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Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 25 лютого 2022 року, протокол № 11 

 

Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 34, частини 6 статті 36 Закону 

України «Про вищу освіту», підпунктів 4.1.24.3 та 4.1.24.23 Статуту університету  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. УВЕСТИ в дію рішення вченої ради від 25 лютого 2022 року, протокол 

№ 11: 

1.1. Про підсумки роботи екзаменаційної комісії з атестації осіб, які 

здобувають ступінь магістра за спеціальністю 073 Менеджмент у 2022 році; 

1.2. Про підсумки роботи екзаменаційної комісії з атестації осіб, які 

здобувають ступінь магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування у 2022 році; 

1.3. Про підсумки роботи екзаменаційної комісії з атестації осіб, які 

здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування у 2022 році; 

1.4. Про підсумки роботи екзаменаційної комісії з атестації осіб, які 

здобувають ступінь магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування у 2022 році; 

1.5.  Про підсумки роботи екзаменаційних комісій з атестації випускників 

юридичного факультету у 2022 році; 

1.6.  Про присудження ступенів магістра, бакалавра, присвоєння 

кваліфікацій та видачу дипломів (дипломів з відзнакою) випускникам юридичного 

факультету та факультету управління та економіки; 

1.7.  Про фінансову діяльність Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова за 2021 р.; 

1.8.  Про затвердження індивідуальних навчальних планів та 

індивідуальних планів наукової роботи, тем дисертацій на здобуття освітньо-



наукового ступеня доктора філософії аспірантам за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування; 

1.9.  Про визнання та атестацію наукової школи; 

1.10. Про рекомендацію до друку збірника тез XXVІ щорічної звітної 

наукової конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

«Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської 

держави», присвячену 30-річчю Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова; 

1.11. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами;  

1.12. Про визнання документів про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету; 

1.13. Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії; 

1.14. Про затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

туризму» підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 242 

Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування; 

1.15. Про затвердження програми підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників на тему «Методика викладання соціально-

гуманітарних наук». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря 

університету Світлану ЛОЗІНСЬКУ. 

 

 

 

Ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

  



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1 

25 лютого 2022 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки роботи екзаменаційної комісії  

з атестації осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальністю  

073 Менеджмент у 2022 році 

 

Заслухавши та обговоривши звіт заступниці голови екзаменаційної 

комісії з атестації осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальністю  

073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування за 

спеціалізацією «Бізнес-менеджмент» за денною формою навчання, Тетяни 

ТЕРЕЩЕНКО, 
 

вчена рада вирішила: 
 

1. Інформацію заступниці голови екзаменаційної комісії з атестації 

осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальністю 073 Менеджмент 

галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціалізацією «Бізнес-

менеджмент» за денною формою навчання Тетяни ТЕРЕЩЕНКО, взяти до 

відома. 

2. Зобов’язати завідувачів кафедр на чергових засіданнях розглянути 

зауваження стосовно проведення атестації та пропозиції екзаменаційної 

комісії щодо необхідності підвищення якості підготовки фахівців, у тому 

числі до виконання і захисту кваліфікаційних робіт, розробити заходи для 

усунення вказаних недоліків у наступному навчальному році. 

3. Деканесі факультету управління та економіки Тетяні ТЕРЕЩЕНКО 

вжити заходів щодо удосконалення підготовки до атестації в цілому та 

усунення недоліків у відповідності до рекомендацій екзаменаційної комісії.  

  

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету                           Олег ОМЕЛЬЧУК 
 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

25 лютого 2022 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки роботи екзаменаційної комісії  

з атестації осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальністю  

281 Публічне управління та адміністрування у 2022 році 

 

Заслухавши та обговоривши звіт заступниці голови екзаменаційної 

комісії з атестації осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальністю 281 

Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління 

та адміністрування за спеціалізацією «Територіальне управління та місцеве 

самоврядування» за денною формою навчання Тетяни ТЕРЕЩЕНКО, 
 

вчена рада вирішила: 
 

1. Інформацію заступниці голови екзаменаційної комісії з атестації 

осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування за спеціалізацією «Територіальне управління та місцеве 

самоврядування» за денною формою навчання Тетяни ТЕРЕЩЕНКО, взяти 

до відома. 

2. Зобов’язати завідувачів кафедр на чергових засіданнях розглянути 

зауваження стосовно проведення атестації та пропозиції екзаменаційної 

комісії щодо необхідності підвищення якості підготовки фахівців, у тому 

числі до складання атестаційних екзаменів, виконання і захисту 

кваліфікаційних робіт, розробити заходи для усунення вказаних недоліків у 

наступному навчальному році. 

