
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

  

  

            Н А К А З                        

           м. Хмельницький 

 

     «___» березня  2021 року                                            № ___/21 

   

Про затвердження складу функціональних підрозділів  

приймальної комісії Хмельницького університету 

 управління та права імені Леоніда Юзькова 
 

Відповідно до Примірного положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, Положення про приймальну 

комісію Хмельницького університету управління та права, затвердженого  

рішенням вченої ради від 30 листопада 2015 року, протокол № 4 та введеного в 

дію наказом ректора університету від 4 грудня 2015 року № 735/15, з метою 

забезпечення організації і проведення прийому студентів та аспірантів до 

університету у 2021 році, 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад функціональних підрозділів приймальної комісії: 

1.1. відбіркових комісій факультетів згідно з додатком 1; 

1.2. предметних екзаменаційних комісій згідно з додатком 2; 

1.3. екзаменаційних комісій згідно з додатком 3; 

1.4. апеляційної комісії згідно з додатком 4; 

1.5. групи інформаційного забезпечення згідно з додатком 5; 

1.6. уповноваженої особи приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв згідно з додатком 6. 

2. Проректорам університету, керівникам структурних підрозділів 

університету, яким підпорядковані працівники, котрі відповідно до цього 

наказу входять до складу функціональних підрозділів приймальної комісії, 

забезпечити сприятливі умови для можливості належного виконання цими 

працівниками своїх обов'язків у складі відповідних робочих органів 

приймальної комісії. 

3. Взяти до відома, що: 



 2 

3.1. науково-педагогічні чи інші працівники університету, період роботи 

яких у приймальній комісії та її функціональних підрозділах співпадає з 

періодом їх щорічної відпустки, відкликаються на цей час з відпусток в 

установленому порядку з наданням їм кількості днів невикористаної відпустки 

в інший час;  

3.2. обсяг роботи науково-педагогічних працівників університету у складі 

приймальної комісії та її функціональних підрозділів (у тому числі розробка 

пов’язаної з підготовкою та проведенням вступних випробувань документації) 

включається до обсягу їх загального річного навантаження відповідно до 

Положення про планування й облік науково-педагогічної діяльності в 

Хмельницькому університеті управління та права, затвердженого рішенням 

вченої ради університету від 05 липня 2016 року, протокол № 16 та введеного в 

дію наказом ректора університету від 8 липня 2016 року № 360/16 (зі змінами), 

якщо інше не передбачене чинним законодавством;  

3.3. робота членів приймальної комісії та її функціональних підрозділів, 

котрі є штатними працівниками університету, оплачується в межах оплати їх 

праці за займаними ними посадами відповідно до штатного розпису.  

4. Відповідальному секретареві приймальної комісії Аллі ТОКАР 

забезпечити проведення інструктування членів функціональних підрозділів 

комісії, підготовку необхідної документації, бланкової продукції, пов'язаної із 

забезпеченням вступної кампанії. 

5. Головам екзаменаційних комісій та комісій з проведення співбесіди 

підготувати та подати на затвердження голові приймальної комісії комплекти 

документів з проведення вступних випробувань відповідно до діючих вимог, 

але не пізніше ніж за три місяці додати початку вступних випробувань. 

6. Керівнику служби господарського забезпечення Сергію ГНЄЗДОВУ 

до 12 липня  2021 року забезпечити підготовку приміщення приймальної 

комісії в актовому залі центрального корпусу університету по вул. Героїв 

Майдану, 8, створення належних матеріально-технічних умов для проведення 

вступної кампанії. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 

Ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК 
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Додаток 3 

до наказу ректора ХУУП 

імені Леоніда Юзькова 

від «26» березня 2021 року № 149/21 
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ  

для проведення вступних випробувань для вступу до аспірантури 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

 

Екзаменаційна комісія № 1 

з проведення екзамену у формі усної співбесіди з філософії при вступі 

на навчання за денною та заочною формою  

на перший курс аспірантури університету  

за спеціальностями 051 Економіка,  072 Фінанси, банківська справа 

та страхування,  081 Право та 281 Публічне управління та адміністрування  

    

