
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
 

  

 Н А К А З  

19  травня 2022 року    м. Хмельницький № 202/22 

   

Про проведення підсумкового 

семестрового контролю за другий 

семестр 2021-2022 навчального року 

для студентів І-ІІІ курсів та 

магістратури 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 освітніми ступенями бакалавра та магістра, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести дистанційно у період з 10 по 30 червня 2022 року 

екзаменаційну сесію для студентів першого курсу відділення денної форми 

навчання юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 081 Право: 

1.1. Екзамен з навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних 

країн»: 

 у 1 групі – 10 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 10 червня 2022 р. 

 у 3 групі – 10 червня 2022 р. 

 у 4 групі – 10 червня 2022 р. 

 у 5 групі – 10 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Стеньгач Н.О., професорка кафедри теорії та історії 

держави і права, кандидатка історичних наук, доцентка. 

1.2. Екзамен з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»: 

 у 1 групі – 14 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 14 червня 2022 р. 

 у 3 групі – 14 червня 2022 р. 

 у 4 групі – 14 червня 2022 р. 

 у 5 групі – 14 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Місінкевич Л.Л., завідувач кафедри теорії та історії 

держави і права, доктор історичних наук, професор. 

1.3. Екзамен з навчальної дисципліни «Конституційне право України»: 

 у 1 групі – 24 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 24 червня 2022 р. 



 у 3 групі – 24 червня 2022 р. 

 у 4 групі – 24 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Литвиненко І.Л., доцентка кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

1.4. Екзамен з навчальної дисципліни «Організація судових та 

правоохоронних органів»: 

 у 1 групі – 20 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 20 червня 2022 р. 

 у 3 групі – 20 червня 2022 р. 

 у 4 групі – 20 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Присяжна А.В., доцентка кафедри кримінального права та 

процесу, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

1.5. Екзамен з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: 

 у 1 групі – 30 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 30 червня 2022 р. 

 у 3 групі – 29 червня 2022 р. 

 у 4 групі – 29 червня 2022 р. 

 у 5 групі – 29 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Тополь Ю.О., доцент кафедри теорії та історії держави і 

права, кандидат історичних наук, доцент. 

 

2. Провести дистанційно у період з 10 по 29 червня 2022 року 

екзаменаційну сесію для студентів першого курсу відділення денної форми 

навчання юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 232 

Соціальне забезпечення: 

2.1. Екзамен з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)»: 

 у 1 групі – 10 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 10 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Подолянчук О.В., старша викладачка кафедри 

мовознавства, кандидатка філологічний наук. 

2.2. Екзамен з навчальної дисципліни «Іноземна мова»: 

 у 1 групі – 24 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 24 червня 2022 р. 

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

педагогічних наук, доцентка. 

2.3. Екзамен з навчальної дисципліни «Соціальна робота»: 

 у 1 групі – 14 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 14 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Рідкодубська Г.А., доцентка кафедри філософії,  

соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання, докторка педагогічних 

наук, доцентка. 

2.4. Екзамен з навчальної дисципліни «Система соціального 

забезпечення»: 

 у 1 групі – 29 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 29 червня 2022 р. 



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

земельного та господарського права, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

2.5. Екзамен з навчальної дисципліни «Соціологія»: 

 у 1 групі – 20 червня 2022 р. 

 у 2 групі  - 20 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Виговський Л.А., завідувач кафедри філософії, соціально-

гуманітарних наук та фізичного виховання, доктор філософських наук, 

професор. 

 

3. Провести у період з 10 по 24 червня 2022 року екзаменаційну сесію 

для студентів першого курсу відділення денної форми навчання юридичного 

факультету, які навчаються за спеціальністю 293 Міжнародне право: 

3.1. Екзамен з навчальної дисципліни «Порівняльне конституційне право»: 

 у 1 групі – 10 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Івановська А.М., професорка кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, докторка юридичних наук, доцентка. 