3. Деканесі факультету управління та економіки Тетяні ТЕРЕЩЕНКО 

вжити заходів щодо удосконалення підготовки до атестації в цілому та 

усунення недоліків у відповідності до рекомендацій екзаменаційної комісії.  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету                           Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

25 лютого 2022 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки роботи екзаменаційної комісії  

з атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю  

281 Публічне управління та адміністрування у 2022 році 

 

Заслухавши та обговоривши звіт заступниці голови екзаменаційної 

комісії з атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 

281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне 

управління та адміністрування за заочною формою навчання Тетяни 

ТЕРЕЩЕНКО, 
 

вчена рада вирішила: 
 

1. Інформацію заступниці голови екзаменаційної комісії з атестації 

осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування за заочною формою навчання Тетяни ТЕРЕЩЕНКО, взяти 

до відома. 

2. Зобов’язати завідувачів кафедр на чергових засіданнях розглянути 

зауваження стосовно проведення атестації та пропозиції екзаменаційної 

комісії щодо необхідності підвищення якості підготовки фахівців, у тому 

числі до складання атестаційних екзаменів, виконання і захисту 

кваліфікаційних робіт, розробити заходи для усунення вказаних недоліків у 

наступному навчальному році. 

3. Деканесі факультету управління та економіки Тетяні ТЕРЕЩЕНКО 

вжити заходів щодо удосконалення підготовки до атестації в цілому та 

усунення недоліків у відповідності до рекомендацій екзаменаційної комісії.  

 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету                           Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

25 лютого 2022 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки роботи екзаменаційної комісії  

з атестації осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальністю  

072 Фінанси, банківська справа та страхування у 2022 році 

 

Заслухавши та обговоривши звіт голови екзаменаційної комісії з 

атестації осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальністю  

072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування за денною формою навчання Віктора СИНЧАКА, 
 

вчена рада вирішила: 
 

1. Інформацію голови екзаменаційної комісії з атестації осіб, які 

здобувають ступінь магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування за денною 

формою навчання Віктора СИНЧАКА, взяти до відома. 

2. Зобов’язати завідувачів кафедр на чергових засіданнях розглянути 

зауваження стосовно проведення атестації та пропозиції екзаменаційної 

комісії щодо необхідності підвищення якості підготовки фахівців, у тому 

числі до виконання і захисту кваліфікаційних робіт, розробити заходи для 

усунення вказаних недоліків у наступному навчальному році. 

3. Деканесі факультету управління та економіки Тетяні ТЕРЕЩЕНКО 

вжити заходів щодо удосконалення підготовки до атестації в цілому та 

усунення недоліків у відповідності до рекомендацій екзаменаційної комісії.  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету                           Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

                                        

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

25 лютого 2022 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про підсумки роботи екзаменаційних комісій 

з атестації випускників юридичного факультету у 2022 році 

 

Заслухавши та обговоривши звіт голови екзаменаційних комісій з 

проведення атестації здобувачів освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 081 Право денної та заочної форми навчання, освітнього 

ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право заочної форми навчання 

Світлани ГРИНЬКО, керуючись абз. 2 п. 2 ст. 6 Закону України «Про вищу 

освіту» та п. 3 розділу ІV Положення про екзаменаційну комісію з атестації 

осіб, які здобувають освітній ступінь бакалавра, магістра у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженого 

рішенням вченої ради університету в редакції від 23.11.2020 р., протокол № 

6, та введеного в дію наказом університету від 24.11.2020 р. № 631/20, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію голови екзаменаційних комісій з проведення атестації 

здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 Право денної та 

заочної форми навчання, освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 081 

Право заочної форми навчання Світлани ГРИНЬКО взяти до відома. 

2.Зобов’язати завідувачів кафедр університету на чергових засіданнях 

розглянути зауваження стосовно проведення атестації та пропозиції 

екзаменаційних комісій щодо необхідності підвищення якості підготовки 

фахівців, у тому числі до складання атестаційних екзаменів, розробити 

заходи для усунення вказаних недоліків у наступному навчальному році. 