1. Виговський Леонід 

Антонович 

– завідувач кафедри філософії, соціально-

гуманітарних наук та фізичного 

виховання, доктор філософських наук, 

професор, голова комісії 

 Члени комісії:   

2. Вовк Вікторія 

Миколаївна 

– професор кафедри теорії та історії 

держави і права, доктор філософських 

наук, професор; 

3. Куліш Наталія 

Стефанівна  

 доцент кафедри філософії, соціально-

гуманітарних наук та фізичного 

виховання, кандидат філософських наук 

    

Екзаменаційна комісія № 2 

з проведення екзамену з іноземної мови при вступі на навчання за 

денною та заочною формою  

на перший курс аспірантури університету  

за спеціальностями 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування,  081 Право та 281 Публічне управління та адміністрування  

  

    

1. Нагорна 

Ольга Олександрівна 

– завідувач кафедри мовознавства, кандидат 

філологічних наук, доцент, голова комісії 

  

Члени комісії: 

  

2. Рембач Ольга 

Олександрівна 

 

– доцент кафедри мовознавства, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

3. Нагорний Ярослав 

Володимирович 

– доцент кафедри мовознавства, кандидат 

філологічних наук, доцент 
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Екзаменаційна комісія № 3 

з проведення екзамену з Права при вступі на навчання за денною та 

заочною формою навчання 

на перший курс аспірантури університету  

за спеціальністю 081 Право  

  

    

1. Івановська Алла 

Миколаївна 

– професор кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, 

кандидат юридичних наук, доцент, голова 

комісії 

  

Члени комісії: 

  

2. Черняк Олена 

Юріївна 

– завідувач кафедри міжнародного та 

європейського права, кандидат юридичних 

наук, доцент 

3. Налуцишин Віктор 

Володимирович  

– професор кафедри кримінального права та 

процесу, доктор юридичних наук, 

професор 
 

 

 

 

 

Екзаменаційна комісія № 4 

з проведення екзамену з Економіки при вступі на навчання за денною 

та заочною формою навчання 

на перший курс аспірантури університету  

за спеціальністю 051 Економіка  

  

    

1. Кулинич Роман 

Омелянович 

– завідувач кафедри математики, статистики 

та інформаційних технологій, доктор 

економічних наук, професор   

  

Члени комісії: 

  

2. Фасолько Тетяна 

Миколаївна 

– доцент кафедри математики, статистики та 

інформаційних технологій, кандидат 

економічних наук, доцент  

3. Чайковська Інна 

Ігорівна  

– доцент кафедри математики, статистики 

та інформаційних технологій   
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Екзаменаційна комісія № 5 

з проведення екзамену з Фінансів, банківської справи та страхування 

при вступі на навчання за денною та заочною формою навчання 

на перший курс аспірантури університету  

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 

  

    

1. Синчак Віктор 

Петрович  

 

– завідувач кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, доктор 

економічних наук, професор  

  

Члени комісії: 

  

2. Арзянцева Дарія 

Андріївна 

 

– доцент кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, 

кандидат економічних наук  

3. Самарічева Тетяна 

Анатоліївна 

 

– доцент кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, 

кандидат економічних наук   

 

 

Екзаменаційна комісія № 6 

з проведення екзамену з Публічного управління та адміністрування 

при вступі на навчання за денною та заочною формою навчання 

на перший курс аспірантури університету  

за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 

  

    

1. Підлісна Тетяна 

Віталіївна 

 

– доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування, кандидат наук з 

державного управління   

  

Члени комісії: 

  

2. Гаман Тетяна 

Василівна 

 

– доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування, кандидат наук з 

державного управління, доцент  

3. Требик Людмила 

Петрівна 

 

– доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування, кандидат наук з 

державного управління  

 
 

 


