
провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

13.30-14.50 

ДВВС – практичне 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 

З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 

кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 
провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

15.05-16.25 
Іноземна правнича мова – 

практичне 
доц. Гриня Н.О. 

Іноземна правнича мова – 
практине 

ас. Поплавська Л.Л. 

Іноземна правнича мова – 
практичне 

ас. Микитин У.А. 

5 грудня 

Понеділок 

10.10-11.30  

Роль державного лідера у 
розвитку держави і суспільства – 

лекція 
проф. Гураль П.Ф. 

Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне  
доц. Шпуганич І.І. 

11.50-13.10  

Досудове розслідування і 
судовий розгляд кримінальних 

справ – практичне 
доц. Войнарович А.Б. 

Правове регулювання 
містобудівної діяльності– лекція 

проф. Школик А.М 

13.30-14.50  

Досудове розслідування і 

судовий розгляд кримінальних 
справ – практичне 

доц. Войнарович А.Б. 

Правове регулювання 
містобудівної діяльності– лекція 

проф. Школик А.М 

15.05-16.25 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне  
доц. Самагальська Ю.Я. 

Здійснення і захист цивільних 
прав –практичне 

доц. Грущинська Н.І 

Досудове розслідування і судовий 
розгляд кримінальних справ –

практичне  
проф. Когутич І.І 

16.40-18.00 
Механізм кримінально-правового 

регулювання – практичне  
доц. Денис С.Р. 

  

18.10-19.30 

 

Імплементація міжнародних 

стандартів прав людини в Україні 
– лекція 

проф. Раданович Н.М. 

  

19.40- 21.00 

Імплементація міжнародних 
стандартів прав людини в Україні 

– лекція 

проф. Раданович Н.М. 

  

6 грудня 

Вівторок 

10.10-11.30  
Механізм кримінально-правового 

регулювання – практичне  
доц. Денькович О.І. 

 

11.50-13.10 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне  
доц. Самагальська Ю.Я. 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне 

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне  

доц. Шпуганич І.І. 

13.30-14.50 
Здійснення і захист цивільних 

прав –практичне  

доц. Гнатів О.М. 

Здійснення і захист цивільних 
прав –практичне 

доц. Грущинська Н.І 

Правове регулювання 
містобудівної діяльності– лекція 

проф. Школик А.М 



15.05-16.25 

Здійснення і захист цивільних 
прав –практичне  
доц. Гнатів О.М. 

 

Здійснення і захист цивільних 
прав –практичне 

доц. Грущинська Н.І 

 

Правове регулювання 
містобудівної діяльності– 

практичне 

проф. Школик А.М 

16.40-18.00 

Досудове розслідування і судовий 
розгляд кримінальних справ – 

практичне  
доц. Багрій М.В. 

 
Здійснення і захист цивільних прав 

–практичне 
доц. Грущинська Н.І 

7 грудня 

Середа 

08.30- 09.50  

Роль державного лідера у 
розвитку держави і суспільства – 

лекція 
проф. Гураль П.Ф. 

 

10.10-11.30 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне  
доц. Самагальська Ю.Я. 

Роль державного лідера у 
розвитку держави і суспільства – 

практичне 
проф. Гураль П.Ф. 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне  

доц. Шпуганич І.І. 

11.50-13.10 
Права людини у прецедентній 

судовій практиці–лекція  
доц. Стецик Н.В. 

Принцип розподілу функцій 
державної влади в Україні – 

практичне 
доц. Мочульська М.Є. 

Правове регулювання 
містобудівної діяльності– 

практичне 
проф. Школик А.М 

13.30-14.50 
Права людини у прецедентній 
судовій практиці–практичне 

доц. Стецик Н.В. 

Принцип розподілу функцій 
державної влади в Україні – 

практичне 
доц. Мочульська М.Є. 

Правове регулювання 
містобудівної діяльності– лекція 

проф. Школик А.М 

15.05-16.25   
Механізм кримінально-правового 

регулювання – практичне  
доц. Крикливець Д.Є 

16.40-18.00 
ІСПИТ 

Конституційні цінності та їх реалізація в Україні 
проф. Гураль П.Ф./ проф. Бориславська О.М / проф. Рабінович С.П./проф. Різник С.В 

8 грудня 

Четвер 

08.30- 09.50  

Роль державного лідера у 
розвитку держави і суспільства –

лекція 

проф. Гураль П.Ф. 

 

10.10-11.30 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне  
доц. Самагальська Ю.Я. 

Роль державного лідера у 
розвитку держави і суспільства – 

практичне 
проф. Гураль П.Ф. 

Правове регулювання фінансового 
контролю в Україні – практичне 

доц. Ільницький О.В. 

11.50-13.10 
Права людини у прецедентній 

судовій практиці–лекція  
доц. Стецик Н.В. 

Здійснення і захист цивільних 
прав –практичне 

доц. Грущинська Н.І 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне  

доц. Шпуганич І.І. 

13.30-14.50 
Права людини у прецедентній 
судовій практиці–практичне  

доц. Стецик Н.В. 

Принцип розподілу функцій 
державної влади в Україні – 

лекція 
доц. Мочульська М.Є. 

Здійснення і захист цивільних прав 
–практичне 

доц. Грущинська Н.І 

15.05-16.25 
Здійснення і захист цивільних 

прав –практичне  
доц. Гнатів О.М. 

 
Здійснення і захист цивільних прав 

–практичне 
доц. Грущинська Н.І 

9 грудня 

П`ятниця 

10.10-11.30 

ЗАЛІК 
Європейські стандарти права на 

справедливий суд  
доц. Стецик Н. В. 

Механізм кримінально-правового 
регулювання – практичне  

доц. Денькович О.І. 

ЗАЛІК 
Адміністративне та судове 

оскарження рішень податкових 
органів  

доц. Паславська Н.Т. 

11.50-13.10  
Механізм кримінально-правового 

регулювання – практичне  
доц. Денькович О.І. 

 

13.30-14.50 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне  
доц. Самагальська Ю.Я. 

Принцип розподілу функцій 
державної влади в Україні – 

лекція 

доц. Мочульська М.Є. 

Правове регулювання 
містобудівної діяльності– 

практичне 

проф. Школик А.М 

15.05-16.25 

 

Права людини у прецедентній 
судовій практиці–лекція  

доц. Стецик Н.В. 

Принцип розподілу функцій 
державної влади в Україні – 

практичне 
доц. Мочульська М.Є. 

Правове регулювання 
містобудівної діяльності– 

практичне 
проф. Школик А.М 



16.40-18.00 
Права людини у прецедентній 
судовій практиці–практичне  

доц. Стецик Н.В. 
 

Здійснення і захист цивільних прав 
–практичне 

доц. Грущинська Н.І 

18.10-19.30 

Імплементація міжнародних 
стандартів прав людини в Україні 

– лекція 
проф. Раданович Н.М. 

  

10 грудня 

Субота 

10.10-11.30 

ДВВС – практичне 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 

З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 
кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 

провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

11.50-13.10 

ДВВС – практичне 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 

З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 
кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 

провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

13.30-14.50 

Імплементація міжнародних 
стандартів прав людини в Україні 

– практичне 
проф. Раданович Н.М. 