3.В.о. декана юридичного факультету Віктору ЗАХАРЧУКУ 

здійснювати контроль за проведенням роботи з удосконалення підготовки до 

атестації в цілому та щодо усунення недоліків у відповідності до 

рекомендацій екзаменаційної комісії. 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету                           Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

25 лютого 2022 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про присудження ступенів магістра, бакалавра, присвоєння 

кваліфікацій та видачу дипломів (дипломів з відзнакою) випускникам 

юридичного факультету та факультету управління та економіки 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію: 

голови екзаменаційних комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 081 Право денної та заочної 

форми навчання, освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право 

заочної форми навчання Світлани ГРИНЬКО, 

голови екзаменаційної комісії з проведення атестації здобувачів 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування за денною 

формою навчання Віктора СИНЧАКА, 

заступниці голови екзаменаційної комісії з проведення атестації 

здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування за спеціалізацією «Територіальне управління та місцеве 

самоврядування» за денною формою навчання, здобувачів освітнього 

ступеня бакалавра за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за 

заочною формою навчання, здобувачів освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 

адміністрування за спеціалізацією «Бізнес-менеджмент» за денною формою 

навчання Тетяни ТЕРЕЩЕНКО,  

керуючись абз. 2 п. 2 ст. 6 Закону України «Про вищу освіту» та п. 8 

розділу ІІІ Положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб, що 

здобувають освітній ступінь бакалавра, магістра у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (в редакції рішення 

вченої ради ХУУП імені Леоніда Юзькова від 23 листопада 2020 року, 

протокол № 6, наказ ХУУП імені Леоніда Юзькова від 24 листопада 2020 

року № 631 / 20), та на підставі рішень екзаменаційних комісій, 

 

вчена рада вирішила: 



1.  Присудити ступінь магістра за спеціальністю 081 Право галузі знань 

08 Право та видати дипломи таким випускникам магістратури юридичного 

факультету денної форми навчання набору 2020 року (із зазначенням 

відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності): 

1. Асафатовій Анастасії 

2. Белінському Костянтину 

3. Голуб Катерині  

4. Захарченко Дар’ї 

5. Жаловській Катерині 

6. Когуту Івану  

7. Коломійцю Владиславу  

8. Крижанівському Денису  

9. Лукашук Вікторії  

10. Масловській Катерині 

11. Миколюку Максиму  

12. Пічкур Аліні.  

 

2.  Присудити ступінь магістра за спеціальністю 081 Право галузі знань 

08 Право та видати дипломи таким випускникам магістратури юридичного 

факультету денної форми навчання набору 2020 року:  

1. Андронову Богдану  

2. Будному Олегу  

3. Василишину Дмитру  

4. Воробчуку Максиму  

5. Гапоновій Юлії  

6. Грабчак Євгеній 

7. Гречанюку Владиславу  

8. Гурі Святославу  

9. Дрегало Олені  

10. Жовнірчук Богдані  

11. Загиці Дарині  

12. Калузі Аліні  

13. Котлінському Владиславу  

14. Кравчуку Сергію 

15. Кушнір Валерії  

16. Лукіянчук Тетяні  

17. Любовецькому Станіславу  

18. Мазуру Ігорю 

19. Мазур Юлії 

20. Мартинюк Ілоні  

21. Маслову Богдану 

22. Матущаку Дмитру  

23. Матяшу Ярославу 

24. Мельнику Ярославу 

25. Молодому Денису  



26. Новаку Володимиру  

27. Олійник Тіні 

28. Орловському Іллі 

29. Пігол. Владиславу  

30. Підопригорі Вадиму  

31. Приймаку Максиму  

32. Реп`юку Ярославу 

33. Салюк Катерині  

34. Саркісян Діані 

35. Сенику Олександру  

36. Середюк Олені 

37. Синюку Роману 

38. Сопруку Ярославу 

39. Степанюк Олені 

40. Суму Владиславу  

41. Трембачу Вадиму  

42. Федоришину Максиму  

43. Черевик Оксані  

44. Чорній Уляні 

45. Шайді Діані  

46. Шальверчуку Юрію  

47. Шевчук Анжелі  

48. Шевчук Ірині 

49. Шинкару Володимиру  

50. Ярмолюку Ярославу. 

 

3.  Присудити ступінь магістра за спеціальністю 081 Право галузі знань 

08 Право та видати дипломи таким випускникам магістратури юридичного 

факультету заочної форми навчання набору 2020 року (із зазначенням 

відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності): 

1.  Білик Катерині  

2.  Пєвнєвій Устині.  

