
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
 

 Н А К А З  

“___” ________ 2022 року    м. Хмельницький № _____ 

Про проведення підсумкового  

семестрового контролю 

за другий  семестр 2021-2022 навчального року  

для студентів четвертого курсу 

відділення денної форми навчання 

юридичного факультету за спеціальністю  

232 Соціальне забезпечення 
 

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

освіту» від 01.07.2014 року № 1556-VІІ, навчального плану підготовки фахівців 

за освітнім ступенем бакалавра,  плану-графіку навчального процесу на 2021-

2022 навальний рік,  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести дистанційно у період з 14 по 17 квітня 2022 року 

екзаменаційну сесію для студентів четвертого курсу відділення денної форми 

навчання юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 

232 Соціальне забезпечення: 

1.1. Екзамен з навчальної дисципліни «Судовий захист права на 

соціальне забезпечення»: 

 у групі 18.06 ЮФБ (СЗ) – 14 квітня 2022 р. 

Екзаменатор – Юрій Білоусов, професор кафедри цивільного права та 

процесу, кандидат юридичних наук, професор. 

1.2. Екзамен з навчальної дисципліни «Соціальна робота з групами та 

організаціями»: 

 у групі 18.06 ЮФБ (СЗ) – 17 квітня 2022 р. 

Екзаменатор – Ганна Рідкодубська, доцентка  кафедри філософії, 

соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання, докторка педагогічних 

наук, доцентка. 

2. Заступнику декана-керівнику навчального відділу юридичного 

факультету Ларисі Грицишиній разом із завідувачами кафедр та методистом 

навчального відділу юридичного факультету розробити графіки проведення 

групових та індивідуальних консультацій та забезпечити підготовку необхідних 

документів для організованого проведення екзаменаційної сесії. 

4. Допустити до складання екзаменів студентів за умови виконання 

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

факультету Віктора Захарчука. 

 

Перша проректорка                Ірина КОВТУН 
11.  

 



 

    

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

наказу ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

Дата наказу Заголовок до тексту наказу 

             Про проведення підсумкового  

семестрового контролю 

за другий  семестр 2021-2022 навчального року  

для студентів четвертого курсів 

відділення денної форми навчання 

юридичного факультету за спеціальністю  

232 Соціальне забезпечення 
 

 

              

Структурний підрозділ, у якому 

складено проект наказу 
Юридичний факультет 

Термін дії або кінцевий термін 

виконання наказу 
 

Відповідальні за контроль  

і виконання наказу 
Захарчук В.М. 

Відмітки про виконання наказу і 

зняття його з контролю 
 

 

 

 

 

СПИСОК ДЛЯ НАДСИЛАННЯ НАКАЗУ 
№ 

п/

п 

Прізвища та ініціали осіб, яким 

необхідно надіслати або вручити 

копії наказу 

К-сть 

примі

рникі

в 

Підпис про 

одержання 
№ п/п 

У тому числі: у повному 

комплекті, лише наказ, 

окремі додатки чи витяги 

(зазначити) 

Підпис про 

одержання або  

№ реєстру 

1.  Захарчук В.М.    У повному комплекті  

2.  Гринько С.Д.    Лише наказ  

3.  Виговський Л.А.    Лише наказ  


