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Про допуск претендентів до участі 

у конкурсному відборі 

 

Відповідно до п.3.8 та 3.8.1 Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління 

та права, рішення конкурсної комісії на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників університету (протокол засідання №1 від 11 січня 2021 року), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ДОПУСТИТИ до участі у конкурсі на заміщення вакантних посад таких 

претендентів: 

- МЕЛЬНИК Надію Володимирівну, на посаду доцента кафедри теорії та історії 

держави і права на 0,25 ставки; 

- ВЛАДОВСЬКУ Катерину Петрівну, на посаду старшого викладача кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права на 1 ставку; 

- ДАНІЛОВУ Анну Вікторівну, на посаду асистента кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права на 0,3 ставки; 

- ІВАНИЦЬКОГО Андрія Мироновича, на посаду асистента кафедри цивільного 

права та процесу на 1 ставку; 

- КІРИК Аллу Юріївну, на посаду асистента кафедри міжнародного та 

європейського права на 1 ставку; 

- ЗАВЕРУХУ Сергія Володимировича, на посаду доцента кафедри трудового, 

земельного та господарського права на 0,25 ставки; 

- БОЙКО Антоніну Олександрівну, на посаду доцента кафедри трудового, 

земельного та господарського права на 0,25 ставки; 

- КОЗИЦЬКУ Олену Геннадіївну, на посаду доцента кафедри кримінального права 

та процесу на 0,33 ставки; 

- ГРИЦИШИНУ Ларису Валеріївну, на посаду асистента кафедри кримінального 

права та процесу на 1 ставку; 

- ПІХНЯК Тетяну Андріївну, на посаду доцента кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування на 1 ставку; 

- ГРАМАТОВИЧ Юлію Василівну, на посаду старшого викладача кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування на 0,5 ставки; 



- ФЕДОРЧУК Ольгу Степанівну, на посаду доцента кафедри математики, статистики 

та інформаційних технологій на 1 ставку; 

- НАГОРНОГО Ярослава Володимировича, на посаду доцента кафедри мовознавства 

на 0,5 ставки; 

- ПАВЛИК Ольгу Борисівну, на посаду доцента кафедри мовознавства на 0,5 ставки. 
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