 

4.  Присудити ступінь магістра за спеціальністю 081 Право галузі знань 

08 Право та видати дипломи таким випускникам магістратури юридичного 

факультету денної форми навчання набору 2020 року: 

1.  Бабковій Ярославі  

2.  Баранєвич Ірині  

3.  Бернацькій Юлії  

4.  Бех Надії  

5.  Бочко Світлані  

6.  Бульбах Діані  

7.  Бучинській Людмилі  

8.  Ващук Олені  

9.  Власюк Юлії  



10.  Волобуєвій Олені  

11.  Волошиній Ірині  

12.  Габришену Вадиму  

13.  Гасюку Олегу  

14.  Гирі Оксані  

15.  Горбаню Павлу  

16.  Горбань Сніжані  

17.  Голуб Світлані  

18.  Глаз Ірині  

19.  Гребелюк Оксані  

20.  Жолкевській Валерії  

21.  Заєць Наталії  

22.  Заїзженому Богдану  

23.  Золотухіній Катерині  

24.  Зданевич Аліні  

25.  Ковалю Віталію  

26.  Ковальському Юрію  

27.  Ковальчук Олені  

28.  Козак Анні  

29.  Козак Мар’яні  

30.  Корнілову Владиславу  

31.  Кравець Ользі  

32.  Красовській Уляні  

33.  Лисаку Денису  

34.  Лопушанській Яні  

35.  Лукашук Наталії  

36.  Мазур Ксенії  

37.  Маринчуку Валентину  

38.  Надвірняк Марині  

39.  Оліщуку Олександру  

40.  Павлюк Роксолані  

41.  Павлюк Лізі  

42.  Пахольчак Світлані  

43.  Петренку Євгенію  

44.  Попіль Вікторії  

45.  Пукас Юлії  

46.  Рухляку Василю  

47.  Слободяну Андрію  

48.  Солтику Сергію  

49.  Сорокіну Дмитру  

50.  Станіслав Діані  

51.  Сисоєвій Олені  

52.  Тимощуку Володимиру  

53.  Трембіцькому Петру  

54.  Харковлюк Анастасії  



55.  Хацаюк Аніті  

56.  Шатову Олександру  

57.  Шевчук Анастасії  

58.  Шевчук Ірині  

59.  Шульзі Андрію  

60.  ШуперКрістіні  

61.  Яворницькій Богдані  

62.  Яремі Юрію.  

 

5. Присудити ступінь магістра, присвоїти кваліфікацію магістра 

публічного управління та адміністрування та видати дипломи про здобуття 

вищої освіти з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування випускникам 

денної форми навчання факультету управління та економіки набору 2020 

року (із зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності): 

1.  Волошиній Тетяні  

2.  Мощанцю Андрію  

3.  Пайонк Анастасії  

4.  Савалик Марині  

5.  Коляді Вікторії.  
 

6. Присудити ступінь магістра, присвоїти кваліфікацію магістра 

публічного управління та адміністрування та видати дипломи про здобуття 

вищої освіти з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування випускникам 

денної форми навчання факультету управління та економіки набору 2020 

року: 

1. Данілковій Марині  

2. Журавель Тетяні  

3. Здоровик Ірині  

4. Ляху Богдану  

5. Максимовичу Ярославу  

6. Підковенку Роману  

7. Поцілуйко Катерині  

8. Сікулі Іванні  

9. Трофимчук Олександрі  

10. Шобутинській Анні.  

 

7. Присудити ступінь магістра, присвоїти кваліфікацію магістра з 

менеджменту організацій і адміністрування, менеджера (управителя) бізнес-

організації та видати дипломи про здобуття вищої освіти з галузі знань 07 

Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент зі 

спеціалізацією «Бізнес-менеджмент» випускникам денної форми навчання 

факультету управління та економіки набору 2020 року (із зазначенням 

відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності): 



1.   Посвістак Ользі  

 

8. Присудити ступінь магістра, присвоїти кваліфікацію з менеджменту 

організацій і адміністрування, менеджера (управителя) бізнес-організації та 

видати дипломи про здобуття вищої освіти з галузі знань 07 Управління та 

адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент зі спеціалізацією «Бізнес-

менеджмент» випускникам денної форми навчання факультету управління та 

економіки набору 2020 року:  

1. Кобзарю Павлу  

2. Кравчук Андріані  

3. Очкур Анастасії  

4. Сивулицькому Олегу  

5. Сироїжку Ігорю.  
 

9. Присудити ступінь магістра, присвоїти кваліфікацію магістра з 

фінансів, банківської справи та страхування та видати дипломи про здобуття 

вищої освіти з галузі знань 07 Управління та адміністрування за 

спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування випускникам 

денної форми навчання факультету управління та економіки набору 2020 

року (із зазначенням відзнаки за успіхи у навчанні та науковій діяльності): 

1. Мельник Аліні  

2. Нужді Анастасії  

3. Яворській Ользі.  

 

10. Присудити ступінь магістра, присвоїти кваліфікацію магістра з 

фінансів, банківської справи та страхування та видати дипломи про здобуття 

вищої освіти з галузі знань 07 Управління та адміністрування за 

спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування випускникам 

денної форми навчання факультету управління та економіки набору  

2020 року:  

1. Гідзулі Вікторії  

2. Гринчук Ірині  

3. Коцупей Дарії  

4. Лемешовій Катерині  

5. Михайлюку Івану  

6. Перчук Інні  

7. Шпуганич Анастасії  

8. Щербановській Альоні.  
 