Принцип розподілу функцій 
державної влади в Україні – 

практичне 
доц. Мочульська М.Є. 

Правове регулювання фінансового 

контролю в Україні – лекція 
 доц. Ільницький О.В. 

15.05-16.25 

 

Імплементація міжнародних 
стандартів прав людини в Україні 

– практичне 
проф. Раданович Н.М. 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне 

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

Правове регулювання фінансового 
контролю в Україні – лекція 

 доц. Ільницький О.В. 

16.40-18.00 

ЗАЛІК 
Правотворчі , правотлумачні та 

правозастосовні засоби 
забезпечення прав людини в 

Україні  
проф. Косович В.М. 

ЗАЛІК 

Захист конституційного ладу в 
Україні  

доц. Кобрин В.С. 

 

11 грудня 

Неділя 

11.50-13.10 
Іноземна правнича мова – 

практичне 
доц. Гриня Н.О. 

Іноземна правнича мова – 

практине 
ас. Поплавська Л.Л. 

Іноземна правнича мова – 

практичне 
ас. Микитин У.А. 

13.30- 14.50 
Іноземна правнича мова – 

практичне 
доц. Гриня Н.О. 

Іноземна правнича мова – 
практине 

ас. Поплавська Л.Л. 

Іноземна правнича мова – 
практичне 

ас. Микитин У.А. 

15.05 –16.25 

Імплементація міжнародних 
стандартів прав людини в Україні 

– практичне 
проф. Раданович Н.М. 

Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне 
доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

Правове регулювання фінансового 

контролю в Україні – практичне 
 доц. Ільницький О.В. 

16.40 –18.00 

Імплементація міжнародних 
стандартів прав людини в Україні 

– практичне 
проф. Раданович Н.М. 

Роль державного лідера у 
розвитку держави і суспільства –

лекція 
проф. Гураль П.Ф. 

Правове регулювання фінансового 
контролю в Україні – лекція 

 доц. Ільницький О.В. 

12 грудня  

Понеділок 

08.30- 09.50 
ІСПИТ 

Правові цінності та етичні стандарти в професійній діяльності юриста 

проф. Бойко І.Й. 

11.50-13.10 
Здійснення і захист цивільних 

прав –практичне  
доц. Гнатів О.М. 

Здійснення і захист цивільних 
прав –практичне 

доц. Грущинська Н.І 

Механізм кримінально-правового 
регулювання – практичне  

доц. Крикливець Д.Є 

13.30- 14.50 
Здійснення і захист цивільних 

прав –практичне  
доц. Гнатів О.М. 

Роль державного лідера у 
розвитку держави і суспільства – 

практичне 
проф. Гураль П.Ф 

Механізм кримінально-правового 

регулювання – практичне  
доц. Крикливець Д.Є 

15.05 –16.25 
Права людини у прецедентній 
судовій практиці–практичне  

доц. Стецик Н.В. 

Роль державного лідера у 
розвитку держави і суспільства – 

практичне 
проф. Гураль П.Ф 

Правове регулювання фінансового 
контролю в Україні – практичне 

 доц. Ільницький О.В. 



16.40 –18.00   
Правове регулювання фінансового 
контролю в Україні – практичне 

 доц. Ільницький О.В. 

Сесія відбуватиметься в дистанційному режимі. Щодо деталей сесії старостам груп необхідно налагодити 

зв'язок з керівниками курсів. 

В.о. декана                                                                                      проф. Бурдін В.М. 

  



Дата , дні   
Курс, 

група 

1 потік 

ЮРД М 14з ЮРД М 15з ЮРД М 16з 

28 

листопада 

Понеділок 

10.10-11.30 
ІСПИТ 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів особи у відносинах з публічною адміністрацією  
проф. Школик А.М./ доц. Янюк Н.В/ доц. Ільницький О.В. 

13.30-14.50 Здійснення і захист цивільних прав – лекція 
проф. Герц А.А. 

15.05-16.25 Здійснення і захист цивільних прав – лекція 
проф. Герц А.А. 

16.40-18.00 
Іноземна правнича мова – лекція 

ас. Чорний В.В. 

Іноземна правнича мова – лекція 

доц. Гриня Н.О. 

Іноземна правнича мова – лекція 

ас. Яремко Т.І. 

18.10-19.30 
 Суб`єкти господарської 

діяльності– лекція 
проф. Юркевич Ю.М. 

Захист трудових прав та інтересів 
роботодавців – лекція  

проф. Рим О.М. 

29 

листопада 

Вівторок 

08.30- 09.50 
 Суб`єкти господарської 

діяльності– лекція 
проф. Юркевич Ю.М. 

 

10.10-11.30 
Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ – лекція 

проф. Когутич І.І / доц. Багрій М.В. / доц. Войнарович А.Б. 

11.50-13.10 Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ – лекція 

проф. Когутич І.І / доц. Багрій М.В. / доц. Войнарович А.Б. 

13.30-14.50 Здійснення і захист цивільних прав – лекція 
проф. Герц А.А. 

15.05-16.25 
ІСПИТ 

Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці  

проф. Пилипенко П.Д. / проф. Рим О.М./ проф. Синчук С.М 

30 

листопада 

Середа 

10.10-11.30 
Правова охорона інтелектуальної власності– лекція 

проф. Яворська О.С. 

11.50-13.10 
Правова охорона інтелектуальної власності– лекція 

проф. Яворська О.С. 

13.30-14.50 
Механізм кримінально-правового регулювання – лекція 

доц. Маркін В.І. 

15.05-16.25 
Механізм кримінально-правового регулювання – лекція 

доц. Маркін В.І. 

16.40-18.00 

ЗАЛІК  
Призначення покарання  

доц. Крикливець Д.Є 
 

ЗАЛІК 
Правові механізми запобігання 

змінам клімату   
проф. Ващишин М. Я. 

1 грудня 

Четвер 

10.10-11.30 

ІСПИТ 
Теоретико-прикладні засади юридичної діяльності  

проф. Косович В.М. 

13.30-14.50 
Механізм кримінально-правового регулювання – лекція 

доц. Маркін В.І. 

15.05-16.25 
Механізм кримінально-правового 

регулювання – практичне  
доц. Крикливець Д.Є 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне 

доц. Кметик-Подубінська Х.І. 

Досудове розслідування і судовий 
розгляд кримінальних справ – 

практичне 
доц. Калужна О.М.  

16.40-18.00 

Здійснення і захист цивільних 

прав –практичне  

д.ю.н. Квіт Н.М 

Механізм кримінально-правового 
регулювання – практичне  

доц. Крикливець Д.Є 

Досудове розслідування і судовий 
розгляд кримінальних справ – 

практичне 
доц. Калужна О.М.  

 



18.10-19.30  
Вексельне право  – лекція 

проф. Якубівський І.Є.   

2 грудня  

П`ятниця 

10.10-11.30 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне 
ас. Суханов М.О 

 

Здійснення і захист цивільних прав 

–практичне  
доц. Гнатів О.М. 

11.50-13.10 

Досудове розслідування і 
судовий розгляд кримінальних 

справ – практичне 

доц. Войнарович А.Б. 

