
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
 

 Н А К А З  

“03” травня 2022 року    м. Хмельницький № 188/22 

   

Про проведення  

підсумкового семестрового контролю 

за другий семестр 2021-2022 навчального року  

для студентів другого та четвертого курсів 

відділення денної форми навчання 

юридичного факультету  
 

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 50 Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 року, № 1556-VІІ, навчальних планів підготовки фахівців 

за освітнім ступенем бакалавра, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести дистанційно у період з 27 травня по 06 червня 2022 року 

екзаменаційну сесію для студентів другого курсу відділення денної форми 

навчання юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 232 

Соціальне забезпечення: 

1.1. Екзамен з навчальної дисципліни «Трудове право»: 

 у групі 20.07 ЮФБ.СЗ – 27 травня  2022р. 

Екзаменатор – Тараненко Л.С., доцентка кафедри трудового, земельного 

та господарського права, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

1.2. Екзамен з навчальної дисципліни «Соціальне консультування та 

інспектування»: 

 у групі 20.07 ЮФБ.СЗ – 01 червня 2022р. 

Екзаменатор – Чудик-Білоусова Н.І., професорка кафедри трудового, 

земельного та господарського права, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

1.3. Екзамен з навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)»: 

 у групі 20.07 ЮФБ.СЗ – 06 червня 2022р. 

Екзаменатор – Нагорна О.О,  завідувачка кафедри мовознавства, 

докторка педагогічних наук, доцентка.  
 

2. Провести дистанційно у період з 19 травня по 06 червня 2022 року 

екзаменаційну сесію для студентів четвертого курсу відділення денної форми 

навчання юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 081 Право: 

2.1. Екзамен з навчальної дисципліни «Екологічне право»: 

 у групі 18.01.ЮФБ – 27 травня 2022р. 



 у групі 18.02.ЮФБ – 31 травня 2022р. 

 у групі 18.03.ЮФБ – 06 червня 2022р. 

 у групі 18.04.ЮФБ – 23 травня 2022р. 

Екзаменатор – Чудик-Білоусова Н.І., професорка  кафедри трудового, 

земельного та господарського права, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

2.2. Екзамен з навчальної дисципліни «Криміналістика»: 

 у групі 18.01.ЮФБ – 31травня 2022р. 

 у групі 18.02.ЮФБ – 23 травня 2022р. 

 у групі 18.03.ЮФБ – 27 травня 2022р. 

 у групі 18.04.ЮФБ – 27 травня 2022р. 

Екзаменатор – Копанчук В.О., доцент кафедри кримінального права та 

процесу, кандидат юридичних наук, доцент. 

2.3. Екзамен з навчальної дисципліни «Аграрне право»: 

 у групі 18.01.ЮФБ – 23 травня 2022р. 

Екзаменатор – Тараненко Л.С., доцентка кафедри трудового, земельного 

та господарського права, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

2.4. Екзамен з навчальної дисципліни «Кримінологія»: 

 у групі 18.02.ЮФБ – 27 травня 2022р. 

 у групі 18.03.ЮФБ – 23 травня 2022р. 

 у групі 18.04.ЮФБ – 21 травня 2022р. 

Екзаменатор – Виговський Д.Л., доцент кафедри кримінального права та 

процесу, кандидат юридичних наук, доцент. 

2.5. Екзамен з навчальної дисципліни «Історія політичних і правових 

вчень»: 

 у групі 18.01.ЮФБ – 19 травня 2022р. 

 у групі 18.02.ЮФБ – 19 травня 2022р. 

 у групі 18.03.ЮФБ – 19 травня 2022р. 

 у групі 18.04.ЮФБ – 19 травня 2022р. 

 Екзаменатор – Тополь Ю.О., професор кафедри теорії та історії 

держави і права, кандидат юридичних наук, доцент. 

 

3. Провести дистанційно у період з 19 травня по 06 червня 2022 року 

екзаменаційну сесію для студентів четвертого курсу відділення денної форми 

навчання юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 293 

Міжнародне право: 

3.1. Екзамен з навчальної дисципліни «Історія політичних і правових 

вчень»: 

 у групі 18.05.ЮФБ.МП – 19 травня 2022р. 

 Екзаменатор – Тополь Ю.О., професор кафедри теорії та історії 

держави і права, кандидат юридичних наук, доцент. 

3.2. Екзамен з навчальної дисципліни «Право міжнародної безпеки»: 

 у групі 18.05.ЮФБ.МП – 23 травня 2022р. 

Екзаменатор – Іванова Р.Ю., доцентка кафедри кримінального права та 

процесу, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

3.3. Екзамен з навчальної дисципліни «Інозена мова (за професійним 

спрямуванням)»: 

 у групі 18.05.ЮФБ.МП – 27 травня 2022р. 



Екзаменатор – Нагорна О.О., завідувачка кафедри мовознавства, докторка 

педагогічних наук, доцентка. 

3.4. Екзамен з навчальної дисципліни «Міжнародний комерційний 

арбітраж»: 

 у групі 18.05.ЮФБ.МП – 31 травня 2022р. 

Екзаменатор – Нагнибіда В.І., професор кафедри цивільного права та 

процесу, доктор юридичних наук, доцент. 

3.5. Екзамен з навчальної дисципліни «Міжнародне право інтелектуальної 

власності»: 

 у групі 18.05.ЮФБ.МП – 06 червня 2022р. 

Екзаменатор – Кожевникова В.О., професорка кафедри міжнародного та 

європейського права, докторка юридичних наук. 

 

4. Заступниці декана-керівнику навчального відділу юридичного 

факультету Ларисі ГРИЦИШИНІЙ разом із завідувачами кафедр та 

методистами навчального відділу юридичного факультету розробити графіки 

проведення консультацій та забезпечити підготовку необхідних документів для 

організованого проведення екзаменаційної сесії. 

5. Допустити до складання екзаменів студентів за умови виконання 

договорів про надання освітніх послуг.  
6. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. декана юридичного 

факультету Віктора ЗАХАРЧУКА. 

 

 

 

 

Перша проректорка університету        Ірина КОВТУН 
11.  

 

 

 

 
 


