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РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 

З ЮРИДИЧНОЇ (КЛІНІЧНОЇ) ПРАКТИКИ 
 

для студентів юридичного факультету 
 

Денної форми здобуття освіти ОС «Магістр» 2-го року навчання 

(сесія з 10.11. 2022р. по 14.12 2022р. ) 

сесія проводиться за допомогою використання дистанційних технологій 

 

Дата , дні 
Курс, 

група 

ЮРД М 21с ЮРД М 22с ЮРД М 23с 

 

 

 

 

 

 

 
10 

листопада 

Четвер 

 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 

кримінології 
доц. Денис С.Р. 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
доц. Шевчук М.І. 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

ас. Дубас В.В. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Цікало В.І. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
проф. Бориславська О.М 

 

18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

ас. Дубас В.В. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 

доц. Цікало В.І. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
проф. Бориславська О.М 

 
19.40-21.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
к.ю.н. Борейко Г.Д. 

 

 

 

 

 
 

11 

листопада 

П`ятниця 

 
8.30-9.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

к.ю.н. Зубачик Н.Б. 

  

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
к.ю.н. Зубачик Н.Б. 

  

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Фурик І.Я 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Юркевич Ю.М. 



  
13.30-14.50 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 

кримінології 
д.ю.н. Палюх Л.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
проф. Юркевич Ю.М. 

 
15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

д.ю.н. Палюх Л.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стрепко В.Л. 

 
16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

доц. Мостовий А.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

листопада 

Субота 

 

8.30-9.50 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Чорненький В.І. 

 

 

 

10.10- 11.30 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

к.ю.н. Борейко Г.Д. 

 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 

доц. Самагальська Ю.Я. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 

власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю 

 

 

11.50-13.10 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

к.ю.н. Борейко Г.Д. 

 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 

доц. Самагальська Ю.Я. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 

власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю 

 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 
доц. Самагальська Ю.Я. 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

доц. Шевчук М.І. 

 

 

 

 

 

 

 

14 

листопада 

Понеділок 

 

8.30-9.50 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 

доц. Гудима Д.А. 

  

 

10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Фурик І.Я 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А. 

 

 

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Фурик І.Я 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 

фінансового права 

доц. Мостовий А.С 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 

доц. Гудима Д.А. 

 

 
13.30-14.50 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 

фінансового права 

доц. Мостовий А.С 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 

проф. Юркевич Ю.М. 



  

 
15.05-16.25 

  Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 

проф. Юркевич Ю.М. 

 

 

 

 

 

 
15 

листопада 

Вівторок 

 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 

права 
доц. Труш М.І. 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 

фінансового права 
доц. Мостовий А.С 

 

16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра адміністр. та фінансового 

права 

доц. Труш М.І. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Самагальська Ю.Я. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра адміністр. та 

фінансового права 

доц. Мостовий А.С 

 
18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Цікало В.І. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стрепко В.Л. 

 

19.40-21.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 

листопада 

Середа 

 
8.30-9.50 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А. 

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 
права 

доц. Труш М.І. 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Юркевич Ю.М. 

 
 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 
доц. Самагальська Ю.Я. 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Юркевич Ю.М. 

 
 

13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного 
п-ва 

доц. Самагальська Ю.Я. 

  

 

16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стрепко В.Л. 

 

 
18.10-19.30 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

д.ю.н. Палюх Л.М. 

 

 
19.40-21.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

д.ю.н. Палюх Л.М. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 

листопада 

Четвер 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

ас. Дубас В.В. 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Шевчук М.І. 

 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
к.ю.н. Зубачик Н.Б. 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
доц. Шевчук М.І. 

 

16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

к.ю.н. Зубачик Н.Б. 
16.40-17.20 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Цікало В.І. 

 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

проф. Бориславська О.М 

 
18.10-19.30 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Цікало В.І. 

 

 
19.40-21.00 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

доц. Мостовий А.С 

 

 

 

 

 

 

 
18 

листопада 

П`ятниця 

 

8.30-9.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А. 

  

 
 

10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

к.ю.н. Зубачик Н.Б. 

 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра інтелектуальної 

власності, інформаційного та 
корпоративного п-ва 

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю 

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра цивільного права та 

процесу 
к.ю.н. Зубачик Н.Б. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

доц. Мостовий А.С 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А. 

 
13.30-14.50 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стрепко В.Л. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
доц. Шевчук М.І. 

 

 

 

 
19 

листопада 

Субота 

 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

к.ю.н. Борейко Г.Д. 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Денис С.Р. 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
к.ю.н. Борейко Г.Д. 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

доц. Мостовий А.С 

 
18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Чорненький В.І. 

 



  
19.40-21.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А. 

