
Інформація  

про проведення лекцій для студентів юридичного факультету  

практикуючими працівниками (гостьових лекцій) 

на юридичному факультеті у ІІ семестрі 2022-2023 навчального року 
 

 ПІБ  та посада  запрошеного лектора  Орієнтовна назва лекції  Орієнтовний  час  

проведення 

(місяць) 

1.  Роман Дрозд (голова Українського історичного товариства у Польщі, 

професор, доктор габ.) 
«Польсько-український історичний діалог» 15 лютого 2023 року 

2.  Нікітюк Петро (начальник відділу ювенальної юстиції Хмельницької 

обласної прокуратури) 

Захист прав та законних інтересів дітей 

органами прокуратури 

Лютий 2023 року 

3.  Лазарев Василь Віталійович (начальник відділу ведення Єдиного 

реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи 

Хмельницької обласної прокуратури) 

«Кримінальні правопорушення проти 

правосуддя» 

Лютий 2023 року 

4.  Зелінський А.М. (головний спеціаліст відділу державного контролю у 

сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, Державна служба з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області_ 

Цивільно-правовий захист особистих 

немайнових прав у сфері охорони здоров’я 

Березень 2023 року 

5.  Людвік Валентина Василівна 

(консультант відділу запобігання та виявлення корупції виконавчого 

апарату  Хмельницької обласної ради) 

«Загальна характеристика системи заходів 

запобігання корупції» 
Березень 2023 року 

6.  Зелінський А.М. (головний спеціаліст відділу державного контролю у 

сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, Державна служба з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області 

Відшкодування шкоди, як спосіб захисту 

прав споживачів у сфері охорони здоров'я. 
Березень 2023 року 

7.  Данькова Світлана Олександрівна 

(суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області)  

Змагальні засади в судовій процедурі 

кримінального судочинства 
Березень 2023 року 

8.  Коханський Володимир (заступник начальника відділу Хмельницької 

обласної прокуратури) 
Організація діяльності прокурора  Березень 2023 року 

9.  
Кулєбякін Вадим Олександрович 

(суддя Чемеровецького районного суду Хмельницької області) 

Заходи забезпечення кримінального 

провадження  

(Ч. 2. Запобіжні заходи) 

Березень 2023 року 

10.  
Дзюбак Олександр Васильович 

(суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області) 

Оскарження процесуальних рішень, дій та 

бездіяльності під час досудового 

розслідування 

Березень 2023 року 



11.  Зелінський Андрій Миколайович 

(головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу 

лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів Державної служби з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області) 

Злочинність пов’язана з наркотизмом: 

детермінанти, особливості поширення, 

основні засоби протидії 

Березень 2023 року 

12.  Аббасова Аля Гюндузівна 

(адвокат) 

Теорія і практика звільнення від покарання 

та його відбування 
Березень 2023 року 

13.  Місінкевич Андрій Леонідович  

(суддя Хмельницького міськрайонного суду) 

Загальні та спеціальні засади призначення 

покарання 
Квітень 2023  року 

14.  Богдан Гальчак (польський історик українського походження, доктор 

наук, професор) 

Історія політичних доктрин, 

Історія диктатур 
Березень 2023 року 

15.  Заверуха Сергій Володимирович 

(суддя Господарського суду Хмельницької області) 
Актуальні проблеми розгляду земельних 

спорів 
Березень 2023 року 

16.  Ольга КУЛІНІЧ (юридична радниця - волонтерка проекту Школа 

Супергероїв, завідувачка кафедри інтелектуальної власності та цивільно-

правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та 

права Національного університету «Одеська юридична академія».) 

Соціальні проєкти: від ідеї до втілення (на 

прикладі Школи Супергероїв) 
Березень 2023 року 

17.  Василь Луцик (голова Національної соціальної сервісної служби)  Діяльність Національної соціальної 

служби в сучасних умовах  
Березень 2023 року 

 


