
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«29» квітня 2022 року  
м. Хмельницький                             

                       № 176/22 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 28 квітня 2022 року, протокол № 13 

 

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 28 квітня 2022 року, протокол 

№ 13: 

1.1. Про заміну наукового керівника аспірантам Сергію 

КОЗЯРОВСЬКОМУ та Роману КАНЬОВСЬКОМУ; 

1.2. Про затвердження програми короткотермінового семінару 

«Забезпечення життєдіяльності в умовах загрози морально-фізичному стану 

людини»; 

1.3. Про визнання документів про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету; 

1.4. Про затвердження змін до Положення про порядок визнання 

результатів навчання у Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти; 

1.5. Про присвоєння вченого звання доцента Тетяні ПІХНЯК; 

1.6. Про присвоєння вченого звання доцента Олені КОЗИЦЬКІЙ; 

1.7. Про присвоєння вченого звання професорки Олені ЧЕРНЯК. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря 

університету Світлану ЛОЗІНСЬКУ. 

 

 

 

Перший проректор університету     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 1 

28 квітня 2022 року, протокол № 13 

м. Хмельницький 
 

Про заміну наукового керівника аспірантам  

Сергію КОЗЯРОВСЬКОМУ та Роману КАНЬОВСЬКОМУ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи 

Алли ІВАНОВСЬКОЇ про заміну наукового керівника аспірантам Сергію 

КОЗЯРОВСЬКОМУ та Роману КАНЬОВСЬКОМУ, керуючись Порядком 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р., відповідно до 

поданих заяв аспірантів, врахувавши рішення кафедри теорії та історії 

держави і права від 25 квітня 2022 року, протокол № 8, та рішення кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права від 11 квітня 2022 

року, протокол № 7,  
 

вчена рада вирішила: 
 

1. Аспіранту КОЗЯРОВСЬКОМУ Сергію Володимировичу замінити 

наукового керівника к.ю.н., доцентку ОЛІЙНИК Уляну Миколаївну та 

призначити науковим керівником професора, д.ю.н., професора кафедри 

кримінального права та процесу НАЛУЦИШИНА Віктора Володимировича. 

2. Аспіранту КАНЬОВСЬКОМУ Роману Анатолійовичу замінити 

наукового керівника к.ю.н., доцента, доцента кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права СТОРОЖУК Ірину Петрівну та 

призначити науковим керівником к.ю.н., доцента, доцента кафедри 

конституційного, адміністративного та фінансового права ГАЛУС Олену 

Олександрівну.  

 

 

 

Головуюча на засіданні  

вченої ради, перший проректор     Ірина КОВТУН 
 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

28 квітня 2022 року, протокол №13 

м. Хмельницький 

Про затвердження програми короткотермінового семінару 

«Забезпечення життєдіяльності в умовах загрози 

морально-фізичному стану людини» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівниці відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх 

послуг Юлії ЗІНЧУК про затвердження програми короткотермінового 

семінару «Забезпечення життєдіяльності в умовах загрози морально-

фізичному стану людини», відповідно вимог 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 та беручи до уваги рішення 

методичної ради від 26 квітня 2022 року, протокол № 6, 

 
вчена рада вирішила: 

 

Затвердити програму короткотермінового семінару «Забезпечення 

життєдіяльності в умовах загрози морально-фізичному стану людини», що 

додається. 

 

 

 

Головуюча на засіданні  

вченої ради, перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

28 квітня 2022 року, протокол № 13 

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: 

 

Визнати документи (сертифікати, свідоцтва) про підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників університету згідно із 

списком, що додається. 

 

 

 

Головуюча на засіданні  

вченої ради, перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

28 квітня 2022 року, протокол № 13 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до Положення  

про порядок визнання результатів навчання у Хмельницькому 

університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, здобутих 

шляхом неформальної та/або інформальної освіти 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію в. о. декана юридичного 

факультету Віктора ЗАХАРЧУКА щодо затвердження змін до Положення 

про порядок визнання результатів навчання у Хмельницькому університеті 

управління та права імені Леоніда Юзькова, здобутих шляхом неформальної 

та/або інформальної освіти, беручи до уваги рішення методичної ради від 26 

квітня 2022 року, протокол № 6, керуючись п. 4.2.8.7 Статуту університету, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити зміни до Положення про порядок визнання результатів 

навчання у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда 

Юзькова, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, що 

додаються. 

2. Зміни до Положення набирають чинності з дати набрання чинності 

Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів 

навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 лютого 

2022 року № 130. 

 

 

 

Головуюча на засіданні  

вченої ради, перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

28 квітня 2022 року, протокол № 13 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання доцента Тетяні ПІХНЯК  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ  про присвоєння вченого звання 

доцента по кафедрі менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування Тетяні ПІХНЯК та керуючись наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14 січня 2016 року №13 «Про затвердження Порядку 

присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 

183/28313, беручи до уваги інформацію голови лічильної комісії Володимира 

ХІМІЧА щодо результатів таємного голосування, яке відбувалося в 

електронному режимі з використанням програмного забезпечення додатків 

Google Meet та Google Forms, що забезпечують анонімність і верифікованість 

такого голосування, 
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти ПІХНЯК Тетяні Андріївні вчене звання доцента по 

кафедрі менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування.  

 

 

 

Головуюча на засіданні  

вченої ради, перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

28 квітня 2022 року, протокол № 13 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання доцента Олені КОЗИЦЬКІЙ  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ  про присвоєння вченого звання 

доцента по кафедрі кримінального права та процесу Олені КОЗИЦЬКІЙ та 

керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 

року №13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і 

науково-педагогічним працівникам», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 03 лютого 2016 року за № 183/28313, беручи до уваги інформацію 

голови лічильної комісії Володимира ХІМІЧА щодо результатів таємного 

голосування, яке відбувалося в електронному режимі з використанням 

програмного забезпечення додатків Google Meet та Google Forms, що 

забезпечують анонімність і верифікованість такого голосування, 
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти КОЗИЦЬКІЙ Олені Геннадіївні вчене звання доцента по 

кафедрі кримінального права та процесу.  

 

 

 

Головуюча на засіданні  

вченої ради, перший проректор     Ірина КОВТУН 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

28 квітня 2022 року, протокол № 13 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання професорки Олені ЧЕРНЯК  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря 

університету Світлани ЛОЗІНСЬКОЇ  про присвоєння вченого звання 

професорки по кафедрі міжнародного та європейського права Олені ЧЕРНЯК 

та керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 

року №13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і 

науково-педагогічним працівникам», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 03 лютого 2016 року за № 183/28313, беручи до уваги інформацію 

голови лічильної комісії Володимира ХІМІЧА щодо результатів таємного 

голосування, яке відбувалося в електронному режимі з використанням 

програмного забезпечення додатків Google Meet та Google Forms, що 

забезпечують анонімність і верифікованість такого голосування, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти ЧЕРНЯК Олені Юріївні вчене звання професорки по 

кафедрі міжнародного та європейського права.  

 

 

 

Головуюча на засіданні  

вченої ради, перший проректор     Ірина КОВТУН 

 
 