3.2. Екзамен з навчальної дисципліни «Правничі системи сучасності»: 

 у 1 групі – 14 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Іванова Р.Ю., доцентка кафедри міжнародного та 

європейського права, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

3.3. Екзамен з навчальної дисципліни «Історія міжнародного права»: 

 у 1 групі – 24 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Лозінська С.В., доцентка кафедри міжнародного та 

європейського права, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

 

4. Провести дистанційно у період з 06 по 21 червня 2022 року 

екзаменаційну сесію для студентів другого курсу відділення денної форми 

навчання юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 081 Право: 

4.1. Екзамен з навчальної дисципліни «Цивільне право»: 

 у 1 групі – 17 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 17 червня 2022 р. 

 у 3 групі – 20 червня 2022 р. 

 у 4 групі – 20 червня 2022 р. 

 у 5 групі – 21 червня 2022 р. 

 у 6 групі – 21 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Чорна Ж.Л., доцентка кафедри цивільного права та 

процесу, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

4.2. Екзамен з навчальної дисципліни «Кримінальне право»: 

 у 1 групі – 13 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 13 червня 2022 р. 

 у 3 групі – 15 червня 2022 р. 

 у 4 групі – 15 червня 2022 р. 

 у 5 групі – 17 червня 2022 р. 

 у 6 групі – 17 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Захарчук В.М., доцент кафедри кримінального права та 

процесу, кандидат юридичних наук, доцент. 

4.3.  Екзамен з навчальної дисципліни «Адміністративне право»: 



 у 1 групі – 06 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 06 червня 2022 р. 

 у 3 групі – 06 червня 2022 р. 

 у 4 групі – 06 червня 2022 р. 

 у 5 групі – 06 червня 2022 р. 

 у 6 групі – 06 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Токар А.М., старша викладачка кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, кандидатка юридичних наук. 

4.4. Екзамен з навчальної дисципліни «Ділова українська мова»: 

 у 1 групі – 09 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 09 червня 2022 р. 

 у 3 групі – 11 червня 2022 р. 

 у 4 групі – 11 червня 2022 р.  

 у 5 групі – 13 червня 2022 р. 

 у 6 групі – 13 червня 2022 р. 

Екзаменатори – Савицький В.Т., доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент; 

Подолянчук О.В., старша викладачка кафедри мовознавства, кандидатка 

філологічних наук. 

 

5. Провести дистанційно у період з 03 по 15 червня 2022 року 

екзаменаційну сесію для студентів другого курсу відділення денної форми 

навчання юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 293 

Міжнародне право: 

5.1. Екзамен з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)»: 

 у 1 групі – 03 червня 2022 р. 

 Екзаменатори – Савицький В.Т., доцент кафедри публічного управління та 

адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент; 

Подолянчук О.В., старша викладачка кафедри мовознавства, кандидатка 

філологічних наук. 

 5.2. Екзамен з навчальної дисципліни «Цивільне право»: 

 у 1 групі – 07 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Сердечна І.Л., доцентка кафедри цивільного прав та 

процесу, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

5.3. Екзамен з навчальної дисципліни «Інституційне право Європейського 

Союзу»: 

 у 1 групі – 11 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Кірик А.Ю.,асистентка кафедри міжнародного та 

європейського права, докторка філософії. 

5.4. Екзамен з навчальної дисципліни «Кримінальне право»: 

 у 1 групі – 15 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Налуцишин В.В., професор кафедри кримінального права та 

процесу, доктор юридичних наук, професор. 

 



6. Провести дистанційно у період з 09 по 28 червня 2022 року 

екзаменаційну сесію для студентів третього курсу відділення денної форми 

навчання юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 081 Право. 

6.1. Екзамен з навчальної дисципліни «Кримінальне право»: 

 у 1 групі – 13 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 13 червня 2022 р. 

 у 3 групі – 14 червня 2022 р. 

 у 4 групі – 14 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Налуцишин В.В., професор кафедри кримінального права 

та процесу, доктор юридичних наук, професор. 

           6.2. Екзамен з навчальної дисципліни «Політологія»: 

 у 1 групі – 22 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 22 червня 2022 р. 

 у 3 групі – 23 червня 2022 р. 