11. Присудити ступінь бакалавра, присвоїти кваліфікацію бакалавра 

публічного управління та адміністрування та видати дипломи про здобуття 

вищої освіти з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування випускникам 



заочної форми навчання факультету управління та економіки набору  

2017 року: 

1. Баліцькій Яні  

2. Глущак Оксані 

3. Гучинському Назарію 

4. Гралюку Віталію 

5. Камінній Вікторії 

6. Кокарев Віталію 

7. Курманській Яні  

8. Матевосян Каріні 

9. Муляр Марії 

10. Мукомелі Катерині 

11. Осадчому Дмитру 

12. Цедрик Валерії  

13. Царьовій Діані 

14. Якубовському Андрію 

15. Ястребову Олександру. 

 

12. Присудити ступінь бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі 

знань 08 Право та видати дипломи випускникам 5 курсу юридичного 

факультету заочної форми навчання набору 2017 року: 
1. Базюк Мирославі  
2. Балан Анастасії  
3. Баланюку Андрію  
4. Баськовій Марині  

5. Бачку Артему  

6. Біньковській Анні  

7. Блажей Тетяні  
8. Бойчуку Дмитру  
9. Вендері Анастасії 

10. Верхняцькій Олені  
11. Виноградовій Тетяні  

12. Гарапенчук Марині  

13. Гладищук Аліні  
14. Горецькому Денису  

15. Данелюк Інні  
16. Демидас Діані  

17. Денисюку В’ячеславу  

18. Доміні Андрію  

19. Драганчуку Віталію  

20. Душкевичу Олександру  

21. Жулкевському Вадиму  
22. Зварич Зоряні  

23. Іваненку Валерію  

24. Каленікову Дмитру  



25. Коліщаку Михайлу  

26. Колотій Марії  

27. Косюку Івану  

28. Кравцю Вадиму  
29. Крикуну Дмитру  

30. Кристюк Юлії  

31. Кудимову Сергію  
32. Кукі Юрію  

33. Левок Анастасії  
34. Лисак Юлії  

35. Лісняк Анні  
36. Лукіяновій Лілії  
37. Луцюк Анастасії  

38. Мазярчук Зоряні  

39. Марисюку Олександру  

40. Маркітан Олесі  
41. Марунчаку Вадиму  

42. Маслюк Ангеліні  

43. Мельнику Степану  

44. Морговському Еліезеру  

45. Мягкову Ярославу  

46. Олійнику Вадиму  

47. Ординській Діані  

48. Островській Катерині  

49. Параїл Ірині  
50. Паславському Сергію  

51. Полянській Дар’ї  

52. Постернаку В’ячеславу  

53. Потаєвій Вікторії  

54. Пулик Діані  
55. Пюревич Наталії  
56. Садовському Максиму  
57. Севастьянову Вадиму  
58. Сивак Валентині  

59. Слюсарчуку Володимиру  

60. Солов’ю Володимиру  

61. Сорочану Валерію  

62. Стадніку Єгору  

63. Столяр Богдані  
64. Трачук Вікторії  
65. Уроді Ірині  
66. Федоришиній Олені  
67. Фурсі Владиславу  
68. Халавчуку Валерію  
69. Шейгису Івану  
70. Шмигельській Людмилі  



71. Штунь Наталії  
72. Якобчук Наталії  
73. Яцків Лесі.   
13. Рекомендувати до навчання в аспірантурі: 

1. Асафатову Анастасію 

2. Белінського Костянтина  

3. Голуб Катерину  

4. Захарченко Дар’ю  

5. Жаловську Катерину  

6. Когута Івана 

7. Коломієць Владислава  

8. Крижанівського Дениса  

9. Лукашук Вікторію  

10. Масловську Катерину 

11. Миколюка Максима  

12. Пічкур Аліну  

13. Коцупей Дарію  

14. Мельник Аліну  

15. Нужду Анастасію  

16. Шпуганич Анастасію  

17. Білик Катерину  

18. Пєвнєву Устину.  
 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету                           Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

25 лютого 2022 року, протокол №11 

м. Хмельницький 

 

Про фінансову діяльність  

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова за 2021 рік  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Валентини 

ДЯДЮК про фінансову діяльність Хмельницького університету управління та 

права імені Леоніда Юзькова за 2021 рік, відповідно до пункту 3 частини 2 статті 

36 Закону України «Про вищу освіту», пункту 4.2.8.3. Статуту університету, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію головного бухгалтера Валентини ДЯДЮК про фінансову 

діяльність Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова за 2021 рік взяти до відома.  

