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ГРАФІК 
проведення практик  

на 2017-2018 навчальний рік 
 

 

№ 

п/п 
Курс 

Напрям 

підготовки/ 

спеціальність, 

шифр групи 

 

Вид практики, 

кількість підгруп 

 

Термін 

проведення 

Відповідальні  

за проведення 

практики кафедри  

«Правознавство» 

1.  І 

«Право» 

Прб-1-17-4.0д 

Прб-2-17-4.0д 

(41 студент) 

Навчальна 

практика 

(ознайомча) 

(безвідривно) 

ІІ півріччя 

2 тижні 

16.04.2018 –

28.04.2018 

  Кафедра публічного 

та приватного  права   

2.  ІІ 

«Право» 

ПРб-1-16-4.0д 

ПРб-2-16-4.0д 

(42 студенти) 

Навчальна 

практика  

ІІ півріччя 

6 тижнів 

16.04.2018 –

26.05.2018 

  Кафедра публічного 

та приватного  права   

3.  ІІ 

«Право» 

ПРб-1-16-4.6з 

(11 студентів) 

з.ф.н. 

Навчальна 

практика  

ІІ півріччя 

2 тижні 

02.04.2018 –

14.04.2018 

  Кафедра публічного 

та приватного  права   

4.  ІІІ 

«Право» 

ПРб-1-15-4.0д 

(23 студенти) 

Навчальна 

практика  

ІІ півріччя 

6 тижнів 

16.04.2018 –

26.05.2018 

  Кафедра публічного 

та приватного  права   

5. ІV 

«Правознавство» 

Прб-1-14-4.0д  

Прб-2-14-4.0д 

«Правознавство» 

 (47 студентів) 

Педагогічна 

(виробнича) 

практика  

І півріччя 

4 тижні 

06.11.2017 – 

02.12.2017 

 

  Кафедра публічного 

та приватного  права   



6. ІV 

«Правознавство» 

Прб-1-14-4.0д  

Прб-2-14-4.0д 

(47 студентів) 

Виробнича 

практика  

ІІ півріччя 

10 тижнів 

19.03.2018 –

26.05.2018 

 

  Кафедра публічного 

та приватного  права   

7.  ІV 

«Правознавство» 

ПРб-1-16-2.6з 

(10 студентів) 

з.ф.н. 

Педагогічна 

(виробнича) 

практика  

І півріччя 

4 тижні 

13.11.2017 – 

09.12.2017 

 

  Кафедра публічного 

та приватного  права   

8.  ІV 

«Правознавство» 

ПРб-1-16-2.6з 

(10 студентів) 

з.ф.н. 

Виробнича 

практика  

ІІ півріччя 

4 тижні 

12.03.2018 – 

07.04.2018 

  Кафедра публічного 

та приватного  права   

9.  V 

«Правознавство» 

ПРб-1-15-2.6з 

(8 студентів) 

з.ф.н. 

Педагогічна 

(виробнича) 

практика  

І півріччя 

5 тижнів 

06.11.2017 – 

09.12.2017 

  Кафедра публічного 

та приватного  права   

10.  

м
аг

іс
тр

ат
у
р
а 

 

V
І 

к
у
р
с «Право» 

ПРм-1-16-2.0д 

(19 студентів) 

 

Виробнича 

(стажування) 

практика  

І півріччя 

2 тижні 

02.10.2017 – 

14.10.2017 

 

  Кафедра публічного 

та приватного  права   

11.  

м
аг

іс
тр

ат
у
р
а 

 

V
І 

к
у
р
с «Право» 

ПРм-1-16-2.0д 

(19 студентів) 

Науково-

дослідницька 

практика  

І півріччя 

4 тижні 

06.11.2017 – 

02.12.2017 

 

  Кафедра публічного 

та приватного  права   

12.  

м
аг

іс
тр

ат
у
р
а 

 

V
І 

к
у
р
с «Право» 

ПРм-1-16-2.0д 

(19 студентів) 

Виробнича 

(стажування) 

практика  

ІІ півріччя 

3 тижні 

19.02.2018 – 

10.03.2018 

  Кафедра публічного 

та приватного  права   

13.  

м
аг

іс
тр

ат
у
р
а 

 

V
І 

к
у
р
с «Право» 

ПРм-1-16-2.0д 

(19 студентів) 

Професійна 

(асистентська)  

практика  

ІІ півріччя 

4 тижні 

02.04.2018 – 

28.04.2018 

  Кафедра публічного 

та приватного  права   

«Країнознавство» 

14.  ІІІ 

«Країнознавство» 

КРб-1-15-4.0д 
(15 студентів ) 

Виробнича 

практика  

      ІІ півріччя 

8 тижнів  

05.02.2018 –          

31.03.2018 

 

– Кафедра міжнародних 

відносин та 

міжнародного права   

15.  ІV 

«Країнознавство» 

КРб-1-14-4.0д 
(18 студентів ) 

Перекладацька 

практика 

ІІ півріччя 

3 тижні 

19.02.2018 – 

10.03.2018 

  Кафедра англійської 

мови 

16.  ІV 

«Країнознавство» 

КРб-1-14-4.0д 
(18 студентів) 

 

Виробнича 

практика  

ІІ півріччя 

3 тижні 

26.03.2018 – 

14.04.2018 

– Кафедра міжнародних 

відносин та 

міжнародного права   



«Міжнародна інформація» 

17.  ІІІ 

«Міжнародна 

інформація» 

МІб-1-15-4.0д 

(21 студент) 

 

Виробнича 

практика 

       ІІ півріччя 

8 тижнів  

05.02.2018 –          

31.03.2018 

– Кафедра міжнародних 

відносин та 

міжнародного права   

18.  ІV 

«Міжнародна 

інформація» 

МІб-1-14-4.0д 

(15 студентів) 

 

Перекладацька 

практика 

ІІ півріччя 

3 тижні 

26.03.2018 – 

14.04.2018 

– Кафедра англійської 

мови 

19.  ІV 

«Міжнародна 

інформація» 

МІб-1-14-4.0д 

(15 студентів) 

Виробнича 

практика 

ІІ півріччя 

3 тижні 

19.02.2018 – 

10.03.2018 

– Кафедра міжнародних 

відносин та 

міжнародного права   

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

20. VI 

«Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії» 

МВм-1-16-2.0 
(17 студентів) 

Перекладацька 

практика 

І півріччя 

8 тижнів 

16.10.2017 – 

09.12.2017 

 

– Кафедра англійської 

мови 

21. VІ 

«Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії» 

МВм-1-16-2.0 
(17 студентів) 

Виробнича  

 практика 

ІІ півріччя 

8 тижнів 

19.02.2018 – 

14.04.2018 

 

– Кафедра міжнародних 

відносин та 

міжнародного права   

 

 

 

Заступник директора 

з науково-методичної  

та навчальної роботи     _________________  А.Ю. Нашинець-Наумова

   
 


