ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

НАКАЗ
«30» грудня 2021 року

м. Хмельницький

№ 783/21

Про уведення в дію
рішень вченої ради
Хмельницького університету
управління та права
імені Леоніда Юзькова
від 29 грудня 2021 року, протокол № 7
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 29 грудня 2021 року, протокол
№ 7:
1.1. Про підсумки роботи екзаменаційної комісії з атестації осіб, які
здобувають ступінь магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та
адміністрування у 2021 році;
1.2. Про підсумки роботи екзаменаційної комісії з атестації осіб, які
здобувають ступінь магістра за спеціальністю 073 Менеджмент у 2021 році;
1.3. Про присудження ступеня магістра, присвоєння кваліфікації та видачу
диплома (диплома з відзнакою) випускникам факультету управління та економіки;
1.4. Про затвердження Правил прийому на навчання для здобуття вищої
освіти у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова у
2022 році;
1.5. Про затвердження голови екзаменаційної комісії;
1.6. Про заміну наукового керівника аспіранту Іллі ВАРГАТОМУ;
1.7. Про зміну теми дисертації аспіранту Олександру КІЗЛЯРУ;
1.8. Про питання часопису «Університетські наукові записки»;
1.9. Про рекомендацію до друку підручника Марії БЛІХАР, Олега
ОМЕЛЬЧУКА, Олени ЧЕРНЯК «Міжнародне економічне право. Особлива
частина»;
1.10. Про затвердження плану підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників Хмельницького університету управління та права імені
Леоніда Юзькова на 2022 рік;

1.11. Про визнання документів про підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників університету;
1.12. Про затвердження програми підвищення кваліфікації педагогічних та
науково-педагогічних працівників на тему «Інформаційні системи і технології у
фінансово-кредитних установах»;
1.13. Про рекомендацію до друку збірника тез учасників V Міжнародної
науково-практичної конференції «Стратегічні напрями соціально-економічного
розвитку держави в умовах глобалізації», приуроченої до 90-річного ювілею
доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України
ПИЛИ Василя Івановича.
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
29 грудня 2021 року, протокол № 7
м. Хмельницький
Про підсумки роботи екзаменаційної комісії
з атестації осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальністю
281 Публічне управління та адміністрування у 2021 році
Заслухавши та обговоривши звіт 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 заочною формою навчання, Ірини КОВТУН,
вчена рада вирішила:
1. Інформацію 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
заочною формою навчання, Ірини КОВТУН 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 № 2
29 грудня 2021 року, протокол № 7
м. Хмельницький
Про підсумки роботи екзаменаційної комісії
з атестації осіб, які здобувають ступінь магістра за спеціальністю
073 Менеджмент у 2021 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 «Організація та управління охороною здоров’я» за заочною
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 «Організація
та управління охороною здоров’я» 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 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
29 грудня 2021 року, протокол № 7
м. Хмельницький
Про присудження ступеня магістра, присвоєння кваліфікації та видачу
диплома (диплома з відзнакою) випускникам
факультету управління та економіки
Заслухавши та обговоривши інформацію:
голови екзаменаційної комісії за спеціальністю 281 Публічне
управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та
адміністрування за спеціалізацією «Територіальне управління та місцеве
самоврядування» Ірини КОВТУН, заступниці голови екзаменаційної комісії
за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та
адміністрування за спеціалізацією «Організація та управління охороною
здоров’я» Тетяни ТЕРЕЩЕНКО, та 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, присвоїти кваліфікацію магістра
публічного управління та адміністрування та видати дипломи з відзнакою
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 2020 року:
1. Бойко Марині Олексіївні
2. Гринкевич Людмилі Георгіївні
3. Фіярській Світлані Ігорівні
4. Валовиній Майї Василівні
5. Пічкур Аліні Олександрівні
6. Бицик Оксані Юріївні.