 у 4 групі – 23 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Виговський Л.А., завідувач кафедри філософії, соціально-

гуманітарних наук та фізичного виховання, доктор філософських наук, 

професор. 

6.3. Екзамен з навчальної дисципліни «Цивільне право»: 

 у 1 групі – 17 червня 2017 р. 

 у 2 групі – 17 червня 2017 р. 

 у 3 групі – 18 червня 2017 р. 

 у 4 групі – 18 червня 2017 р. 

Екзаменатор – Гринько С.Д., завідувачка кафедри цивільного права та 

процесу, докторка юридичних наук, професорка. 

6.4. Екзамен з навчальної дисципліни «Господарське право»: 

 у 1 групі – 28 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 28 червня 2022 р. 

 у 3 групі – 28 червня 2022 р. 

 у 4 групі – 28 червня 2022 р. 

 у 5 групі – 28 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Бляхарський Я.С., старший викладач кафедри трудового, 

земельного та господарського права, кандидат юридичних наук.  

6.5. Екзамен з навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення»: 

 у 1 групі – 09 червня 2022 р. 

 у 2 групі – 09 червня 2022 р. 

 у 3 групі – 09 червня 2022 р. 

 у 4 групі – 09 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Михайлова І.Ю., професорка кафедри трудового, 

земельного та господарського права, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

 

7. Провести дистанційно у період з 11 по 24 червня 2022 року 

екзаменаційну сесію для студентів третього курсу відділення денної форми 

навчання юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 232 

Соціальне забезпечення: 

7.1. Екзамен з навчальної дисципліни «Пенсійне забезпечення»: 

 у 1 групі – 20 червня 2022 р. 



Екзаменатор – Михайлова І.Ю., професорка кафедри трудового, 

земельного та господарського права, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

7.2. Екзамен з навчальної дисципліни «Соціальне обслуговування»: 

 у 1 групі – 15 червня 2022 р. 

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

земельного та господарського права, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

7.3. Екзамен з навчальної дисципліни «Конфліктологія»: 

 у 1 групі – 24.06.22 р. 

Екзаменатор – Гуменюк О.Г., доцентка кафедри філософії, соціально-

гуманітарних дисциплін та фізичного виховання, кандидатка психологічних 

наук, доцентка. 

7.4. Екзамен з навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-

трудові відносини»: 

 у 1 групі – 11 червня 2022 р 

Екзаменатор – Кравець І.М., доцентка кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, кандидатка економічних наук, доцентка. 

 

8. Провести у період з 30 травня по 18 червня 2022 року екзаменаційну 

сесію для студентів третього курсу відділення денної форми навчання 

юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 293 Міжнародне 

право: 

8.1. Екзамен з навчальної дисципліни «Теорія міжнародних трансакцій»: 

 у 1 групі – 10 червня 2022 р. 

Екзаменатор Черняк О.Ю. – завідувачка кафедри міжнародного та 

європейського права, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

8.2. Екзамен з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова»: 

 у 1 групі – 18 червня 2022р. 

Екзаменатор Петренко М.О., старша викладачка кафедри мовознавства. 

8.3. Екзамен з навчальної дисципліни «Порівняльне кримінальне право і 

процес»: 

 у 1 групі – 02 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Волкотруб С.Г., доцент кафедри кримінального права та 

процесу, кандидатка юридичних наук, доцент. 

8.4. Екзамен з навчальної дисципліни «Порівняльне цивільне право і 

процес»: 

 у 1 групі – 30 травня 2022 р. 

Екзаменатори: Гринько С.Д., завідувачка кафедри цивільного права та 

процесу, докторка юридичних наук, професорка; Сердечна І.Л., доцентка 

кафедри цивільного права та процесу, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

8.5. Екзамен з навчальної дисципліни «Міжнародне природоресурсне 

право»: 

 у 1 групі – 14 червня 2022 р. 

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

земельного та господарського права, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

8.6. Екзамен з навчальної дисципліни «Право зовнішніх зносин»: 

 у 1 групі – 06 червня 2022 р. 