 

 

 

 

 
21 

листопада 

Понеділок 

 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 
права 

доц. Труш М.І. 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Шевчук М.І. 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Денис С.Р. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стрепко В.Л. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

доц. Мостовий А.С 

 
18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 

кримінології 
доц. Денис С.Р. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стрепко В.Л. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

листопада 

Вівторок 

 

10.10- 11.30 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю 

 
 

11.50-13.10 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 

власності, інформаційного та 
корпоративного п-ва 

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Фурик І.Я 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стрепко В.Л. 

 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Фурик І.Я 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

д.ю.н. Палюх Л.М. 

 

 

16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 
доц. Самагальська Ю.Я 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Цікало В.І. 

 

 
18.10-18.50 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Цікало В.І. 

 

 
 

23 

листопада 

Середа 

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

ас. Дубас В.В. 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
проф. Бориславська О.М 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Денис С.Р. 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Юркевич Ю.М. 



  
 

15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

к.ю.н. Борейко Г.Д. 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 

проф. Юркевич Ю.М. 
15.05-15.45 

 

16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стрепко В.Л. 

 

 
18.10-19.10 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
к.ю.н. Борейко Г.Д. 

 

 
19.40-20.20 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

к.ю.н. Борейко Г.Д. 

 

 

 

 

 

 

 
24 

листопада 

Четвер 

 
15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

к.ю.н. Борейко Г.Д. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Денис С.Р. 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Денис С.Р. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

к.ю.н. Борейко Г.Д. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Денис С.Р. 

 
18.10-19.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 
права 

доц. Труш М.І. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Цікало В.І. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
проф. Бориславська О.М 

 
19.40-20.20 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
к.ю.н. Борейко Г.Д. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
25 

листопада 

П`ятниця 

 
8.30-09.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
к.ю.н. Зубачик Н.Б. 

  

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра цивільного права та 

процесу 
к.ю.н. Зубачик Н.Б. 

  

 
15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

к.ю.н. Борейко Г.Д. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Шевчук М.І. 

 

16.40-18.00 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

к.ю.н. Борейко Г.Д. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Шевчук М.І. 
16.40-17.20 

 

18.10-19.10 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Чорненький В.І. 

 



 

 

 

 

 

 
26 

листопада 

Субота 

 
8.30-09.50 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Чорненький В.І. 

 

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

к.ю.н. Борейко Г.Д. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Денис С.Р. 

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

ас. Дубас В.В. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Денис С.Р. 

 

13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 
доц. Самагальська Ю.Я 

  

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 

 

 

 

 

 
27 

листопада 

Неділя 

 

08.30-09.50 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Чорненький В.І. 

 

 

10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

к.ю.н. Борейко Г.Д. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Самагальська Ю.Я. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра адміністр. та 

фінансового права 

доц. Мостовий А.С 

 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

к.ю.н. Борейко Г.Д. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Самагальська Ю.Я. 

 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стрепко В.Л. 

 

13.30-14.50 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стрепко В.Л. 

Диференційований залік за результатами проходження курсу «Юридична клінічна практика» у 

всіх академічних групах - ас. Суханов М.О. 

Сесія відбуватиметься в дистанційному режимі. Щодо деталей сесії старостам необхідно контактувати із 

Завідувачем Юридичної клініки «Лабораторія практичного права» Сухановим М.О. 

 

В.о. декана проф. Бурдін В.М. 



Дата , дні 
Курс, 

група 

ЮРД М 24с ЮРД М 25с ЮРД М 26с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

листопада 

Четвер 

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Шевчук М.І. 

  

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Шевчук М.І. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
проф. Бориславська О.М 

 

 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
проф. Бориславська О.М 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального права та 

кримінології 
доц. Крикливець Д.Є. 

 

 
16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Крикливець Д.Є. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стасів О.В. 

 
18.10-19.30 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 

кримінології 
доц. Крикливець Д.Є. 

 

19.40-21.00 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Манюк П.Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 

листопада 

П`ятниця 

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Шуп`яна М.Ю. 

  

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Шуп`яна М.Ю. 

  

 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 

права 

ас. Дзіковський М.Р 

  

 
16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
к.ю.н. Єзерський Р.Б. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
доц. Бетенчук М.М. 

 
18.10-19.30 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
доц. Кравчик М.Б. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
к.ю.н. Єзерський Р.Б. 

 

19.40-21.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Кравчик М.Б. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

к.ю.н. Єзерський Р.Б. 
19.40-20.20 



 

 

 

 

 

 

 
12 

листопада 

Субота 

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Якубівський І.Є. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

ас. Дзіковський М.Р 

 

 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 
права 

ас. Дзіковський М.Р 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Мартин В.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стасів О.В. 

