
 

27 травня 2022 р.    

 

 

Розпорядження 

 

З метою активізації інформаційної і профорієнтаційної роботи у 

Навчально-науковому юридичному інституті: 

1. Оновити склад Профорієнтаційного центру (далі - Центр): 

- Кульчак Леся Степанівна, старший викладач кафедри судочинства – 

керівник Центру; 

- Зозуляк Ольга Ігорівна, професор кафедри цивільного права (іміджева 

діяльність); 

- Башурин Наталія Ярославівна, викладач кафедри судочинства (робота у 

соціальних мережах, підготовка інформаційних матеріалів); 

- Стефанишин Наталія Михайлівна, доцент кафедри цивільного права, 

(робота з коледжами; взаємодія із службами університету, які займаються 

профорієнтаційною та іміджевою діяльністю); 

- Адамович Сергій Васильович, завідувач кафедри теорії та історії держави 

і права; 

- Книш Віталій Васильович, професор кафедри конституційного, 

міжнародного та адміністративного права; 

- Медицький Ігор Богданович, професор кафедри політики у сфері 

боротьби зі злочинністю та кримінального права; 

- Данилюк Леся Романівна, доцент кафедри трудового, екологічного та 

аграрного права; 

- Зінич Любомир Васильович, викладач кафедри конституційного, 

міжнародного та адміністративного права; 
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- Гришко Уляна Петрівна, викладач кафедри цивільного права; 

- Кохан Наталія Василівна, доцент кафедри трудового, екологічного та 

аграрного права; 

- Саветчук Наталія Михайлівна, викладач кафедри теорії та історії держави 

і права; 

- Яцина Максим Олександрович, асистент кафедри політики у сфері 

боротьби зі злочинністю та кримінального права; 

- Костів Іван Ярославович, завідувач юридичної клініки, відповідальний 

секретар відбіркової комісії; 

- Квасниця Степан Мирославович, завідувач інформаційно-видавничого 

центру; 

- Гуменицький Михайло Богданович, інженер-програміст; 

- Костан Юліана Ярославівна, голова координаційної ради студентського 

самоврядування. 

2. Щомісячно впродовж навчального року проводити засідання Центру, на 

яких розглядати поточні результати проведеної роботи і заплановані заходи на 

наступний місяць.    

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 
 

 

 

        
Директор            Валентина ВАСИЛЬЄВА  