Екзаменатор – Іваницький А.М., старший викладач кафедри міжнародного 

та європейського права, доктор філософії. 

 

9. Провести дистанційно у період з 30 травня по 07 червня 2022 року 

екзаменаційну сесію для студентів магістратури відділення денної форми 

навчання юридичного факультету, які навчаються за спеціальністю 081 Право: 
9.1. Екзамен з навчальної дисципліни «Процесуальні рішення у 

кримінальному провадженні»: 

 у 1 групі - 30 травня 2022 р. 

 у 2 групі – 30 травня 2022 р. 

Екзаменатор – Крушинський С.А., завідувач кафедри кримінального 

права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент. 

9.2. Екзамен з навчальної дисципліни «Теорія і практика 

адміністративного судочинства»: 

 у 1 групі - 03 червня 2022 р. 

  у 2 групі – 03 червня 2022 р.  

Екзаменатор – Токар А.М., старша викладачка кафедри конституційного, 

адміністративного, кандидатка юридичних наук. 

9.3. Екзамен з навчальної дисципліни «Правові основи європейської 

інтеграції та міжнародного співробітництва України»: 

  у 1 групі - 07 червня 2022 р. 

  у 2 групі – 07 червня 2022 р. 

Екзаменатор – Черняк О.Ю., завідувачка кафедри міжнародного та 

європейського права, кандидатка юридичних наук, доцентка. 

 

10. Заступниці декана-керівниці 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. 

11. Допустити до складання екзаменів студентів за умови виконання 

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

факультету Віктора ЗАХАРЧУКА. 

 

 

 

Перша проректорка університету        Ірина КОВТУН 
11.  

 

 

 
ПОГОДЖЕНО:   

 
В.о. декана юридичного факультету 

  
В. Захарчук  

19 травня 2022 року   

   
Начальниця юридичного відділу  Л. Дасюда 

19 травня 2022 року   

  



  

 

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

наказу ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

Дата наказу Заголовок до тексту наказу 

            19.05.2022 

 Про проведення підсумкового семестрового 

контролю за другий семестр 2021-2022 навчального 

року для студентів І-ІІІ курсів та магістратури  

відділення денної форми навчання юридичного 

факультету 

 

             202/22 

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.     У повному комплекті 

Лише наказ 

 

3.  Місінкевич Л.Л.    У повному комплекті 

Лише наказ 

 

4.  Черняк О.Ю.    У повному комплекті 

Лише наказ 

 

5.  Крушинський С.А.    У повному комплекті 

Лише наказ 

 

6.  Буханевич О.М.    У повному комплекті  

7.  Костяшкін І.О.    У повному комплекті 

Лише наказ 

 

8. Н

а

г

о

р

н

а

 

О

.

О

. 

Нагорна О.О.    У повному комплекті 

Лише наказ 

 

9.  Захаркевич Н.П.    У повному комплекті  

10.  Виговський Л.А.    У повному комплекті  

11.  Щепанський Е.В.    У повному комплекті  



Додаток 1 до наказу № 202/22  

від 19 травня 2022 року 
      

ЗАТВЕРДЖУЮ 

       В.о. декана юридичного факультету   

   ____________ Віктор ЗАХАРЧУК                    

19 травня 2022 року 

          

Розклад 

проведення екзаменів 

на 1 курсі юридичного факультету 

(за спеціальністю 081 Право) 

за 2 семестр 2021-2022 навчального року 
№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни Групи, дата і години, аудиторія  

  21.01 

ЮФБ 

21.02 

ЮФБ 

21.03 

ЮФБ 

21.04 

ЮФБ 

21.05 

ЮФБ 

  

  Консультація 9.06.22  10.00  

1. 1

1

1

1

1 

Історія держави і права зарубіжних 

країн 

Викладач : Стеньгач Н.О., 

к. іст. н., доцентка 

10.06.22 

10.00 

 

10.06.22 

10.00 

 

10.06.22 

10.00 

 

10.06.22 

10.00 

 

10.06.22 

10.00 

 

  