 

13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 
права 

ас. Дзіковський М.Р 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Мартин В.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Манюк П.Т 

 
15.05-16.25 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Манюк П.Т 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 

листопада 

Понеділок 

 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 

доц. Гудима Д.А 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 

власності, інформаційного та 
корпоративного п-ва 

доц. Тарасенко Л.Л. 

 

15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

доц. Шевчук М.І. 

 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 

власності, інформаційного та 
корпоративного п-ва 
доц. Тарасенко Л.Л. 

 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

доц. Шевчук М.І. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра цивільного права та 

процесу 
доц. Кравчик М.Б. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 

доц. Гудима Д.А 

 
 

18.10-19.30 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 

доц. Кравчик М.Б. 

 

 

 

 

 

 
15 

листопада 

Вівторок 

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Якубівський І.Є. 

  

 
 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Якубівський І.Є. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 

власності, інформаційного та 
корпоративного п-ва 
доц. Мартин В.М. 

 

 
 

13.30-14.50 

 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 

доц. Раневич О.Ю. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 

власності, інформаційного та 
корпоративного п-ва 
доц. Мартин В.М. 

 



  
15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

к.ю.н. Єзерський Р.Б. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 

доц. Стасів О.В. 

16.40-18.00 
  Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
к.ю.н. Єзерський Р.Б. 

 
18.10-19.30 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

к.ю.н. Єзерський Р.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 

листопада 

Середа 

 

8.30-9.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 
доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю 

  

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

  

 
 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Якубівський І.Є. 
11.50-12.30 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 

 
13.30-14.50 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 

кримінології 
доц. Крикливець Д.Є. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 
 

15.05-16.25 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального права та 

кримінології 

доц. Крикливець Д.Є. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 

власності, інформаційного та 
корпоративного п-ва 
доц. Тарасенко Л.Л. 

 

16.40-18.00 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Тарасенко Л.Л. 

 

 

 
17 

листопада 

Четвер 

 
10.10- 11.30 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

ас. Дзіковський М.Р 

 

 
11.50-13.10 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
проф. Бориславська О.М 

 

 
13.30-14.50 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
проф. Бориславська О.М 

 



  
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
проф. Бориславська О.М 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Манюк П.Т 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Шуп`яна М.Ю. 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Крикливець Д.Є. 

 
18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Шуп`яна М.Ю. 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Крикливець Д.Є. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

листопада 

П`ятниця 

 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 
доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю 

  

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Крикливець Д.Є. 

 

15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Шевчук М.І. 
15.05-15.45 

 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 

кримінології 

доц. Крикливець Д.Є. 

 
16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Кравчик М.Б. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 

доц. Гудима Д.А 

 
18.10-19.30 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра цивільного права та 

процесу 
доц. Кравчик М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 
19 

листопада 

Субота 

 
8.30-09.50 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 
права 

ас. Дзіковський М.Р 

  

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 
права 

ас. Дзіковський М.Р 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

к.ю.н. Єзерський Р.Б. 

 

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Якубівський І.Є. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

к.ю.н. Єзерський Р.Б. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

ас. Дзіковський М.Р 

 
13.30-14.50 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 

фінансового права 
ас. Дзіковський М.Р 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
к.ю.н. Єзерський Р.Б. 



  
15.05-16.25 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
к.ю.н. Єзерський Р.Б. 

 

 

 

 

 

 
21 

листопада 

Понеділок 

 
15.05-16.25 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стасів О.В. 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Шевчук М.І. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Раневич О.Ю. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стасів О.В. 

 
18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Шуп`яна М.Ю. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

к.ю.н. Єзерський Р.Б. 

 

 

19.40-21.00 

 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

к.ю.н. Єзерський Р.Б. 
19.40-20.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

листопада 

Вівторок 

 

 

10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 
доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю 

  

 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Раневич О.Ю. 

  

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Раневич О.Ю. 

  

 
15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Раневич О.Ю. 

 

 

16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Мартин В.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

к.ю.н. Єзерський Р.Б. 

 
18.10-19.30 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

к.ю.н. Єзерський Р.Б. 

 

19.40-21.00 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 

 

23 

листопада 

Середа 

 
8.30-09.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 
права 

ас. Дзіковський М.Р 

  

 
 

10.10- 11.30 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
проф. Бориславська О.М 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Тарасенко Л.Л. 



  
 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного 
п-ва 

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра адміністр. та 

фінансового права 

ас. Дзіковський М.Р 

 
13.30-14.50 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
проф. Бориславська О.М 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 

фінансового права 
ас. Дзіковський М.Р 

 

15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
проф. Бориславська О.М 

 

 

16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Раневич О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

листопада 

Четвер 

 

13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 
доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю 

  

 

15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
проф. Бориславська О.М 

  

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
проф. Бориславська О.М 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Крикливець Д.Є. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Манюк П.Т 

 
18.10-19.30 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Кравчик М.Б. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Бетенчук М.М. 

