Розпорядження
ДИРЕКТОРА ПРАВНИЧОГО КОЛЕДЖУ
Львівського національного університету імені Івана Франка

у ^ € 2 0 1 6 р.

від

Про призначення відповідальних осіб за ведення категорій сторінки
Правничого коледжу на сайті Львівського національного університету
імені Івана Франка

У зв'язку з необхідністю поширення інформації про Правничий коледж,
своєчасного

та

якісного

інформування

студентів,

а

також

визначення

відповідальних осіб за ведення сторінки Правничого коледжу на сайті
Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розпоряджаюсь:

Призначити таких відповідальних осіб:
Загальне керівництво та ведення сторінки Правничого коледжу здійснює:
Сеник В.А., інженер лабораторії «Комп'ютерний клас».
Відповідальні за рубрику «Новини» Сеник В.А., Суховерська 3.3., завідувач
лабораторії «Національно-патріотичного виховання».
Відповідальні за зміст категорій сторінки:
Категорія

«Про нас»

відповідальний Цікало В.І., директор Правничого

коледжу.
Відповідальні за розділи категорії «Про нас»:
«Історія», «Вітальне слово», «Адміністрація» - Цікало В.І.
«Персонал» - Цікало В.І., Барсученко P.M., інспектор відділу кадрів.

«Відділення» - Яремків Г.Д., завідувач денного та заочного відділення.
«Лабораторії» - Цікало В.І.; Медвідь В.О. - керівник лабораторії «Практичноїо
права», Суховерська 3.3. керівник лабораторії «Національно-патріотичного
виховання»,

Сеник В.А. - керівник

навчальної лабораторії «Комп'ютерний

клас».
«Випускники» - Цікало В.І.
Категорія

«Навчання» відповідальна Вакула І.Ю., заступник директора з

навчальної роботи Правничого коледжу.
Відповідальні за розділи категорії «Навчання»:
«Освітній рівень» - Вакула І.Ю.
«Програми курсів» - Вакула І.Ю., Шевчук О.М., секретар-друкарка.
«Поточний контроль» - Вакула І.Ю.
«Випускні іспити» - Доманська Н.О., методист
«Курсова робота» - Павлюк М.Г.,секретар-друкарка
«Практика» - Медвідь В.О.
«Бібліотека» - Круглякова В.В., секретар-друкарка.
Категорія «Вступнику» відповідальна Доманська Н.О.
Відповідальні за розділи категорії:
«Правила прийому» - Доманська Н.О.
«Галузь знань та спеціальність» - Доманська Н.О.
«Твої перспективи» - Цікало В.І.
«Профорієнтаційна робота» - Вакула І.Ю., Суховерська 3.3.
«Фахові випробування: бакалавр» - Цікало В.І.
«Іноземному студенту» - Доманська Н.О.
Категорія «Наука» відповідальні Цікало В.І., Вакула І.Ю.
Відповідальні за розділи категорії:
«Конференції» - Вакула І.Ю., Круглякова В.В.
«Прикладні наукові дослідження» - Цікало В.І., Рибак Ю. О., діловод.
«Циклові комісії» - Павлюк М.Г., Андрусяк Т.Г. - голова циклової (предметної)
комісії з фундаментальних дисциплін, Сибаль

О.Б.

- голова циклової

(предметної) комісії з професійно-орієнтованих дисциплін, Купецька О.І. -

голова циклової (предметної) комісії з гуманітарних та соціально - економічних
дисциплін.
Категорія «Студенту» відповідальна Суховерська 3.3.
Відповідальні за розділи категорії:
«Розклад» - Доманська Н.О.
«Студентське життя», «Студентське самоврядування», «Старости», «Виховна
робота», «Плани заходів» відповідальні: Суховерська З.З., Бас О. В., секретардрукарка.

Директор
Правничого коледжу

і

Цікало В.І.