Здійснення і захист цивільних 
прав –практичне  
д.ю.н. Квіт Н.М 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне 

ас. Суханов М.О 

13.30-14.50 Правова охорона інтелектуальної власності– лекція 
проф. Яворська О.С. 

15.05-16.25 Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ – лекція 
проф. Когутич І.І / доц. Багрій М.В. / доц. Войнарович А.Б. 

16.40-18.00  
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне 
доц. Кметик-Подубінська Х.І. 

 

18.10-19.30  

ЗАЛІК 

Правове регулювання 
інвестиційної діяльності  

проф. Коссак В.М 

ЗАЛІК 
Юридична відповідальність за 

порушення екологічного 
законодавства  

проф. Ващишин М. Я 

3 грудня  

Субота 

10.10-11.30 

ДВВС – лекція 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 

З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 
кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 

провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

11.50-13.10 

ДВВС – лекція 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 

З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 

кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 
провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

13.30-14.50 Іноземна правнича мова – лекція 
ас. Чорний В.В. 

Іноземна правнича мова – лекція 
доц. Гриня Н.О. 

Іноземна правнича мова – лекція 
ас. Яремко Т.І.  

15.05-16.25 Іноземна правнича мова – лекція 
ас. Чорний В.В. 

Іноземна правнича мова – лекція 
доц. Гриня Н.О. 

Іноземна правнича мова – лекція 
ас. Яремко Т.І.  

 

16.40-18.00  

ЗАЛІК 
Захист прав учасників 

господарських товариств 
доц. Цікало В.І. 

 

4 грудня 

Неділя 

11.50-13.10 

ДВВС – лекція 

Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 
рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 

Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 
З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 

кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 
провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

13.30-14.50 

ДВВС – практичне 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 

З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 
кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 

провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

15.05-16.25 
Іноземна правнича мова – 

практичне 
ас. Чорний В.В. 

Іноземна правнича мова – 
практине 

доц. Гриня Н.О. 

Іноземна правнича мова – 
практичне 

ас. Яремко Т.І. 



16.40-18.00 
Здійснення і захист цивільних 

прав –практичне  
д.ю.н. Квіт Н.М 

Вексельне право  – практичне 
проф. Якубівський І.Є. 

 

5 грудня 

Понеділок 

10.10-11.30 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне 
ас. Суханов М.О 

ЗАЛІК 
Господарські договори  

доц. Бек Ю.Б 

Правове регулювання трудових 
відносин державних службовців та 

їх соціальний захист– лекція  
доц. Парпан Т.В. 

11.50-13.10 
Механізм кримінально-правового 

регулювання – практичне  
доц. Крикливець Д.Є 

 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне 
ас. Суханов М.О 

13.30-14.50 
Механізм кримінально-правового 

регулювання – практичне  

доц. Крикливець Д.Є 

Здійснення і захист цивільних 
прав –практичне  

д.ю.н. Квіт Н.М 

Здійснення і захист цивільних прав 
–практичне  

доц. Гнатів О.М. 

15.05-16.25 

Докази і доказування у 
кримінальному провадженні – 

лекція  
проф. Нор В. Т./ доц. Павлишин 

А.А. 

Здійснення і захист цивільних 
прав –практичне  
д.ю.н. Квіт Н.М 

Здійснення і захист цивільних прав 
–практичне  

доц. Гнатів О.М. 

16.40-18.00 

ЗАЛІК 
Альтернативне вирішення 

кримінальних правопорушень у 
кримінальному провадженні  

проф. Нор В.Т. 

  

6 грудня 

Вівторок 

08.30- 09.50   

ЗАЛІК 
Форми та способи захисту права 

особи на соціальний захист в 
Україні  

проф. Синчук С.М. 

10.10-11.30 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне 
ас. Суханов М.О 

  

11.50-13.10 
Здійснення і захист цивільних 

прав –практичне  
д.ю.н. Квіт Н.М 

Досудове розслідування і 
судовий розгляд кримінальних 

справ – практичне 
доц. Багрій М.В. 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне 

ас. Суханов М.О 

13.30-14.50 
Кримінально –правова охорона 

особи  –лекція 
проф. Бурдін В.М. 

Досудове розслідування і 
судовий розгляд кримінальних 

справ – практичне 
доц. Багрій М.В. 

Механізм кримінально-правового 
регулювання – практичне  

доц. Денис С.Р. 

15.05-16.25 
Кримінально –правова охорона 

особи  –лекція 
проф. Бурдін В.М. 

Вексельне право  – лекція 
проф. Якубівський І.Є. 

Механізм кримінально-правового 
регулювання – практичне  

доц. Денис С.Р. 

16.40-18.00  
Вексельне право  – лекція  

проф. Якубівський І.Є. 

Захист трудових прав та інтересів 
роботодавців – практичне 

проф. Рим О.М. 

7 грудня 

Середа 

10.10-11.30 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне 
ас. Суханов М.О 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне 

доц. Кметик-Подубінська Х.І. 

Досудове розслідування і судовий 
розгляд кримінальних справ – 

практичне 
доц. Калужна О.М.  

11.50-13.10 
Кримінально –правова охорона 

особи  –практичне  
доц. Шуп`яна М.Ю. 

Механізм кримінально-правового 
регулювання – практичне  

доц. Крикливець Д.Є 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне 

ас. Суханов М.О 

13.30-14.50 

Докази і доказування у 

кримінальному провадженні – 
лекція  

проф. Нор В. Т./ доц. Павлишин 
А.А. 

Механізм кримінально-правового 
регулювання – практичне  

доц. Крикливець Д.Є 

Здійснення і захист цивільних прав 
–практичне  

доц. Гнатів О.М. 

15.05-16.25 

Докази і доказування у 
кримінальному провадженні – 

лекція  
проф. Нор В. Т./ доц. Павлишин 

А.А. 

 

Здійснення і захист цивільних прав 

–практичне  
доц. Гнатів О.М. 



16.40-18.00 
ІСПИТ 

Конституційні цінності та їх реалізація в Україні 
проф. Гураль П.Ф./ проф. Бориславська О.М / проф. Рабінович С.П./проф. Різник С.В 

8 грудня 

Четвер 

10.10-11.30 
Кримінально –правова охорона 

особи  –лекція 
проф. Бурдін В.М. 

 

Правове регулювання трудових 
відносин державних службовців та 

їх соціальний захист– лекція  
доц. Парпан Т.В. 

11.50-13.10 
Кримінально –правова охорона 

особи  –лекція 
проф. Бурдін В.М. 

 

Правове регулювання трудових 
відносин державних службовців та 

їх соціальний захист–практичне  
доц. Парпан Т.В. 

13.30-14.50 

Докази і доказування у 

кримінальному провадженні – 
практичне 

проф. Нор В. Т./ доц. Павлишин 
А.А. 

Вексельне право  – лекція 
проф. Якубівський І.Є. 

Захист трудових прав та інтересів 
роботодавців – лекція  

проф. Рим О.М. 

15.05-16.25 

Докази і доказування у 
кримінальному провадженні – 

практичне 

проф. Нор В. Т./ доц. Павлишин 
А.А. 