 
19.40-20.20 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
доц. Кравчик М.Б. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
доц. Бетенчук М.М. 

 

 

 

 

 

 
25 

листопада 

П`ятниця 

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
проф. Якубівський І.Є. 

  

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Шевчук М.І. 

  

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Шевчук М.І. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

ас. Дзіковський М.Р 

 

 
15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

ас. Дзіковський М.Р 

 



  
 

16.40-18.00 

  

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Раневич О.Ю. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 

фінансового права 

ас. Дзіковський М.Р 

 
18.10-19.30 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 

фінансового права 
ас. Дзіковський М.Р 

 
19.40-21.00 

  Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра цивільного права та 

процесу 
доц. Бетенчук М.М 

 

 

 

 

 

 

 
26 

листопада 

Субота 

 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Раневич О.Ю. 

  

 

13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Раневич О.Ю. 

  

 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Раневич О.Ю. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Бетенчук М.М 

16.40-18.00 
 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Бетенчук М.М 

 

18.10-19.30 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 

 
27 

листопада 

Неділя 

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
проф. Якубівський І.Є. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
к.ю.н. Єзерський Р.Б. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
доц. Бетенчук М.М 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Якубівський І.Є. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

к.ю.н. Єзерський Р.Б. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Бетенчук М.М 

Диференційований залік за результатами проходження курсу «Юридична клінічна практика» у 

всіх академічних групах - ас. Суханов М.О. 

 

Сесія відбуватиметься в дистанційному режимі. Щодо деталей сесії старостам необхідно контактувати із 

Завідувачем Юридичної клініки «Лабораторія практичного права» Сухановим М.О. 

В.о. декана проф. Бурдін В.М. 



 

Дата , дні 
Курс, 

група 

ЮРД М 27с ЮРД М 28с ЮРД М 29с 

 

 

 

 

 

 

 

10 

листопада 

Четвер 

 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 
права 

доц. Джох Р.В 

  

 
 

16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 
права 

доц. Джох Р.В 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Манюк П.Т 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

ас. Гінда О.М. 

 
18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Манюк П.Т 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

ас. Гінда О.М. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра цивільного права та 

процесу 
проф. Дякович М.М. 

 
19.40-21.00 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

ас. Гінда О.М. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Дякович М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 

листопада 

П`ятниця 

 

10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 
ас. Суханов М.О. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Шпуганич І.І. 

 

 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Марін О.К. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Шпуганич І.І. 

 

 
 

13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Марін О.К. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

к.ю.н. Ланкевич А.З. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Шуп`яна М.Ю. 

 
15.05-16.25 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Шуп`яна М.Ю. 

 

 

 

 
 

12 

листопада 

Субота 

 
8.30-9.50 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
доц. Фігурський В.М 

  

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

доц. Чорненький В.І. 

 
 

11.50-13.10 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Манюк П.Т 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 

фінансового права 

ас. Гінда О.М. 



  
 

13.30-14.50 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 

фінансового права 

ас. Гінда О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

листопада 

Понеділок 

 

 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 

ас. Суханов М.О. 

  

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Гнатів О.М. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

д.ю.н. Палюх Л.М. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

 

 
18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 

доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

д.ю.н. Палюх Л.М. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

 
 

19.40-21.00 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 

доц. Гудима Д.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

листопада 

Вівторок 

 
8.30-9.50 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
доц. Фігурський В.М 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Шпарик Н.Я. 

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Шпарик Н.Я. 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Гнатів О.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

 

 
15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

 

 
16.40-17.20 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

к.ю.н. Ланкевич А.З. 

 

16 

листопада 

Середа 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Гнатів О.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

 



  

15.05-16.25 

 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Шпуганич І.І 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Шуп`яна М.Ю. 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Марін О.К. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Шуп`яна М.Ю. 

 
18.10-19.30 

  Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

листопада 

Четвер 

 
10.10- 11.30 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

ас. Гінда О.М. 

 

11.50-13.10 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 

власності, інформаційного та 
корпоративного п-ва 

доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

 

13.30-14.50 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Манюк П.Т 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального права та 

кримінології 
д.ю.н. Палюх Л.М. 

 

 
18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Манюк П.Т 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

д.ю.н. Палюх Л.М. 

 

 
19.40-21.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
доц. Гнатів О.М. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Манюк П.Т 

 

 

 

 

 
18 

листопада 

П`ятниця 

 
13.30-14.50 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Шпарик Н.Я. 

 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Гнатів О.М. 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

 
 

16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 
ас. Суханов М.О. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

к.ю.н. Ланкевич А.З. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 



  
18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
к.ю.н. Ланкевич А.З. 