2. Керівникам структурних підрозділів університету та всім учасникам 

навчального процесу звернути увагу на раціональне та економне 

використання коштів, енергоносіїв та інших матеріальних ресурсів.   

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету   Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

25 лютого 2022 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 
Про затвердження індивідуальних навчальних планів та  

індивідуальних планів наукової роботи, тем дисертацій на здобуття 
освітньо-наукового ступеня доктора філософії аспірантам  

за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

публічного управління та адміністрування Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО, 

враховуючи рішення кафедри публічного управління та адміністрування від 

15 лютого 2022 року, протокол № 8, беручи до уваги інформацію аспірантів 

кафедри щодо затвердження тем дисертацій, відповідно до п. п. 10, 14, 24, 26 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. №261,  

 
вчена рада вирішила: 

 

1.Затвердити індивідуальні навчальні плани та індивідуальні плани 

наукової роботи аспірантів за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування: 

- КАНЬОВСЬКОМУ Михайлу Анатолійовичу 
- МАТУСОВІЙ Олені Анатоліївні 

- МАРТИНЮК Наталії Миколаївні 

- ВАВРИЩУКУ Миколі Васильовичу. 

 

2. Затвердити теми дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії: 

- КАНЬОВСЬКОМУ Михайлу Анатолійовичу «Формування державної 

політики сталого розвитку сільськогосподарського виробництва» (науковий 

керівник – д.н.держ.упр., доц. ШЕВЧУК І. В.); 
- МАТУСОВІЙ Олені Анатоліївні «Інституалізація громадських рад в 

системі публічного управління в Україні» (науковий керівник – 

д.н.держ.упр., доц. ЩЕПАНСЬКИЙ Е. В.); 



- МАРТИНЮК Наталії Миколаївні «Публічно-управлінські аспекти 

адміністрування системи соціальних послуг на місцевому рівні» (науковий 

керівник – к.н.держ.упр., доц. КОВТУН І.Б.); 

- ВАВРИЩУКУ Миколі Васильовичу «Науково-методичні засади 

реалізації державної політики управління побутовими відходами на 

місцевому рівні» (науковий керівник – к.н.держ.упр., доц. КОВТУН І.Б.). 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 9 

25 лютого 2022 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

Про визнання та атестацію наукової школи 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачки кафедри 

цивільного права та процесу, докторки юридичних наук, професорки 

Світлани ГРИНЬКО, враховуючи рішення спільного засідання кафедр 

цивільного права та процесу і міжнародного та європейського права від 07 

лютого 2022 року, протокол № 7, відповідно до розділу ХІ Закону України 

«Про вищу освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» та Положення про наукові школи Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова,  

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію завідувачки кафедри цивільного права та процесу, 

докторки юридичних наук, професорки Світлани ГРИНЬКО взяти до відома.  

2. Визнати колектив «Хмельницька школа приватного права» як 

наукова школа у галузі знань 081 Право. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 



Відомості про колектив наукової школи 

«ХМЕЛЬНИЦЬКА ШКОЛА ПРИВАТНОГО ПРАВА» 

 
№ П.1.Б. Дата 

народження 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Місце роботи, посада Загальна 

кількість 

публікацій 

1 2 3 4 5 6 

1. Гринько С.Д. 

керівник 

1973 д.ю.н., 

проф. 

ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

зав. кафедри цивільного 

права та процесу 

понад 140 

2. Стефанчук Р.О. 

засновник 

1975 д.ю.н., 

проф. 

Верховна Рада України, 

голова 

понад 500 

3. Ватрас В.А. 
 

д.ю.н., 

проф. 

Верховна Рада України, 

народний депутат 

понад 160 

4. Костяшкін І.О. 1977 д.ю.н., 

проф. 

ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

зав. кафедри трудового, 

зем. та госп. права 

понад 120 

5. Нагнибіда В.І. 1978 д.ю.н., 

доцент 

НДІ ПП імені 

Ф.Г.Бурчака, 

в.о. завідувача 

лабораторії Атаптації 

закон.України до права 

ЄС 

понад 110 

6. Стефанчук М.О. 1981 д.ю.н., 

проф. 

Верховна Рада України, 

народний депутат 

понад 160 

7. Анікіна Г.В. 1984 к.ю.н., доц. ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

доц. кафедри цивільного 

права та процесу 

40 

8. Білоусов Ю.В. 1975 к.ю.н., 

проф. 

ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

проф. кафедри 

цивільного права та 

процесу 

200 

9. Бондаренко-

Зелінська Н.Л. 

1981 к.ю.н., доц. ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

проф. кафедри 

цивільного права та 

процесу 

понад 100 

10. Гаврик Р.О. 1983 к.ю.н., доц. ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

доц. кафедри 

конституційного, адм. та 

фін. права 

понад 100 



11. Гарієвська М.Б. 1984 к.ю.н., доц. ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

доц. кафедри цивільного 

права та процесу 

60 

12. Заверуха С.В. 1979 к.ю.н. ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

ст.викл. кафедри 

трудового, зем. та 

госп. права 

27 

13. Іваницький А.М. 1993 доктор 

філософії 

ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

асист. кафедри 

цивільного права та 

процесу 

13 

14. Левицький М.О. 1986 доктор 

філософії 

НАДПСУ 

ім. Б.Хмельницького,  

викладач кафедри теорії права 

та кримінально-процесуальної 

діяльності 

11 

15. Романюк В.А. 1992 к.ю.н. ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

ст.викл. міжнародного та 

європейського права 

14 

16. Ромась М.І. 1994 доктор 

філософії 

ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

асист. кафедри 

цивільного права та 

процесу 

10 

17. Сердечна І.Л. 1988 к.ю.н., доц. ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

доц. кафедри цивільного 

права та процесу 

36 

18. Трач О.М. 1977 к.ю.н., доц. ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

доц. кафедри цивільного 

права та процесу 

70 

19. Черняк О.Ю. 1983 к.ю.н., доц. ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

зав. кафедри 

міжнародного та 

європейського права 

понад 100 

20. Чорна Ж.Л. 1977 к.ю.н., доц. ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

доц. кафедри цивільного 

права та процесу 

73 

21. Бабійчук В.М. 1989 аспірант ХУУП імені Леоніда 

Юзькова 

12 

22. Грицишина Л.В. 1981 аспірантка ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

асист. кафедри 

цивільного права та 

процесу 

15 



23. Кірик А.Ю. 1994 аспірантка ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, 

асист. каф. міжнародного 

та європейського права 

14 

24. Сусь Ю.С. 1994 аспірантка ХУУП імені Леоніда 

Юзькова  

7 

 

 

Керівник наукової школи «Хмельницька школа приватного права»: 

завідувачка кафедри цивільного права та процесу  

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова,  

докторка юридичних наук, професорка,  

заслужена юристка України 

 

                                                                                         Світлана ГРИНЬКО 

 

24.02.2022 р. 

 



 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 10 

25 лютого 2022 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 
Про рекомендацію до друку збірника тез  

XXVІ щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних 

працівників, докторантів та аспірантів Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова «Управлінські та правові засади 

забезпечення розвитку України як європейської держави», присвячену 30-

річчю Хмельницького університету управління 

та права імені Леоніда Юзькова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Алли ІВАНОВСЬКОЇ про рекомендацію до друку збірника тез XXVІ 

щорічної звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників, 

докторантів та аспірантів Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова «Управлінські та правові засади забезпечення 

розвитку України як європейської держави», присвячену 30-річчю 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, яка 

відбудеться 12 березня 2022 року. 

 
вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку збірник тез XXVІ щорічної звітної наукової 

конференції науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

«Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як 

європейської держави», присвячену 30-річчю Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету                                           Олег ОМЕЛЬЧУК 

 
 

 



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 11 

25 лютого 2022 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами 

 

Відповідно до пункту 16 частини 2 статті 36 Закону України «Про 

вищу освіту», пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 

року № 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 

2018 року № 347, пункту 4.2.8.9 Статуту університету, підрозділу 3.8 

Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 

університеті управління та права, затвердженого рішенням вченої ради 

університету від 05 липня 2016 року, протокол № 16, і уведеного в дію 

наказом університету від 08 липня 2016 року № 359/16 (в редакції рішення 

вченої ради від 29 травня 2017 року, протокол № 14, уведеного в дію наказом 

університету від 06 червня 2017 року № 279/17), та на підставі рішення 

методичної ради університету від 22 лютого 2022 року, протокол № 5 

 
вчена рада вирішила: 

 

Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету від  

22 лютого 2022 року, протокол № 5, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради,  

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 12 

25 лютого 2022 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

Про визнання документів про підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівниці відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх 

послуг Юлії ЗІНЧУК про визнання документів про підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників університету та відповідно до Порядку 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. 

№ 800; п. п. 2.4., 4.2 Положення про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних працівників, затвердженого рішенням вченої 

ради  26 квітня 2021 року, протокол №12, та уведеного в дію наказом від 27 

квітня 2021 р. № 188/21, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію керівниці відділу підвищення кваліфікації, 

перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг Юлії 

ЗІНЧУК взяти до відома.  