Вексельне право  – практичне 
проф. Якубівський І.Є. 

Захист трудових прав та інтересів 
роботодавців – лекція 

проф. Рим О.М. 

16.40-18.00  
Суб`єкти господарської 

діяльності– лекція 
проф. Юркевич Ю.М. 

 

18.10-19.30  
Суб`єкти господарської 

діяльності– лекція 
проф. Юркевич Ю.М. 

 

9 грудня 

П`ятниця 

10.10-11.30 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне 
ас. Суханов М.О 

  

11.50-13.10 
Здійснення і захист цивільних 

прав –практичне  
д.ю.н. Квіт Н.М 

 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне 
ас. Суханов М.О 

13.30-14.50 
Здійснення і захист цивільних 

прав –практичне  
д.ю.н. Квіт Н.М 

Досудове розслідування і 
судовий розгляд кримінальних 

справ – практичне 
доц. Багрій М.В. 

Механізм кримінально-правового 
регулювання – практичне  

доц. Денис С.Р. 

15.05-16.25 

 

Докази і доказування у 

кримінальному провадженні – 
лекція 

проф. Нор В. Т./ доц. Павлишин 
А.А. 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне 

доц. Кметик-Подубінська Х.І. 

Правове регулювання трудових 
відносин державних службовців та 

їх соціальний захист– лекція  
доц. Парпан Т.В. 

16.40-18.00 

ЗАЛІК 
Забезпечення прав учасників 

досудового провадження  
доц. Бойко В.П. 

Суб`єкти господарської 
діяльності– практичне 
проф. Юркевич Ю.М. 

Захист трудових прав та інтересів 
роботодавців – практичне  

проф. Рим О.М 

18.10-19.30  
Суб`єкти господарської 
діяльності– практичне 
проф. Юркевич Ю.М. 

 

10 грудня 

Субота 

10.10-11.30 

ДВВС – практичне 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 

З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 
кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 

провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

11.50-13.10 

ДВВС – практичне 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 

З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 
кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 

провадженні  – доц. Шевчук М. І. 



13.30-14.50 
Кримінально –правова охорона 

особи  –практичне  
доц. Шуп`яна М.Ю 

Вексельне право  – практичне 
проф. Якубівський І.Є. 

Правове регулювання трудових 
відносин державних службовців та 

їх соціальний захист–практичне  

доц. Парпан Т.В. 

15.05-16.25 

 
 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне 

доц. Кметик-Подубінська Х.І 
 

11 грудня 

Неділя 

11.50-13.10 
Іноземна правнича мова – 

практичне 
ас. Чорний В.В. 

Іноземна правнича мова – 
практине 

доц. Гриня Н.О. 

Іноземна правнича мова – 
практичне 

ас. Яремко Т.І. 

13.30- 14.50 
Іноземна правнича мова – 

практичне 
ас. Чорний В.В. 

Іноземна правнича мова – 
практине 

доц. Гриня Н.О. 

Іноземна правнича мова – 
практичне 

ас. Яремко Т.І. 

15.05 –16.25 

Досудове розслідування і 
судовий розгляд кримінальних 

справ – практичне 

доц. Войнарович А.Б. 

Вексельне право  – практичне 
проф. Якубівський І.Є. 

Правове регулювання трудових 
відносин державних службовців та 

їх соціальний захист–лекція 

доц. Парпан Т.В. 

16.40 –18.00 

Досудове розслідування і 
судовий розгляд кримінальних 

справ – практичне 
доц. Войнарович А.Б. 

 
Захист трудових прав та інтересів 

роботодавців – лекція  
проф. Рим О.М 

12 грудня  

Понеділок 

08.30- 09.50 
ІСПИТ 

Правові цінності та етичні стандарти в професійній діяльності юриста  
проф. Бойко І.Й. 

11.50-13.10 

Докази і доказування у 

кримінальному провадженні – 
практичне 

проф. Нор В. Т./ доц. Павлишин 
А.А. 

Здійснення і захист цивільних 
прав –практичне  
д.ю.н. Квіт Н.М 

Правове регулювання трудових 
відносин державних службовців та 

їх соціальний захист– практичне 
доц. Парпан Т.В. 

13.30- 14.50 

Докази і доказування у 

кримінальному провадженні – 
практичне 

проф. Нор В. Т./ доц. Павлишин 
А.А. 

Здійснення і захист цивільних 
прав –практичне  
д.ю.н. Квіт Н.М 

Правове регулювання трудових 
відносин державних службовців та 

їх соціальний захист– практичне 
доц. Парпан Т.В. 

15.05 –16.25 
Кримінально –правова охорона 

особи  –практичне  
доц. Шуп`яна М.Ю 

Суб`єкти господарської 

діяльності– практичне 
проф. Юркевич Ю.М. 

Захист трудових прав та інтересів 

роботодавців – практичне 
проф. Рим О.М 

16.40 –18.00 
Кримінально –правова охорона 

особи  –практичне  
доц. Шуп`яна М.Ю 

Суб`єкти господарської 
діяльності– практичне 
проф. Юркевич Ю.М. 

Захист трудових прав та інтересів 
роботодавців – практичне 

проф. Рим О.М 

Сесія відбуватиметься в дистанційному режимі. Щодо деталей сесії старостам груп необхідно налагодити 

зв'язок з керівниками курсів. 

В.о. декана                                                                                      проф. Бурдін В.М. 

  



Дата , дні   
Курс, 

група 

2 потік 

ЮРД М 17з ЮРД М 18з ЮРД М 19з 

28 

листопада 

Понеділок 

10.10-11.30 
ІСПИТ 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів особи у відносинах з публічною адміністрацією  
проф. Школик А.М./ доц. Янюк Н.В/ доц. Ільницький О.В. 

13.30-14.50 Правова охорона інтелектуальної власності– лекція 
доц. Тарасенко Л.Л. 

15.05-16.25 Правова охорона інтелектуальної власності– лекція 
доц. Тарасенко Л.Л. 

16.40-18.00 
Іноземна правнича мова – лекція 

ас. Микитин У.А. 

Іноземна правнича мова – лекція 

ас. Поплавська Л.Л. 

Іноземна правнича мова – лекція 

 ас. Чорний В.В. 

18.10-19.30 
 Організація роботи прокуратури – 

лекція 
доц. Павлишин А.А. 

Заставні відносини в 
нотаріальній діяльності – лекція 

д.ю.н. Квіт Н.М. 

29 

листопада 

Вівторок 

10.10-11.30 Механізм кримінально-правового регулювання – лекція 
доц. Марін О.К.  

11.50-13.10 Механізм кримінально-правового регулювання – лекція 

доц. Марін О.К. 

13.30-14.50 Здійснення і захист цивільних прав – лекція 
проф. Якубівський І.Є. 

15.05-16.25 Здійснення і захист цивільних прав – лекція 
проф. Якубівський І.Є. 

16.40-18.00 
  ЗАЛІК 

Зобов`язальне право  
проф. Коссак В.М. 

30 

листопада 

Середа 

10.10-11.30 
Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ – лекція  

проф. Бобечко Н.Р./ доц. Бойко В.П./ доц. Калужна О.М. 