 

 

19.40-21.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 

 

 

 

 

 

 
19 

листопада 

Субота 

 

8.30-9.50 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра адміністр. та фінансового 

права 
доц. Джох Р.В 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

ас. Гінда О.М. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра конституційного права 

доц. Чорненький В.І. 

 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 

права 

доц. Джох Р.В 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

ас. Гінда О.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

 

13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Фурик І.Я 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Лещух Д.Р. 
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листопада 

Понеділок 

 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 
ас. Суханов М.О. 

  

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

  

 
15.05-15.45 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
доц. Фігурський В.М 

  

 
16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
доц. Фігурський В.М 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 

кримінології 
доц. Шуп`яна М.Ю. 

 

18.10-19.30 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Манюк П.Т 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Шпарик Н.Я. 

 

19.40-21.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Манюк П.Т 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Шпарик Н.Я. 

22 

листопада 

Вівторок 

 
8.30-9.50 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Дякович М.М. 



  

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного 
п-ва 

ас. Суханов М.О. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 

власності, інформаційного та 
корпоративного п-ва 

доц. Шпуганич І.І 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

 
 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Марін О.К. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Шпуганич І.І 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Гнатів О.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

ас. Гінда О.М. 
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листопада 

Середа 

 

13.30-14.50 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 

 
15.05-16.25 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Дякович М.М. 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального права та 

кримінології 
доц. Марін О.К. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
доц. Фігурський В.М 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра цивільного права та 

процесу 
проф. Дякович М.М. 

 

18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Лещух Д.Р. 

 

 

19.40-21.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Манюк П.Т 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 

 

 

 

 

 

 
24 

листопада 

Четвер 

 

15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Манюк П.Т 

 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 
права 

доц. Джох Р.В 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

д.ю.н. Палюх Л.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

ас. Гінда О.М. 

 
18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Гнатів О.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

к.ю.н. Ланкевич А.З. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 
 

19.40-21.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Гнатів О.М. 
19.40-20.20 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Дюкарєва-Бержаніна К.Ю. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 

листопада 

П`ятниця 

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Фурик І.Я 

  

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Лещух Д.Р. 

 

 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

к.ю.н. Ланкевич А.З. 

 

 

16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

16.40-17.20 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра цивільного права та 

процесу 

проф. Дякович М.М. 

 
18.10-19.30 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 

 

19.40-21.00 

  Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Чорненький В.І. 
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листопада 

Субота 

 

10.10- 11.30 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Лещух Д.Р. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Чорненький В.І. 

 
11.50-13.10 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра соціального права 

доц. Лещух Д.Р. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
проф. Дякович М.М. 

 

13.30-14.50 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Дякович М.М. 
13.30-14.10 

 

16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Фурик І.Я 

  

 

18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Фурик І.Я 

  

 

19.40-21.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

  

  
8.30-9.50 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 
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листопада 

Неділя 

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Фурик І.Я 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
к.ю.н. Ланкевич А.З. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 
11.50-13.10 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

к.ю.н. Ланкевич А.З. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Чорненький В.І. 

 

13.30-14.50 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

доц. Фігурський В.М 
13.30-14.10 

Диференційований залік за результатами проходження курсу «Юридична клінічна практика» у 

всіх академічних групах - ас. Суханов М.О. 

 

Сесія відбуватиметься в дистанційному режимі. Щодо деталей сесії старостам необхідно контактувати із 

Завідувачем Юридичної клініки «Лабораторія практичного права» Сухановим М.О. 

 

В.о. декана проф. Бурдін В.М. 



 

Дата , дні 
Курс, 

група 

ЮРД М 2Ас ЮРД М 2Бс ЮРД М 2Вс 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

листопада 

Четвер 

 
11.50-13.10 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

проф. Когутич І.І 

 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

ас. Дубас В.В. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

проф. Когутич І.І 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Лещух Д.Р. 

 

 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

проф. Когутич І.І 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

ас. Дубас В.В. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Гордієнко В.В 

 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

проф. Когутич І.І 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального права та 

кримінології 

доц. Гордієнко В.В 
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листопада 

П`ятниця 

 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 
ас. Суханов М.О. 

  

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра цивільного права та 

процесу 
проф. Коссак В.М. 

  

 
 

15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Коссак В.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Коссак С.М. 

 

 

16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Мартин В.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Оприско М.В. 

 
 

18.10-19.30 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 

доц. Мартин В.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

доц. Кобрин В.С. 

 
19.40-21.00 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Кобрин В.С. 
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листопада 

Субота 

 

 
10.10- 11.30 

  Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 

доц. Оприско М.В 

 

 
11.50-13.10 

 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 
права 

доц. Ільницький О.В. 