2. Визнати документи (сертифікати, свідоцтва) про підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників університету згідно списку, 

що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 13 

25 лютого 2022 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 

 

Про питання атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ про видачу дипломів доктора філософії 

та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 

року № 167 «Про присудження ступеня доктора філософії», п.п. 4.2.8.10, 

4.2.8.12 Статуту Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, п. 1.7. Положення про диплом Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженого 

рішенням вченої ради університету в редакції від 28.11.2016 р., протокол 

№ 5, та введеного в дію наказом університету від 05.12.2016 р. № 744/16 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Видати диплом доктора філософії: 

1) Олені ЖУРАВСЬКІЙ зі спеціальності 081 Право (ДР № 003716) на 

підставі рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 70.895.009, затвердженого 

наказом МОН від 01.02.2022 р. № 89 «Про рішення з питань присудження 

наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких 

наказів Міністерства освіти і науки України»; 

2) Галині КОЗЯР зі спеціальності 081 Право (ДР № 003717) на підставі 

рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 70.895.010, затвердженого наказом 

МОН від 01.02.2022 р. № 89 «Про рішення з питань присудження наукових 

ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів 

Міністерства освіти і науки України»; 

3) Михайлу ЛАТИНСЬКОМУ зі спеціальності 081 Право (ДР 

№ 003718) на підставі рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 70.895.012, 

затвердженого наказом МОН від 01.02.2022 р. № 89 «Про рішення з питань 

присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін 

до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»; 

4) Валентину ЛУЧКОВСЬКОМУ зі спеціальності 081 Право (ДР 

№ 003719) на підставі рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 70.895.013, 

затвердженого наказом МОН від 01.02.2022 р. № 89 «Про рішення з питань 



присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін 

до деяких наказів Міністерства освіти і науки України»; 

4) Олегу ОКСАНЮКУ зі спеціальності 081 Право (ДР № 003720) на 

підставі рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 70.895.014, затвердженого 

наказом МОН від 01.02.2022 р. № 89 «Про рішення з питань присудження 

наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких 

наказів Міністерства освіти і науки України»; 

4) Марії РОМАСЬ зі спеціальності 081 Право (ДР № 003721) на 

підставі рішення спеціалізованої вченої ради ДФ 70.895.016, затвердженого 

наказом МОН від 01.02.2022 р. № 89 «Про рішення з питань присудження 

наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких 

наказів Міністерства освіти і науки України». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 14 

25 лютого 2022 року, протокол № 11 

м. Хмельницький 
 

Про затвердження змін до освітньо-професійної програми 

«Бакалавр туризму» підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра 

за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування 

 

Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту», наказом Міністерства освіти і науки «Про затвердження стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 04.10.2018 року №1068, наказом Міністерства освіти і науки 

України «Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти» від 

28.05.2021 р. № 593 та пунктом 4.2.8.9 Статуту Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, заслухавши інформацію 

деканеси факультету управління та економіки Тетяни ТЕРЕЩЕНКО про 

затвердження змін до освітньо-професійної програми «Бакалавр туризму» 

підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 242 Туризм 

галузі знань 24 Сфера обслуговування для вступників 2022 року та наступних 

років, враховуючи рішення методичної ради університету від 22 лютого  

2022 р., протокол №5, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію деканеси факультету управління та економіки Тетяни 

ТЕРЕЩЕНКО про затвердження змін до освітньо-професійної програми 

«Бакалавр туризму» підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування для 

вступників 2022 року та наступних років взяти до відома. 

2. Затвердити зміни до освітньо-професійної програми «Бакалавр 

туризму» підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 

242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування для вступників 2022 року 

та наступних років. 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 15 

25 лютого 2022 року, протокол №11 

м. Хмельницький 

Про затвердження програми підвищення кваліфікації  

педагогічних та науково-педагогічних працівників на тему «Методика 

викладання соціально-гуманітарних наук» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівниці відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх 

послуг Юлії ЗІНЧУК про затвердження програми підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників на тему «Методика 

викладання соціально-гуманітарних наук», керуючись вимогами ч. 3. ст. 60 

Закону України «Про вищу освіту», п. 6, 9, 10 Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію керівниці відділу підвищення кваліфікації, 

перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг Юлії 

ЗІНЧУК про затвердження програми підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників на тему «Методика викладання 

соціально-гуманітарних наук» взяти до відома.  

2. Затвердити програму підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників на тему «Методика викладання соціально-

гуманітарних наук», що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 