2. Присудити ступінь магістра, присвоїти кваліфікацію магістра
публічного управління та адміністрування та видати дипломи звичайного
зразка 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 2020 року:
1.
Андроняку Миколі Олександровичу
2.
Базюк Наталії Леонідівні
3.
Балагурчик Ірині Олексіївні
4.
Бондарчук Інні Миколаївні
5.
Бродському Анатолію Дмитровичу
6.
Булаєвській Оксані Василівні
7.
Василенку Дмитру Миколайовичу
8.
Вознюку Олександру Степановичу
9.
Волинець Інні Ігорівні
10. Воскобойник Ользі Анатоліївні
11. Габрикевичу Миколі Олександровичу
12. Гайдамащуку Олександру Володимировичу
13. Гайдуку Денису Олеговичу
14. Гетманчук Тетяні Миколаївні
15. Гетманчуку Юрію Андрійовичу
16. Горіну Владиславу Олександровичу
17. Гринкевичу Андрію Юрійовичу
18. Данилюку Валентину Олександровичу
19. Данилюк Інні Василівні
20. Даніленко Людмилі Миколаївні
21. Дзьобі Андрію Ігоровичу
22. Дурдас Ользі Юріївні
23. Єрменчук Лілії Миколаївні
24. Зайонц Тетяні Юріївні
25. Заїці Артему Васильовичу
26. Зданевичу Володимиру Степановичу
27. Зданевичу Ярославу Володимировичу
28. Зеленко Тетяні Іванівні
29. Зембицькому Богдану Валерійовичу
30. Івановій Марії Василівні
31. Івановій Наталії Костянтинівні
32. Кавецькій Оксані Віталіївні
33. Каражову Сергію Васильовичу
34. Кармелюк Людмилі Володимирівні
35. Касяндрук Тетяні Олександрівні

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Кирилюку Олександру Володимировичу
Коваль Людмилі Дмитрівні
Коваль Оксані В’ячеславівні
Козирчуку Івану Вікторовичу
Козіній Вікторії Юріївні
Коломєйцевій Світлані Валеріївні
Коломієць Марині Володимирівні
Корандо Наталії Вікторівні
Корюгіній Світлані Семенівні
Коцюбинській Діані Олександрівні
Кропивницькій Аллі Петрівні
Крохмалюку Олександру Васильовичу
Крохмалюк Інессі Олександрівні
Крупельницькій Наталії Ігорівні
Крупельницькому Геннадію Мар`яновичу
Кузнецовій Ірині Володимирівні
Кузьмаку Дмитру Степановичу
Кучеруку Олександру Анатолійовичу
Кушнір Ірині Павлівні
Кушнірук Ользі Валентинівні
Лабаню Андрію Ігоровичу
Леську Юрію Валерійовичу
Малюті Олександру Васильовичу
Мамітову Павлу Ігоровичу
Маринчук Олені Юріївні
Мартинюку Вадиму Григоровичу
Мельнику Володимиру Володимировичу
Монастирському Володимиру Миколайовичу
Наумець Вікторії Ігорівні
Нич Ірині Володимирівні
Новаку Володимиру Миколайовичу
Ординській Аллі Валеріївні
Панчуку Олександру Васильовичу
Пендраку Олександру Юрійович
у
Підлісному Олегу Володимировичу
Пікало Інні Леонідівні
Погурській Тетяні Вячеславівні
Придолобі Віталію Михайловичу
Прідолобі Володимиру Михайловичу
Прідолобі Єлізаветі Сергіївні

76. Прокопову Віктору Олександровичу
77. Савченко Яні Миколаївні
78. Свідеру Валерію Віталійович
у
79. Семенюку Роману Сергійовичу
80. Сенгилевичу Юрію Миколайович
у
81. Сівіцькій Віті Іванівні
82. Сілецькій Інні Олександрівні
83. Снігуру Сергію Броніславовичу
84. Стецьків Тетяні Петрівні
85. Ступці Галині Михайлівні
86.
Сузій Анні Миколаївні
87.
Сузому Дмитру Сергійовичу
88. Тарасюк Валентині Михайлівні
89. Тимощук Анні Ростиславівні
90. Ткачуку Богдану Миколайовичу
91. Трубіцькій Оксані Леонідівні
92. Федорович Уляні Олегівні
93. Флаксемберг Майї Аркадіївні
94. Царенко Ользі Михайлівні
95. Черниш Людмилі Миколаївні
96. Шалавінській Анні Михайлівні
97. Шидей Наталії Петрівні
98. Шубарту Віталію Миколайовичу
99. Щепанському Анатолію Казимировичу
100. Ющишеній Юлії Вікторівні
101. Якубовській Руслану Анатолійовичу
102. Янчук Любові Євгенівні
103. Ярошинському Роману Вікторовичу
104. Яциній Оксані Володимирівні.
3. Присудити ступінь магістра, присвоїти кваліфікацію магістра з
менеджменту організацій і адміністрування, менеджера (управителя) бізнесорганізації та видати дипломи з відзнакою про здобуття вищої освіти з галузі
знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент зі
спеціалізацією «Організація та управління охороною здоров’я» випускникам
заочної форми навчання факультету управління та економіки набору 2020
року:
1.
Котецькій Олені Станіславівні
2.
Самолюку Ігорю Петровичу
3.
Фінагеєву Андрію Яковичу.
4. Присудити ступінь магістра, присвоїти кваліфікацію з менеджменту
організацій і адміністрування, менеджера (управителя) бізнес-організації та
видати дипломи звичайного зразка про здобуття вищої освіти з галузі знань