 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

к.ю.н. Вакула І.Ю. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 

доц. Оприско М.В 

 

13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

к.ю.н. Вакула І.Ю. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стасів О.В. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра соціального права 

доц. Лещух Д.Р 

 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

к.ю.н. Вакула І.Ю. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стасів О.В. 
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листопада 

Понеділок 

 

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра інтелектуальної власності, 

інформаційного та корпоративного 
п-ва 

ас. Суханов М.О. 

  

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 
права 

доц. Ільницький О.В. 

  

 
 

15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 
права 

доц. Ільницький О.В. 

  

 

 
16.40-18.00 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стасів О.В. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 

доц. Оприско М.В 

 

 
18.10-19.30 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

ас. Дубас В.В. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 

доц. Оприско М.В 

 
 

19.40-21.00 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

ас. Дубас В.В. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального права та 

кримінології 

доц. Гордієнко В.В 

 
10.10- 11.30 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 



 

 

 

 

 
15 

листопада 

Вівторок 

 Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 фінансового права 
доц. Мостовий А.С 

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Коссак В.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

проф. Когутич І.І. 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Коссак В.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

проф. Когутич І.І. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 
15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

проф. Когутич І.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

листопада 

Середа 

 

10.10- 11.30 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра цивільного права та 

процесу 

доц. Коссак С.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Мартин В.М. 

 
 

11.50-13.10 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Коссак С.М. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра інтелектуальної 

власності, інформаційного та 
корпоративного п-ва 
доц. Мартин В.М. 

 
 

13.30-14.50 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра адміністр. та 

фінансового права 

доц. Труш М.І. 

 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального права та 

кримінології 
к.ю.н. Вакула І.Ю. 

  

 
18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального права та 

кримінології 
к.ю.н. Вакула І.Ю. 

  

 

19.40-21.00 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

  

 

 
17 

листопада 

Четвер 

 
8.30-9.50 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 

 
 

10.10- 11.30 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Мартин В.М. 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 



  
 

11.50-13.10 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 

власності, інформаційного та 
корпоративного п-ва 
доц. Мартин В.М. 

 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

доц. Кобрин В.С. 

 
13.30-14.50 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Кобрин В.С. 

 

15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
ас. Дубас В.В. 

  

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра конституційного права 

ас. Дубас В.В. 

  

 

18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Шпарик Н.Я. 

  

 

 

 

 

 

 
 

18 

листопада 

П`ятниця 

 

15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 
ас. Суханов М.О. 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Мартин В.М. 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

проф. Когутич І.І 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Гордієнко В.В 

 
18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

проф. Когутич І.І 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

доц. Гордієнко В.В 

 
19.40-21.00 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
проф. Когутич І.І 

 

 

 

 

 

 

 
19 

листопада 

Субота 

 
8.30-9.50 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Коссак С.М. 

 

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Коссак С.М. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

проф. Когутич І.І 

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

проф. Когутич І.І 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

проф. Когутич І.І 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 

права 
доц. Ільницький О.В. 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21 

листопада 

Понеділок 

 

10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 
ас. Суханов М.О. 

  

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

ас. Дубас В.В. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

доц. Труш М.І. 

 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

ас. Дубас В.В. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

доц. Труш М.І. 

 

 

16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

проф. Когутич І.І 

16.40-17.20 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

доц. Мостовий А.С 

 
18.10-19.30 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
проф. Когутич І.І 

 

19.40-21.00 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

проф. Когутич І.І 
19.40-20.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 

листопада 

Вівторок 

 
8.30-9.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Коссак В.М. 

  

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

проф. Коссак В.М. 

  

 
 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного 

п-ва 
ас. Суханов М.О. 

  

 

 
13.30-14.50 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 

власності, інформаційного та 
корпоративного п-ва 
доц. Мартин В.М. 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

проф. Когутич І.І 

 

15.05-16.25 

 
Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

проф. Когутич І.І 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Мартин В.М. 



  
16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
проф. Когутич І.І 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 

фінансового права 
доц. Мостовий А.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

листопада 

Середа 

 
10.10- 11.30 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 
доц. Коссак С.М. 

 

 
11.50-13.10 

 Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра цивільного права та 

процесу 
доц. Коссак С.М. 

 

 

13.30-14.50 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стасів О.В. 

 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового 

права 
доц. Ільницький О.В. 

  

 
18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

проф. Когутич І.І 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Оприско М.В 

 
 

19.40-20.20 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 

проф. Когутич І.І  

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 

доц. Оприско М.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 

листопада 

Четвер 

 

10.10- 11.30 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Лещух Д.Р 

 
11.50-13.10 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Лещух Д.Р 

 
 

13.30-14.50 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної 
власності, інформаційного та 

корпоративного п-ва 
доц. Мартин В.М. 

 
15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

доц. Труш М.І. 

 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Шпарик Н.Я. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

доц. Труш М.І. 