  Консультація 11.06.22 10.00  

2.  Історія держави і права України 

Викладач: 

Місінкевич Л.Л., д. іст. н., професор 

14.06.22 

10.00 

14.06.22 

10.00 

14.06.22 

10.00 

14.06.22 

10.00 

14.06.22 

10.00 

  

  Консультація 27.06.22 10.00  

3.  Теорія держави і права 

Викладач: 

Тополь Ю.О., 

к. іст. н., доцент 

30.06.22 

10.00 

30.06.22 

12.00 

29.06.22 

10.00 

29.06.22 

12.00 

29.06.22 

13.00 

  

  Консультація 17.06.22 10.00  

4.  Організація судових та прав охоронних 

органів 

Викладач: 

Присяжна А.В.,  

к.ю.н., доцентка 

 

 

20.06.22 

10.00 

 

20.06.22 

10.00 

 

20.06.22 

10.00 

 

20.06.22 

10.00 

 

20.06.22 

10.00 

  

  Консультація 23.06.22 14.00  

5.  Конституційне право України 

Викладач : Литвиненко І.Л., 

к. ю. н., доцентка 

 

24.06.22 

10.00 

24.06.22 

10.00 

24.06.22 

10.00 

24.06.22 

10.00 

24.06.22 

10.00 

  

                                      

Заступниця декана- 

керівниця навчального відділу        Лариса ГРИЦИШИНА 



Додаток 2 до наказу № 202/22  

від 19 травня 2022 року 
      

ЗАТВЕРДЖУЮ 

       В.о. декана юридичного факультету   

   ____________ Віктор ЗАХАРЧУК                   

19 травня 2022 року 

 

Розклад 

проведення екзаменів 

на 1 курсі юридичного факультету 

(спеціальність 232 Соціальне забезпечення) 

за 2 семестр 2021-2022 навчального року 

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни,  

ПІБ екзаменатора 

Групи, дата і години, аудиторія 

21.01ЮФБ(СЗ) 21.02ЮФБ(СЗ) 

1. Консультація до екзамену 09.06.22 

10.00 

09.06.22. 

10.00 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

Екзаменатор: 

Подолянчук О.В., к.ф.н. 

10.06.22 

10.00 

 

10.06.22. 

12.00 

2. Консультація до екзамену 23.06.22 

10.00 

23.06.22 

10.00 

Іноземна мова 

Екзаменатор:  

Нагорна О.О.,  д.п.н., доцентка 

24.06.22 

10.00 

 

24.06.22. 

12.00 

3. Консультація до екзамену 09.06.22 

10.00 

09.06.22 

10.00 

Система соціального забезпечення 

Екзаменатор:  

Чудик-Білоусова Н.І. к.ю.н., доцентка 

29.06.22 

10.00 

29.06.22. 

10.00 

4. Консультація до екзамену 13.06.22 

10.00 

13.06.22 

10.00 

Соціальна робота 

Екзаменатор :  

Рідкодубська ГА., д.п.н.,  доцентка 

14.06.19 

10.00 

 

14.06.19 

10.00 

5. Консультація до екзамену 19.06.22 

10.00 

19.06.22 

10.00 

Соціологія 

Екзаменатор:  

Виговський Л.А., д.ф.н., професор 

20.06.22 

10.00 

 

20.06.22 

10.00 

 

Заступниця декана- 

керівниця навчального відділу        Лариса ГРИЦИШИНА 



Додаток 3 до наказу № 202/22  

від 19 травня 2022 року 
      

ЗАТВЕРДЖУЮ 

       В.о. декана юридичного факультету   

   ____________ Віктор ЗАХАРЧУК                    

19 травня 2022 року  

 

Розклад 

проведення екзаменів 

на 1 курсі юридичного факультету 

(спеціальність 293 Міжнародне право) 

за 2 семестр 2021-2022 навчального року 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни,  

ПІБ екзаменатора 

Групи, дата і години, аудиторія 

21.01 

ЮФБ 

 

 

1. 