11.50-13.10 
Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ – лекція  

проф. Бобечко Н.Р./ доц. Бойко В.П./ доц. Калужна О.М. 

13.30-14.50 
Механізм кримінально-правового регулювання – лекція 

доц. Марін О.К. 

15.05-16.25 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне 
доц. Гладьо Ю.О. 

ЗАЛІК 
Відповідальність за кримінальні 

правопорушення у сфері службової 
діяльності  

доц. Марін О.К. 

 

16.40-18.00 

ЗАЛІК 
Позовне провадження  
 доц. Угриновська О.І 

  

1 грудня 

Четвер 

10.10-11.30 

ІСПИТ 
Теоретико-прикладні засади юридичної діяльності  

проф. Косович В.М. 

13.30-14.50 

Досудове розслідування і судовий 

розгляд кримінальних справ –

практичне 

доц. Бойко В.П. 

Механізм кримінально-правового 

регулювання – практичне 

д.ю.н. Палюх Л.М. 

Здійснення і захист цивільних 

прав – практичне 

доц. Михайлів М.О. 

15.05-16.25 
Здійснення і захист цивільних 

прав – практичне 
доц. Андрусів У.Б. 

Механізм кримінально-правового 
регулювання – практичне 

 д.ю.н. Палюх Л.М. 

Здійснення і захист цивільних 
прав – практичне 

доц. Михайлів М.О. 

16.40-18.00  
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне  

к.ю.н. Гринчак І.В. 

Досудове розслідування і 
судовий розгляд кримінальних 

справ –практичне 
проф. Бобечко Н.Р. 

18.10-19.30  Процес прийняття процесуальних 
рішень у кримінальному 

 



провадженні – лекція 
доц. Слюсарчук Х.Р. / доц. Мазур 

М.Р.  

2 грудня  

П`ятниця 

10.10-11.30   

ЗАЛІК 
Обмеження речових прав – 

практичне 
доц. Грущинська Н.І    

11.50-13.10 
Механізм кримінально-правового 

регулювання – практичне 
доц. Шуп`яна М.Ю. 

Досудове розслідування і судовий 
розгляд кримінальних справ –

практичне 
доц. Бойко В.П 

 

13.30-14.50 Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ – лекція  
проф. Бобечко Н.Р./ доц. Бойко В.П./ доц. Калужна О.М. 

15.05-16.25 Здійснення і захист цивільних прав – лекція 
проф. Якубівський І.Є. 

16.40-18.00 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне 
доц. Гладьо Ю.О. 

Організація роботи прокуратури – 
практичне 

доц. Павлишин А.А 

Механізм кримінально-правового 
регулювання – практичне 

д.ю.н. Палюх Л.М. 

18.10-19.30   
Механізм кримінально-правового 

регулювання – практичне 

д.ю.н. Палюх Л.М. 

3 грудня  

Субота 

10.10-11.30 

ДВВС – лекція 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 

З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 
кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 

провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

11.50-13.10 

ДВВС – лекція 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 

Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 
З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 

кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 
провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

13.30-14.50 Іноземна правнича мова – лекція 
ас. Микитин У.А. 

Іноземна правнича мова – лекція 
ас. Поплавська Л.Л. 

Іноземна правнича мова – лекція 
 ас. Чорний В.В. 

15.05-16.25 Іноземна правнича мова – лекція 
ас. Микитин У.А. 

Іноземна правнича мова – лекція 
ас. Поплавська Л.Л. 

Іноземна правнича мова – лекція 
 ас. Чорний В.В. 

16.40-18.00 

ЗАЛІК 
Правові форми використання 

земель в Україні  
доц. Федорович  В.І. 

ЗАЛІК 
Особливості кримінальної 

відповідальності неповнолітніх  
д.ю.н. Палюх Л.М. 

ЗАЛІК 

Комерційне представництво 
доц. Грущинська Н.І    

4 грудня 

Неділя 

08.30- 09.50 
ІСПИТ 

Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці  
проф. Бурак В.Я./ доц. Стрепко В.Л./ доц. Ласько І.М 

11.50-13.10 

ДВВС – лекція 

Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 
рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 

Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 
З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 

кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 
провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

13.30-14.50 

ДВВС – практичне 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 

З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 
кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 

провадженні  – доц. Шевчук М. І. 



15.05-16.25 
Іноземна правнича мова – 

практичне 
ас. Микитин У.А. 

Іноземна правнича мова – 
праткичне 

ас. Поплавська Л.Л. 

Іноземна правнича мова – 
практичне 

 ас. Чорний В.В. 

5 грудня 

Понеділок 

10.10-11.30 Виконавче провадження – лекція 
доц. Угриновська О.І 

Здійснення і захист цивільних прав 
– практичне 

доц. Андрусів У.Б. 

Заставні відносини в 
нотаріальній діяльності–лекція 

д.ю.н. Квіт Н.М 

11.50-13.10 Виконавче провадження – лекція 
доц. Угриновська О.І 

Здійснення і захист цивільних прав 
– практичне 

доц. Андрусів У.Б. 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне  

доц. Шпуганич І.І. 

13.30-14.50 

Провадження у контрольних 
судових стадіях кримінального 

судочинства– лекція 

проф. Бобечко Н.Р. 

Організація роботи прокуратури – 
лекція 

доц. Павлишин А.А 

Здійснення і захист цивільних 
прав – практичне 

доц. Михайлів М.О. 

15.05-16.25 

Провадження у контрольних 
судових стадіях кримінального 

судочинства– лекція 
проф. Бобечко Н.Р. 

Процес прийняття процесуальних 
рішень у кримінальному 

провадженні – лекція 
доц. Слюсарчук Х.Р. / доц. Мазур 

М.Р. 

Здійснення і захист цивільних 
прав – практичне 

доц. Михайлів М.О. 

6 грудня 

Вівторок 

10.10-11.30  
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне  

к.ю.н. Гринчак І.В. 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне  

доц. Шпуганич І.І. 

11.50-13.10 Правова охорона інтелектуальної власності– лекція 
доц. Тарасенко Л.Л. 

13.30-14.50 
Механізм кримінально-правового 

регулювання – практичне 
доц. Шуп`яна М.Ю. 

Організація роботи прокуратури – 
лекція 

доц. Павлишин А.А 

Спадкові процедури в 
нотаріальній діяльності – лекція 

доц. Кравчик М.Б. 

15.05-16.25 
Механізм кримінально-правового 

регулювання – практичне 
доц. Шуп`яна М.Ю. 

Організація роботи прокуратури – 
практичне 

доц. Павлишин А.А 

Спадкові процедури в 
нотаріальній діяльності – лекція 

доц. Кравчик М.Б. 

16.40-18.00 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне 
доц. Гладьо Ю.О. 

  

7 грудня 

Середа 

10.10-11.30 
Виконавче провадження – 

практичне 
 доц. Угриновська О.І 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне  

к.ю.н. Гринчак І.В. 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне  

доц. Шпуганич І.І. 