 

 

18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Шпарик Н.Я. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Стасів О.В. 

 



  
19.40-21.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

  

 

 

 

 

 

 
25 

листопада 

П`ятниця 

 

15.05-16.25 

  Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Лещух Д.Р 

 
16.40-18.00 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
проф. Когутич І.І 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Оприско М.В 

 
18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Шпарик Н.Я. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

к.ю.н. Вакула І.Ю. 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 
19.40-21.00 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Шпарик Н.Я. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

к.ю.н. Вакула І.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 

листопада 

Субота 

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 

клінічної практики 
Кафедра цивільного права та 

процесу 
проф. Коссак В.М. 

  

 

13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 

процесу 

проф. Коссак В.М. 
13.30-14.10 

 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

ас. Дубас В.В. 

 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

доц. Кобрин В.С. 

 
15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

ас. Дубас В.В. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 

криміналістики 
проф. Когутич І.І 

 

16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра цивільного права та 
процесу 

доц. Коссак С.М. 
16.40-17.20 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і 
криміналістики 

проф. Когутич І.І 

 

 

 

 

 

 
27 

листопада 

Неділя 

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

доц. Мостовий А.С 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

к.ю.н. Вакула І.Ю. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра адміністр. та 
фінансового права 

доц. Мостовий А.С 

 
15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

к.ю.н. Вакула І.Ю. 

Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 
16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної 
клінічної практики 

Кафедра кримінального права та 
кримінології 

к.ю.н. Вакула І.Ю. 

 



Диференційований залік за результатами проходження курсу «Юридична клінічна практика» у 

всіх академічних групах - ас. Суханов М.О. 

 

Сесія відбуватиметься в дистанційному режимі. Щодо деталей сесії старостам необхідно контактувати із 

Завідувачем Юридичної клініки «Лабораторія практичного права» Сухановим М.О. 

 

В.о. декана проф. Бурдін В.М. 



 

Дата , дні 
Курс, 

група 

ЮРД М 2Гс ЮРД М 2Дс 

 

 

 

 

 
10 

листопада 

Четвер 

10.10- 11.30 
 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і криміналістики 
доц. Береський Я.О. 

 
11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного 

та корпоративного п-ва 

доц. Гладьо Ю.О. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

доц. Береський Я.О. 

 

13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

доц. Береський Я.О. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального права та кримінології 

доц. Гордієнко В.В 

 

15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

доц. Береський Я.О. 

 

 

 

 

 

 

 

11 

листопада 

П`ятниця 

10.10- 11.30 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Чорненький В.І. 

 

 

11.50-13.10 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра адміністр. та фінансового права 

доц. Джох Р.В 

 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра цивільного права та процесу 

доц. Лемик Р.Я. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного 
та корпоративного п-ва 

доц. Шпуганич І.І. 

 

15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного 
та корпоративного п-ва 

доц. Шпуганич І.І. 

16.40-18.00 
 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

доц. Кобрин В.С. 

 

 
 

12 

листопада 

Субота 

10.10- 11.30 
 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра цивільного права та процесу 
доц. Бек Ю.Б. 

 
11.50-13.10 

 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

доц. Чорненький В.І. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового права 

доц. Джох Р.В 

 

13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного 

та корпоративного п-ва 
доц. Гладьо Ю.О. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра адміністр. та фінансового права 

доц. Джох Р.В 

 

 

14 

листопада 

Понеділок 

 
10.10- 11.30 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра цивільного права та процесу 

доц. Лемик Р.Я. 

 

11.50-13.10 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового права 
доц. Джох Р.В 

 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра адміністр. та фінансового права 

доц. Джох Р.В 

 



  
15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного 

та корпоративного п-ва 

доц. Шпуганич І.І. 

 
16.40-18.00 

 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального права та кримінології 

доц. Гордієнко В.В 

 
18.10-19.30 

 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального права та кримінології 

доц. Гордієнко В.В 

 

 

 
15 

листопада 

Вівторок 

11.50-13.10 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

доц. Береський Я.О. 

 

13.30-14.50 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і криміналістики 
доц. Береський Я.О. 

 

15.05-16.25 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і криміналістики 
доц. Береський Я.О. 

16.40-18.00 
 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 

 
16 

листопада 

Середа 

11.50-13.10 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Швець Д.Ю. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра цивільного права та процесу 
доц. Бек Ю.Б. 

13.30-14.50 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра кримінального права та кримінології 
доц. Марін О.К. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Швець Д.Ю. 

 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального права та кримінології 

доц. Марін О.К. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра соціального права 

доц. Швець Д.Ю. 

 

 
17 

листопада 

Четвер 

11.50-13.10 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

доц. Береський Я.О. 