 

 

 

Консультація до екзамену 

13.06.22 

10.00 

Правничі системи сучасності 

Екзаменатор:  

Іванова Р.Ю., к.ю.н., доцентка 

 

14.06.22 

10.00 

 

2. 

Консультація до екзамену 09.06.22 

10.00 

Порівняльне конституційне право 

Екзаменатор:  

Івановська А.М., д.ю.н., доцентка 

10.06.22 

10.00 

 

3. Консультація до екзамену 17.06.22 

10.00 

Історія міжнародного права 

Екзаменатор:  

Лозінська С.В., к.ю.н., доцентка 

20.06.19 

10.00 

             
 

                                                      

 

Заступниця декана- 

керівниця навчального відділу    Лариса ГРИЦИШИНА 
                       



Додаток 4 до наказу № 202/22  

від 19 травня 2022 року 
      

ЗАТВЕРДЖУЮ 

       В.о. декана юридичного факультету   

   ____________ Віктор ЗАХАРЧУК                    

19 травня 2022 року 

 

Розклад  

проведення екзаменів 

на другому курсі відділення денної форми навчання  

юридичного факультету (спеціальність 081 Право) 

за ІІ семестр 2021-2022 навчального року 

№ 

з/п 

Назва навчальної 

дисципліни, ПІБ та посада 

екзаменатора 

Групи, дати, години  

20.01 

ЮФБ 

20.02 

ЮФБ 

20.03 

ЮФБ 

20.04  

ЮФБ 

20.05. 

ЮФБ 

20.06. 

ЮФБ 

1. Консультація до екзамену 08.06.22 

09:00 

10.06.22 

11:00 

11.06.22. 

15:00 

Ділова українська мова 

екзаменатори –  

Подолянчук О.В., к.ф.н.,  

Савицький В.Т., к.н.держ. 

упр., доцент 

09.06.22 

9:00 

 

09.06.22 

11:00 

11.06.22 

9.00 

 

 

11.06.22 

11:00 

13.06.22 

09:00 

13.06.22 

11:00 

2. Цивільне право 

Екзаменатор –  

Чорна Ж.Л., к.ю.н., доцентка 

Консультація – 16.06.22 о 08:30   

17.06.22 

08.30 

 

17.06.22 

10.30 

 

20.06.22 

08.30 

 

20.06.22 

10.30 

21.06.22 

08:30 

21.06.22 

10:30 

4. Кримінальне право 

Екзаменатор –  

Захарчук В.М., к.ю.н., 

доцент 

Консультація – 10.06.22 о 13.00   

13.06.22 

9.00 

 

13.06.22 

11.00 

 

15.06.22 

9.00 

 

15.06.19 

11.00 

 

17.06.22 

9:00 

17.06.22 

11:00 

5. Адміністративне право 

Екзаменатор –  

Токар А.М., к.ю.н. 

Консультація – 04.06.22 о 9:00    

06.06.22 

09.00 

 

06.06.22 

09.00 

06.06.22 

09.00 

06.06.22 

09.00 

06.06.22 

09.00 

06.06.22 

09.00 

 
 

Заступниця декана- 

керівниця навчального відділу        Лариса ГРИЦИШИНА 

 



Додаток 5 до наказу № 202/22  

від 19 травня 2022 року 
      

ЗАТВЕРДЖУЮ 

       В.о. декана юридичного факультету   

   ____________ Віктор ЗАХАРЧУК                    

19 травня 2022 року  

Розклад  

проведення екзаменів 

на другому курсі відділення денної форми навчання  

юридичного факультету (спеціальність 293 Міжнародне право) 

за 2 семестр 2021-2022 навчального року 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни,  

ПІБ екзаменатора 

Групи, дата і години, аудиторія 

20.01 

ЮФБ 

 

 

1. 

 

 

 

Консультація до екзамену 

02.06.22 

09.00 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

Екзаменатор:  

Подолянчук О.В., к.ф.н,  

Савицький В.Т., к.н.держ. упр., доцент 

 

03.06.22 

09.00 

 

2. 

