
1. РОЗКЛАД 

проведення консультацій та вступних випробувань для вступників, котрі вступають на перший курс аспірантури 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова для навчання за денною або заочною 

формами за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії 

за спеціальністю 081 Право у 2022 році 

 
№з/п Дати і дні Час Випробування Категорії та групи абітурієнтів Місце проведення 

 

 

 
1. 

 

 

22.04.2022 
п’ятниця 

14:00 Консультація до вступного випробування з 
іноземної мови 

Абітурієнти освітньо-кваліфікаційного рівня 
Спеціаліст, ступеня Магістр, які вступають на перший курс 
аспірантури Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова для навчання за денною або 
заочною формами за освітньо- науковою програмою 
підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 Право за 
денною та заочною формою навчання 

 

Вул. Героїв Майдану, 8 

навч. корп. № 1, 

Музей університету 

 

 

14:15 

 

Вступне випробування з іноземної мови 

 

 

 
2. 

 

 
23.04.2022 

субота 

10:00 Консультація до вступного випробування з 
іноземної мови 

Абітурієнти освітньо-кваліфікаційного рівня 
Спеціаліст, ступеня Магістр, які вступають на перший курс 
аспірантури Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова для навчання за денною або 
заочною формами за освітньо- науковою програмою 
підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 Право за 
денною та заочною формою навчання 

 

Вул. Героїв Майдану, 8 

навч. корп. № 1, 

Музей університету 

 

 

10:15 

 

 
Вступне випробування з іноземної мови 

 

 

 
3. 

 

 
26.04.2022 
вівторок 

 

14:00 

Консультація до  вступного випробування 
з Права  

Абітурієнти освітньо-кваліфікаційного рівня 
Спеціаліст, ступеня Магістр, які вступають на перший курс 
аспірантури Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова для навчання за денною або 
заочною формами за освітньо- науковою програмою 
підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 Право за 
денною та заочною формою навчання 
 

 

Вул. Героїв Майдану, 8 

навч. корп. № 1, 

Музей університету 14:15 
Вступне випробування з Права  

 
4. 

 
 
27.04.2022 
середа 

14:00 
Консультація до  вступного випробування 
з Права  
 

Абітурієнти освітньо-кваліфікаційного рівня 
Спеціаліст, ступеня Магістр, які вступають на перший курс 
аспірантури Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова для навчання за денною або 
заочною формами за освітньо- науковою програмою 
підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 Право за 
денною та заочною формою навчання 

Вул. Героїв Майдану, 8 

навч. корп. № 1, 

Музей університету  

14:15 

 
Вступне випробування з Права  
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2. РОЗКЛАД 

проведення консультацій та вступних випробувань для вступників, котрі вступають на перший курс аспірантури 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова для навчання за денною або заочною 

формами за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії 

за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування у 2022 році 

 
№з/п Дати і дні Час Випробування Категорії та групи абітурієнтів Місце проведення 

 

 

 
1. 

 

 

22.04.2022 
п’ятниця 

14:00 Консультація до вступного випробування з 
іноземної мови 

Абітурієнти освітньо-кваліфікаційного рівня 
Спеціаліст, ступеня Магістр, які вступають на перший курс 
аспірантури Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова для навчання за денною або 
заочною формами за освітньо- науковою програмою 
підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 Публічне 
управління та адміністрування за денною та заочною формою 
навчання 

 

Вул. Героїв Майдану, 8 

навч. корп. № 1, 

Музей університету 

 

 

14:15 

 

Вступне випробування з іноземної мови 

 

 

 
2. 

 

 
26.04.2022 
вівторок 

 

12:00 

Консультація до  вступного випробування 
з Публічного управліня та 
адміністрування  

Абітурієнти освітньо-кваліфікаційного рівня 
Спеціаліст, ступеня Магістр, які вступають на перший курс 
аспірантури Хмельницького університету управління та 
права імені Леоніда Юзькова для навчання за денною або 
заочною формами за освітньо- науковою програмою 
підготовки докторів філософії за спеціальністю 281 Публічне 
управління та адміністрування за денною та заочною формою 
навчання 

 

Вул. Героїв Майдану, 8 

навч. корп. № 1, 

Музей університету 12:15 
Вступне випробування з Публічного 
управліня та адміністрування  

 

 

 

 

Відповідальний 
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