13.30-14.50 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра кримінального процесу і криміналістики 
доц. Береський Я.О. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 

15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

доц. Береський Я.О. 
15.05-15.45 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра конституційного права 

доц. Кобрин В.С. 

 

 

 
18 

листопада 

П`ятниця 

10.10- 11.30 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового права 
доц. Джох Р.В 

 

11.50-13.10 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра цивільного права та процесу 
доц. Лемик Р.Я. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра адміністр. та фінансового права 

доц. Джох Р.В 

13.30-14.50 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра цивільного права та процесу 
доц. Лемик Р.Я. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального права та кримінології 

доц. Гордієнко В.В 

15.05-16.25 
 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра кримінального права та кримінології 
доц. Гордієнко В.В 

19 

листопада 

Субота 

11.50-13.10 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Чорненький В.І. 

 

13.30-14.50 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового права 
доц. Джох Р.В 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра цивільного права та процесу 

доц. Бек Ю.Б. 



 
15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра теорії та філософії права 

доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра цивільного права та процесу 

доц. Бек Ю.Б. 

16.40-18.00 
 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

 
 

21 

листопада 

Понеділок 

10.10- 11.30 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Швець Д.Ю. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра цивільного права та процесу 

доц. Бек Ю.Б. 

11.50-13.10 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра кримінального права та кримінології 
доц. Марін О.К. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра соціального права 

доц. Швець Д.Ю. 

13.30-14.50 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра кримінального права та кримінології 
доц. Марін О.К. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра соціального права 

доц. Швець Д.Ю. 

 

 

22 

листопада 

Вівторок 

 
13.30-14.50 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного 

та корпоративного п-ва 
доц. Гладьо Ю.О. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного 

та корпоративного п-ва 
доц. Шпуганич І.І. 

 

15.05-16.25 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра цивільного права та процесу 

доц. Лемик Р.Я. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного 
та корпоративного п-ва 

доц. Шпуганич І.І. 

16.40-18.00 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра цивільного права та процесу 
доц. Лемик Р.Я. 
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листопада 

Середа 

11.50-13.10 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Швець Д.Ю. 

 

13.30-14.50 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Швець Д.Ю. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра цивільного права та процесу 
доц. Бек Ю.Б. 

15.05-16.25 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра кримінального права та кримінології 
доц. Марін О.К. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра соціального права 

доц. Швець Д.Ю. 

16.40-18.00 
 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра конституційного права 

доц. Кобрин В.С. 

 

 

 

24 

листопада 

Четвер 

10.10- 11.30 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

доц. Береський Я.О. 

 

11.50-13.10 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

доц. Береський Я.О. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра цивільного права та процесу 

доц. Бек Ю.Б. 

13.30-14.50 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра соціального права 
доц. Швець Д.Ю. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

доц. Береський Я.О. 

 

15.05-16.25 

 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

доц. Береський Я.О. 
15.05-15.45 
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листопада 

П`ятниця 

15.05-16.25 
 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового права 
доц. Джох Р.В 

16.40-18.00 
 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра адміністр. та фінансового права 
доц. Джох Р.В 

 

18.10-19.30 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного 
та корпоративного п-ва 

доц. Гладьо Ю.О. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра цивільного права та процесу 

доц. Бек Ю.Б. 
18.30-19.10 



 
19.40-21.00 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра теорії та філософії права 

доц. Гудима Д.А 
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листопада 

Субота 

8.30-9.50 
 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

10.10- 11.30 
 Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Кобрин В.С. 

11.50-13.10 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Чорненький В.І. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Кобрин В.С. 

13.30-14.50 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра цивільного права та процесу 
доц. Лемик Р.Я. 

 

15.05-15.45 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра цивільного права та процесу 
доц. Лемик Р.Я. 
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листопада 

Неділя 

 

15.05-16.25 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра інтелектуальної власності, інформаційного 

та корпоративного п-ва 
доц. Гладьо Ю.О. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

доц. Береський Я.О. 

16.40-18.00 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра теорії та філософії права 
доц. Гудима Д.А 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

доц. Береський Я.О. 

18.10-19.30 
Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 

Кафедра конституційного права 
доц. Чорненький В.І. 

Практичне заняття з Юридичної клінічної практики 
Кафедра теорії та філософії права 

доц. Гудима Д.А 

Диференційований залік за результатами проходження курсу «Юридична клінічна практика» у 

всіх академічних групах - ас. Суханов М.О. 

 

Сесія відбуватиметься в дистанційному режимі. Щодо деталей сесії старостам необхідно контактувати із 

Завідувачем Юридичної клініки «Лабораторія практичного права» Сухановим М.О. 

 

В.о. декана проф. Бурдін В.М. 
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