Консультація до екзамену 07.06.22 

09.00 

Цивільне право 

Екзаменатор:  

Сердечна І.Л., к.ю.н., доцентка 

07.06.22 

10.00 

 

3. Консультація до екзамену 10.06.22 

10.00 

Інституційне право Європейського 

Союзу 

Екзаменатор:  

Кірик А.Ю., докторка філософії 

11.06.19 

09.00 

4 Консультація до екзамену 15.06.22. 

09:00 

Кримінальне право 

Екзаменатор: Налуцишин В.В., д.ю.н., 

професор 

15.06.22. 

10:00 

 

 

 

Заступниця декана- 

керівниця навчального відділу        Лариса ГРИЦИШИНА 

 



Додаток 6 до наказу № 202/22  

від 19 травня 2022 року 
      

ЗАТВЕРДЖУЮ 

       В.о. декана юридичного факультету   

   ____________ Віктор ЗАХАРЧУК                    

19 травня 2022 року 

 

Розклад  

проведення екзаменів 

на третьому курсі відділення денної форми навчання  

юридичного факультету (спеціальність 081 Право) 

за ІІ семестр 2021-2022 навчального року 

                      

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни,  

ПІБ екзаменатора  

Групи, дата і години, аудиторія 

19.01 

ЮФБ 

19.02 

ЮФБ 

19.03 

ЮФБ 

19.04 

ЮФБ 

1. 

Консультація                        за пів години до екзамену 

Цивільне право 

Екзаменатор: 

Гринько С.Д., д.ю.н., професорка 

17.06.2022 

10:00 

 

17.06.2022 

12:00 

 

18.06.2022 

10:00 

 

18.06.2022 

12:00 

 

2. 

Консультація                          За півгодини до екзамену 

Кримінальне право 

Екзаменатор: 

Налуцишин В.В., д.ю.н., професор. 

13.06.2022 

10:00 

 

13.06.2022 

12:00 

 

14.06.2022 

10:00 

 

14.06.2022 

12:00 

 

3. 

Консультація                     за пів години до екзамену 

Господарське право 

Екзаменатор: 

Бляхарський Я.С., к.ю.н. 

28.06.2022 

9:00 

 

28.06.2022 

    9:00 

 

28.06.2022 

9:00 

 

28.06.2022 

9:00 

 

4. 

Консультація                    12.06.2022 р. о 8.30 

Політологія 

Екзаменатор: 

Виговський Л.А., д.ф.н., професор 

 22.06.2022 

     10:00 

 

22.06.2022 

13:00 

 

23.06.2022 

10:00 

 

23.06.2022 

13:00 

 

    5. 

Консультація                       за пів години до екзамену 

Право соціального забезпечення 

Екзаменатор: 

Михайлова І.Ю., к.ю.н., доцентка 

09.06.2022 

10.00 

 

09.06.2022 

10.00 

 

09.06.2022 

10.00 

09.06.2022 

10.00 

 

 

 

 

Заступниця декана- 

керівниця навчального відділу           Лариса ГРИЦИШИНА 



Додаток 7 до наказу № 202/22  

від 19 травня 2022 року 
      

ЗАТВЕРДЖУЮ 

       В.о. декана юридичного факультету   

   ____________ Віктор ЗАХАРЧУК                    

19 травня 2022 року 

  

Розклад  

проведення екзаменів 

на третьому курсі відділення денної форми навчання  

юридичного факультету (спеціальність 232 Соціальне забезпечення) 

за 2 семестр 2021-2022 навчального року 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни,  

ПІБ екзаменатора 

Групи, дата і години, аудиторія 

19.06 

ЮФБ 

 

 

1. 

 

 

 

Консультація до екзамену 

за півгодини до екзамену 

Пенсійне забезпечення 

Екзаменатор: Михайлова І.Ю., к.ю.н., 

доцентка 

 

20.06.22 

10.00 

 

2. 