11.50-13.10 
Виконавче провадження – 

практичне 
 доц. Угриновська О.І 

Процес прийняття процесуальних 
рішень у кримінальному 
провадженні – практичне 

доц. Слюсарчук Х.Р. / доц. Мазур 
М.Р. 

Заставні відносини в 
нотаріальній діяльності –лекція 

д.ю.н. Квіт Н.М 

13.30-14.50 

Провадження у контрольних 
судових стадіях кримінального 

судочинства– лекція 
проф. Бобечко Н.Р. 

Процес прийняття процесуальних 
рішень у кримінальному 
провадженні – практичне 

доц. Слюсарчук Х.Р. / доц. Мазур 
М.Р. 

Заставні відносини в 
нотаріальній діяльності –

практичне 
д.ю.н. Квіт Н.М 

15.05-16.25 

Провадження у контрольних 

судових стадіях кримінального 
судочинства– лекція 
проф. Бобечко Н.Р. 

  

16.40-18.00 
ІСПИТ 

Конституційні цінності та їх реалізація в Україні 
проф. Гураль П.Ф./ проф. Бориславська О.М / проф. Рабінович С.П./проф. Різник С.В 

8 грудня 

Четвер 

10.10-11.30 

Досудове розслідування і судовий 
розгляд кримінальних справ –

практичне 
доц. Бойко В.П. 

Здійснення і захист цивільних прав 

– практичне 
доц. Андрусів У.Б. 

Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне  
доц. Шпуганич І.І. 

11.50-13.10 

Досудове розслідування і судовий 
розгляд кримінальних справ –

практичне 
доц. Бойко В.П. 

Здійснення і захист цивільних прав 
– практичне 

доц. Андрусів У.Б. 

Спадкові процедури в 
нотаріальній діяльності – 

практичне 
доц. Кравчик М.Б. 



13.30-14.50 
Здійснення і захист цивільних 

прав – практичне 

доц. Андрусів У.Б. 

Процес прийняття процесуальних 
рішень у кримінальному 

провадженні – лекція 

доц. Слюсарчук Х.Р. / доц. Мазур 
М.Р. 

Спадкові процедури в 
нотаріальній діяльності – 

практичне 
доц. Кравчик М.Б. 

15.05-16.25 
Здійснення і захист цивільних 

прав – практичне 
доц. Андрусів У.Б. 

Процес прийняття процесуальних 
рішень у кримінальному 

провадженні – лекція 
доц. Слюсарчук Х.Р. / доц. Мазур 

М.Р. 

Заставні відносини в 
нотаріальній діяльності –лекція 

д.ю.н. Квіт Н.М 

9 грудня 

П`ятниця 

10.10-11.30 Виконавче провадження – лекція 
 доц. Угриновська О.І 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне  

к.ю.н. Гринчак І.В. 
 

11.50-13.10 Виконавче провадження – лекція 
 доц. Угриновська О.І 

Механізм кримінально-правового 
регулювання – практичне 

д.ю.н. Палюх Л.М. 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне  

доц. Шпуганич І.І. 

13.30-14.50 

Провадження у контрольних 
судових стадіях кримінального 

судочинства– практичне 
проф. Бобечко Н.Р. 

Досудове розслідування і судовий 
розгляд кримінальних справ –

практичне 
доц. Бойко В.П 

Механізм кримінально-правового 
регулювання – практичне 

д.ю.н. Палюх Л.М. 

15.05-16.25 

 

Провадження у контрольних 
судових стадіях кримінального 

судочинства– практичне 
проф. Бобечко Н.Р. 

Досудове розслідування і судовий 
розгляд кримінальних справ –

практичне 
доц. Бойко В.П 

Спадкові процедури в 
нотаріальній діяльності – лекція 

доц. Кравчик М.Б. 

16.40-18.00 

ЗАЛІК 
Апеляційне та касаційне 

оскарження судових рішень в 
адміністративному судочинстві  

доц. Труш М.І. 

 
Спадкові процедури в 

нотаріальній діяльності – лекція 
доц. Кравчик М.Б. 

10 грудня 

Субота 

10.10-11.30 

ДВВС – практичне 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 

З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 
кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 

провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

11.50-13.10 

ДВВС – практичне 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. Ромовська 

З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / Міжнародне 
кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у кримінальному 

провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

13.30-14.50 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне 
доц. Гладьо Ю.О. 

Організація роботи прокуратури – 
лекція 

доц. Павлишин А.А 

Досудове розслідування і 
судовий розгляд кримінальних 

справ –практичне 
проф. Бобечко Н.Р. 

15.05-16.25 

 

Виконавче провадження – 
практичне 

 доц. Угриновська О.І 

Організація роботи прокуратури – 
практичне 

доц. Павлишин А.А 

Досудове розслідування і 
судовий розгляд кримінальних 

справ –практичне 
проф. Бобечко Н.Р. 

11 грудня 

Неділя 

09.30  

ЗАЛІК 

Звільнення від покарання та його 
відбування  

доц. Крикливець Д.Є. 

 

11.50-13.10 
 Іноземна правнича мова – 

практичне 
ас. Микитин У.А. 

Іноземна правнича мова – 
практичне 

ас. Поплавська Л.Л. 

Іноземна правнича мова – 
практичне 

 ас. Чорний В.В 

13.30- 14.50 
 Іноземна правнича мова – 

практичне 
ас. Микитин У.А. 

Іноземна правнича мова – 
практичне 

ас. Поплавська Л.Л. 

Іноземна правнича мова – 
практичне 

 ас. Чорний В.В 



15.05 –16.25 
Виконавче провадження – 

практичне 
 доц. Угриновська О.І. 

Процес прийняття процесуальних 
рішень у кримінальному 

провадженні –практичне 
доц. Слюсарчук Х.Р. / доц. Мазур 

М.Р. 

Заставні відносини в 
нотаріальній діяльності–

практичне 
д.ю.н. Квіт Н.М 

 

16.40 –18.00 
Правова охорона інтелектуальної 

власності– практичне 
доц. Гладьо Ю.О. 

 

Заставні відносини в 
нотаріальній діяльності–

практичне 

д.ю.н. Квіт Н.М 

12 грудня  

Понеділок 

08.30- 09.50 
ІСПИТ 

Правові цінності та етичні стандарти в професійній діяльності юриста 
доц. Моряк-Протопопова Х. М. 

11.50-13.10 
Здійснення і захист цивільних 

прав – практичне 
доц. Андрусів У.Б. 

Правова охорона інтелектуальної 
власності– практичне  

к.ю.н. Гринчак І.В. 

Здійснення і захист цивільних 
прав – практичне 

доц. Михайлів М.О. 

13.30- 14.50 
Здійснення і захист цивільних 

прав – практичне 
доц. Андрусів У.Б. 

Процес прийняття процесуальних 

рішень у кримінальному 
провадженні –практичне 

доц. Слюсарчук Х.Р. / доц. Мазур 
М.Р. 

Спадкові процедури в 
нотаріальній діяльності – 

практичне 
доц. Кравчик М.Б. 

15.05 –16.25 

Провадження у контрольних 

судових стадіях кримінального 
судочинства– практичне 

проф. Бобечко Н.Р. 