Консультація до екзамену за півгодини до екзамену 

Соціальне обслуговування  

Екзаменатор:  

Чудик-Білоусова Н.І., к.ю.н., доцентка 

15.06.22 

10.00 

 

3. Консультація до екзамену за півгодини до екзамену 

Конфліктологія 

Екзаменатор:  

Гуменюк О.Г., к.псих.н., доцентка 

24.06.19 

10.00 

4 Консультація до екзамену за півгодини до екзамену 

Економіка праці і соціально-трудові 

відносини 

Екзаменатор: Кравець І.М., к.е.н., 

доцентка 

11.06.22. 

10:00 

 

 

 

 

Заступниця декана- 

керівниця навчального відділу        Лариса ГРИЦИШИНА 

 



Додаток 8 до наказу № 202/22  

від 19 травня 2022 року 
      

ЗАТВЕРДЖУЮ 

       В.о. декана юридичного факультету   

   ____________ Віктор ЗАХАРЧУК                    

19 травня 2022 року 

 

 

Розклад  

проведення екзаменів 

на третьому курсі відділення денної форми навчання  

юридичного факультету (спеціальність 293 Міжнародне право) 

за 2 семестр 2021-2022 навчального року  

№ 

п/п 

Назва навчальної дисципліни,  

ПІБ екзаменатора 

Групи, дата і години, аудиторія 

19.05 

ЮФБ 

 

 

1. 

 

 

Консультація до екзамену за півгодини до екзамену 

Теорія міжнародних трансакцій 

Екзаменатор: Черняк О.Ю., к.ю.н., 

доцентка 

 

10.06.22 

10.00 

 

2. 

Консультація до екзамену за півгодини до екзамену 

Друга іноземна мова  

Екзаменатор:  

Петренко М.О., старша викладачка 

18.06.22 

10.00 

 

3. Консультація до екзамену за півгодини до екзамену 

Конфліктологія 

Екзаменатор:  

Гуменюк О.Г., к.псих.н., доцентка 

24.06.19 

10.00 

4 Консультація до екзамену за півгодини до екзамену 

Порівняльне кримінальне право та 

процес 

Екзаменатори: Налуцишин В.В., д.ю.н., 

професор,  

Волкотруб С.Г., к.ю.н., доцент 

02.06.22. 

10:00 

5 Консультація до екзамену за півгодини до екзамену 

Порівняльне цивільне право 

Екзаменатор: Гринько С.Д., д.ю.н., 

професорка, 

Сердечна І.Л., к.ю.н., доцентка 

30.05.22. 

10:00 

6 Консультація до екзамену за півгодини до екзамену 

Міжнародне природоресурсне право 

Екзаменатор: 

Чудик-Білоусова Н.І., к.ю.н., доцентка 

14.06.22р. 

10:00 

7 Консультація до екзамену за півгодини до екзамену 

Право зовнішніх зносин 

Іваницький А.М., доктор філософії 

06.06.22р. 

10:00 

 

Заступниця декана- 

керівниця навчального відділу        Лариса ГРИЦИШИНА 



Додаток 9 до наказу № 202/22  

від 19 травня 2022 року 
      

ЗАТВЕРДЖУЮ 

       В.о. декана юридичного факультету   

   ____________ Віктор ЗАХАРЧУК                    

19 травня 2022 року 

  

Розклад  

проведення екзаменів 

на першому курсі магістратури відділення денної форми навчання  

юридичного факультету (спеціальність 081 Право) 

за ІІ семестр 2021-2022 навчального року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступниця декана- 

керівниця навчального відділу        Лариса ГРИЦИШИНА 

№ 
Назва навчальної дисципліни, 

ПІБ екзаменатора 

Дата, години, консультація 

21.01 21.02 

1.  

Правові основи європейської інтеграції та 

міжнародного співробітництва України 

Екзаменатор: Черняк О.Ю., к.ю.н., доцентка 

07.06.2022 

1000 

07.06.2022 

1000 

2.  

Процесуальні рішення у кримінальному 

провадженні 

Екзаменатор: Крушинський С.А., к.ю.н., доцент 

 

30.05.2022 

1000 

30.05.2022 

1000 

3.  
Теорія і практика адміністративного судочинства 

Екзаменатор: Токар А.М., к.ю.н. 

03.06.2022 

1000 

03.06.2022 

1000 