Організація роботи прокуратури – 
практичне 

доц. Павлишин А.А 

Спадкові процедури в 

нотаріальній діяльності – 
практичне 

доц. Кравчик М.Б. 

16.40 –18.00 

Провадження у контрольних 
судових стадіях кримінального 

судочинства– практичне 
проф. Бобечко Н.Р. 

Здійснення і захист цивільних прав 
– практичне 

доц. Андрусів У.Б. 

Заставні відносини в 
нотаріальній діяльності–

практичне 
д.ю.н. Квіт Н.М 

Сесія відбуватиметься в дистанційному режимі. Щодо деталей сесії старостам груп необхідно налагодити 

зв'язок з керівниками курсів. 

В.о. декана                                                                                      проф. Бурдін В.М. 

  



Дата , дні   
Курс, 

група 

2 потік 

ЮРД М 1Аз ЮРД М 1Бз 

28 

листопада 

Понеділок 

10.10-11.30 
ІСПИТ 

Реалізація і захист прав , свобод та інтересів особи у відносинах з публічною адміністрацією  
проф. Школик А.М./ доц. Янюк Н.В/ доц. Ільницький О.В. 

13.30-14.50 Правова охорона інтелектуальної власності– лекція 
доц. Тарасенко Л.Л. 

15.05-16.25 Правова охорона інтелектуальної власності– лекція 
доц. Тарасенко Л.Л. 

16.40-18.00 
Іноземна правнича мова – лекція 

ас. Яремко Т.І. 

Іноземна правнича мова – лекція 

доц. Савка І.В. 

18.10-19.30 
Міжнародні стандарти кримінально-правової 

охорони прав людини – лекція 
доц. Денькович О.І 

Правове регулювання обігу цінних паперів – лекція 
проф. Яворська О.С. 

29 

листопада 

Вівторок 

10.10-11.30 Механізм кримінально-правового регулювання – лекція 
доц. Марін О.К.  

11.50-13.10 Механізм кримінально-правового регулювання – лекція 

доц. Марін О.К. 

13.30-14.50 Здійснення і захист цивільних прав – лекція 
проф. Якубівський І.Є. 

15.05-16.25 Здійснення і захист цивільних прав – лекція 
проф. Якубівський І.Є. 

16.40-18.00 

ЗАЛІК 
Діяльність адвоката- захисника у кримінальному 

провадженні  
доц. Войнарович А.Б. 

 

30 

листопада 

Середа 

10.10-11.30 
Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ – лекція  

проф. Бобечко Н.Р./ доц. Бойко В.П./ доц. Калужна О.М. 

11.50-13.10 
Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ – лекція  

проф. Бобечко Н.Р./ доц. Бойко В.П./ доц. Калужна О.М. 

13.30-14.50 
Механізм кримінально-правового регулювання – лекція 

доц. Марін О.К. 

15.05-16.25 
Правова охорона інтелектуальної власності– 

практичне 
доц. Кметик-Подубінська Х.І 

Механізм кримінально-правового регулювання –
практичне  

доц. Денькович О.І. 

16.40-18.00 

ЗАЛІК 
Правове регулювання медичних послуг  

проф. Герц А.А 
 

1 грудня 

Четвер 

10.10-11.30 

ІСПИТ 
Теоретико-прикладні засади юридичної діяльності  

проф. Косович В.М. 

13.30-14.50 

Набуття права на заняття та здійснення 

адвокатської діяльності– лекція 

проф. Решота В.В. 

Досудове розслідування і судовий розгляд 
кримінальних справ – практичне 

доц. Калужна О.М. 

15.05-16.25 
Досудове розслідування і судовий розгляд 

кримінальних справ – практичне 

проф. Бобечко Н.Р 

Здійснення і захист цивільних прав – практичне 
проф. Якубівський І.Є. 

16.40-18.00 

Міжнародні стандарти кримінально-правової 
охорони прав людини – лекція 

доц. Денькович О.І 
Здійснення і захист цивільних прав – практичне 

проф. Якубівський І.Є. 

18.10-19.30  
Правове регулювання обігу цінних паперів – лекція 

проф. Яворська О.С. 
 



2 грудня  

П`ятниця 

09.30  
ЗАЛІК 

Судовий захист корпоративних прав  

доц. Дюкарєва - Бержаніна К.Ю. 

11.50-13.10 
Правова охорона інтелектуальної власності– 

практичне 
доц. Кметик-Подубінська Х.І 

Правова охорона інтелектуальної власності– 
практичне 

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

13.30-14.50 Досудове розслідування і судовий розгляд кримінальних справ – лекція  
проф. Бобечко Н.Р./ доц. Бойко В.П./ доц. Калужна О.М. 

15.05-16.25 Здійснення і захист цивільних прав – лекція 
проф. Якубівський І.Є. 

16.40-18.00 
Набуття права на заняття та здійснення 

адвокатської діяльності– практичне 
проф. Решота В.В. 

Право товариств з обмеженою відповідальністю– 
лекція 

ас. Суханов М.О. 

3 грудня  

Субота 

10.10-11.30 

ДВВС – лекція 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. 

Ромовська З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / 
Міжнародне кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у 

кримінальному провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

11.50-13.10 

ДВВС – лекція 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. 

Ромовська З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / 
Міжнародне кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у 

кримінальному провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

13.30-14.50 Іноземна правнича мова – лекція 

ас. Яремко Т.І. 

Іноземна правнича мова – лекція 
ас. Яремко Т.І. Іноземна правнича мова – лекція 

доц. Савка І.В. 

15.05-16.25 Іноземна правнича мова – лекція 
ас. Яремко Т.І. 

Іноземна правнича мова – лекція 
ас. Яремко Т.І. Іноземна правнича мова – лекція 

доц. Савка І.В. 

4 грудня 

Неділя 

08.30- 09.50 
ІСПИТ 

Соціально-правові стандарти захисту прав та інтересів громадян в умовах глобалізації ринку праці  
проф. Бурак В.Я./ доц. Стрепко В.Л./ доц. Ласько І.М 

11.50-13.10 

ДВВС – лекція 

Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 
рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 

Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. 
Ромовська З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / 

Міжнародне кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у 
кримінальному провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

13.30-14.50 

 ДВВС – практичне 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. 

Ромовська З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / 
Міжнародне кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у 

кримінальному провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

15.05-16.25 Іноземна правнича мова – практичне 
ас. Яремко Т.І 

Іноземна правнича мова – практичне 
доц. Савка І.В. 

5 грудня 

Понеділок 

10.10-11.30 
Міжнародні стандарти кримінально-правової 

охорони прав людини – практичне 
доц. Денькович О.І 

ЗАЛІК 
Акціонерне право  
доц. Шпуганич І.І. 

11.50-13.10 Здійснення і захист цивільних прав – практичне 
доц. Михайлів М.О. 

 
 

13.30-14.50 
Набуття права на заняття та здійснення 

адвокатської діяльності– лекція 

проф. Решота В.В. 

Право товариств з обмеженою відповідальністю– 
лекція 

ас. Суханов М.О. 



15.05-16.25 
Набуття права на заняття та здійснення 

адвокатської діяльності– лекція 
проф. Решота В.В. 

Право товариств з обмеженою відповідальністю– 
практичне 

ас. Суханов М.О. 

16.40-18.00  
Здійснення і захист цивільних прав – практичне 

проф. Якубівський І.Є. 

18.10-19.30  
Здійснення і захист цивільних прав – практичне 

проф. Якубівський І.Є. 

6 грудня 

Вівторок 

10.10-11.30 
Правова охорона інтелектуальної власності– 

практичне 
доц. Кметик-Подубінська Х.І. 

Правова охорона інтелектуальної власності– 
практичне 

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

11.50-13.10 Правова охорона інтелектуальної власності– лекція 
доц. Тарасенко Л.Л. 

13.30-14.50 Здійснення і захист цивільних прав – практичне 
доц. Михайлів М.О. 

Право товариств з обмеженою відповідальністю– 
лекція 

ас. Суханов М.О. 

15.05-16.25 Здійснення і захист цивільних прав – практичне 
доц. Михайлів М.О. 

Право товариств з обмеженою відповідальністю– 

практичне 
ас. Суханов М.О. 

7 грудня 

Середа 

10.10-11.30  
Правова охорона інтелектуальної власності– 

практичне 
доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

11.50-13.10 
Правова охорона інтелектуальної власності– 

практичне 
доц. Кметик-Подубінська Х.І 

Правове регулювання обігу цінних паперів – лекція 
проф. Яворська О.С. 

13.30-14.50 
Механізм кримінально-правового регулювання –

практичне  

доц. Шуп`яна М.Ю. 

Правове регулювання обігу цінних паперів – 
практичне 

проф. Яворська О.С. 

15.05-16.25 
Механізм кримінально-правового регулювання –

практичне  
доц. Шуп`яна М.Ю. 

Право товариств з обмеженою відповідальністю– 
лекція 

ас. Суханов М.О. 

16.40-18.00 
ІСПИТ 

Конституційні цінності та їх реалізація в Україні 
проф. Гураль П.Ф./ проф. Бориславська О.М / проф. Рабінович С.П./проф. Різник С.В 

8 грудня 

Четвер 

11.50-13.10 
Правова охорона інтелектуальної власності– 

практичне 

доц. Кметик-Подубінська Х.І 

Право товариств з обмеженою відповідальністю– 
практичне 

ас. Суханов М.О. 

13.30-14.50 
Набуття права на заняття та здійснення 

адвокатської діяльності– лекція 
проф. Решота В.В. 

Право товариств з обмеженою відповідальністю– 
практичне 

ас. Суханов М.О. 

15.05-16.25 
Набуття права на заняття та здійснення 

адвокатської діяльності– практичне 
проф. Решота В.В. 

Досудове розслідування і судовий розгляд 
кримінальних справ – практичне 

доц. Калужна О.М. 

16.40-18.00 
Міжнародні стандарти кримінально-правової 

охорони прав людини – практичне 
доц. Денькович О.І 

Досудове розслідування і судовий розгляд 
кримінальних справ – практичне 

доц. Калужна О.М. 

9 грудня 

П`ятниця 

10.10-11.30 
Механізм кримінально-правового регулювання –

практичне  
доц. Шуп`яна М.Ю. 

ЗАЛІК 
Право власності юридичних осіб  

проф. Яворська  О.С 

11.50-13.10 
Набуття права на заняття та здійснення 

адвокатської діяльності– практичне 
проф. Решота В.В. 

 

13.30-14.50 
Набуття права на заняття та здійснення 

адвокатської діяльності– практичне 
проф. Решота В.В. 

Правове регулювання обігу цінних паперів – лекція 
проф. Яворська О.С. 

15.05-16.25 

 

Міжнародні стандарти кримінально-правової 
охорони прав людини – лекція 

доц. Денькович О.І 

Правове регулювання обігу цінних паперів – 
практичне 

проф. Яворська О.С. 

16.40-18.00  
Здійснення і захист цивільних прав – практичне 

проф. Якубівський І.Є. 



10 грудня 

Субота 

10.10-11.30 

ДВВС – практичне 
Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 

рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 
Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. 

Ромовська З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / 
Міжнародне кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у 

кримінальному провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

11.50-13.10 

ДВВС – практичне 

Правова політологія – доц. Семків В.О. / Політична юриспруденція в Україні – доц. Заяць І.Я. / Гендерна 
рівність та права жінок  –доц. Паславська Н.Т. / Генеза сучасних правових концепцій  – доц. Бедрій М.М. / 

Самозайнятість як форма реалізації права на працю  – проф. Синчук С.М. / Сім`я і право  – проф. 
Ромовська З.В./ Інформаційне право України та Європейського Союзу – доц. Самагальська Ю.Я.  / 

Міжнародне кримінальне право  – доц. Денькович О.І./ Міжнародні стандарти захисту прав людини у 
кримінальному провадженні  – доц. Шевчук М. І. 

13.30-14.50 
Міжнародні стандарти кримінально-правової 

охорони прав людини – практичне 
доц. Денькович О.І 

Правова охорона інтелектуальної власності– 
практичне 

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

15.05-16.25 

 

Міжнародні стандарти кримінально-правової 
охорони прав людини – лекція 

доц. Денькович О.І 
 

16.40 –18.00 
ЗАЛІК 

Житлове право  
доц. Михайлів М.О. 

 

11 грудня 

Неділя 

11.50-13.10 Іноземна правнича мова – практичне 
ас. Яремко Т.І. 

Іноземна правнича мова – практичне 
доц. Савка І.В. 

13.30- 14.50 Іноземна правнича мова – практичне 
ас. Яремко Т.І. 

Іноземна правнича мова – практичне 
доц. Савка І.В. 

15.05 –16.25 
Досудове розслідування і судовий розгляд 

кримінальних справ – практичне 
проф. Бобечко Н.Р. 

Правова охорона інтелектуальної власності– 
практичне 

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

16.40 –18.00 
Досудове розслідування і судовий розгляд 

кримінальних справ – практичне 
проф. Бобечко Н.Р. 

 

12 грудня  

Понеділок 

08.30- 09.50 
ІСПИТ 

Правові цінності та етичні стандарти в професійній діяльності юриста  
доц. Моряк-Протопопова Х. М. 

11.50-13.10 
Міжнародні стандарти кримінально-правової 

охорони прав людини – практичне 
доц. Денькович О.І 

Механізм кримінально-правового регулювання –
практичне  

доц. Денькович О.І. 

13.30- 14.50 Здійснення і захист цивільних прав – практичне 

доц. Михайлів М.О. 

Механізм кримінально-правового регулювання –
практичне  

доц. Денькович О.І. 

15.05 –16.25 Здійснення і захист цивільних прав – практичне 
доц. Михайлів М.О. 

Правове регулювання обігу цінних паперів – 
практичне 

проф. Яворська О.С. 

16.40 –18.00  

Правове регулювання обігу цінних паперів – 

практичне 
проф. Яворська О.С. 

Сесія відбуватиметься в дистанційному режимі. Щодо деталей сесії старостам груп необхідно налагодити 

зв'язок з керівниками курсів. 

В.о. декана                                                                                      проф. Бурдін В.М. 

 