07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент зі
спеціалізацією «Організація та управління охороною здоров’я» випускникам
заочної форми навчання факультету управління та економіки набору 2020
року:
1. Баб’як Христині Михайлівні
2. Мариновській Наталії Володимирівні
3. Мельничук Тетяні Вікторівні
4. Мізерній Інні Юріївні
5. Одарчуку Віталію Володимировичу
6. Терехівському Василю Вікторовичу
7. Шандизі-Глушко Ользі Іванівні
8. Юрчишеній Світлані Євгеніївні.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 4
29 грудня 2021 року, протокол № 7
м. Хмельницький
Про затвердження Правил прийому на навчання
для здобуття вищої освіти у Хмельницькому університеті
управління та права імені Леоніда Юзькова у 2022 році
Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря
приймальної комісії Алли ТОКАР про затвердження Правил прийому на
навчання для здобуття вищої освіти у Хмельницькому університеті
управління та права імені Леоніда Юзькова у 2022 році, та керуючись
Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня
2021 року № 1098,
вчена рада вирішила:
1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Алли
ТОКАР взяти до відома.
2. Затвердити Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова у
2022 році, що додаються.
3. Відповідальному секретареві приймальної комісії Аллі ТОКАР
забезпечити оприлюднення затверджених Правил прийому на інформаційному
стенді приймальної комісії та веб-сайті університету і внести до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 5
29 грудня 2021 року, протокол № 7
м. Хмельницький
Про затвердження голови екзаменаційної комісії
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. декана юридичного
факультету Віктора ЗАХАРЧУКА, керуючись вимогами п. 2 ст. 6 Закону
України «Про вищу освіту», листа Міністерства освіти і науки України «Про
атестацію здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня» від 8
грудня 2021 року № 1/21460-21, п. 1. розділу 2 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 28 грудня 2015 року,
протокол № 7 (в редакції рішення вченої ради університету від 23 листопада
2020 року, протокол № 6),
вчена рада вирішила:
1. Інформацію
в.о. декана
юридичного
факультету
Віктора
ЗАХАРЧУКА про затвердження голови екзаменаційної комісії взяти до
відома.
2. Затвердити головою екзаменаційної комісії з проведення атестації
здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 081 Право денної та заочної
форми навчання у 2021-2022 навчальному році завідувачку кафедри
цивільного права та процесу, докторку юридичних наук, професорку
Світлану ГРИНЬКО.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 6
29 грудня 2021 року, протокол № 7
м. Хмельницький
Про заміну наукового керівника аспіранту
Іллі ВАРГАТОМУ
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри
публічного управління та адміністрування Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО про
заміну наукового керівника аспіранту Іллі ВАРГАТОМУ, відповідно до
поданої заяви аспіранта та рішення кафедри публічного управління та
адміністрування від 10 грудня 2021 року, протокол № 5,
вчена рада вирішила:
1. Інформацію завідувача кафедри публічного управління та
адміністрування Едуарда ЩЕПАНСЬКОГО взяти до відома.
2. Аспіранту Іллі Юрійовичу ВАРГАТОМУ замінити попереднього
керівника, доцентку кафедри публічного управління та адміністрування,
кандидатку наук з державного управління, доцентку Ірину КОВТУН та
призначити нового наукового керівника, доцентку кафедри публічного
управління та адміністрування, кандидатку наук з державного управління,
Тетяну ПІДЛІСНУ.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 7
29 грудня 2021 року, протокол № 7
м. Хмельницький
Про зміну теми дисертації аспіранту
Олександру КІЗЛЯРУ
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри
математики, статистики та інформаційних технологій, доктора економічних
наук, професора Романа КУЛИНИЧА про зміну теми дисертаційного
дослідження аспіранту кафедри математики, статистики та інформаційних
технологій та відповідно до поданої заяви аспіранта, врахувавши рішення
кафедри математики, статистики та інформаційних технологій від
15 листопада 2021 року, протокол № 4,
вчена рада вирішила:
1. Інформацію завідувача кафедри математики, статистики та
інформаційних технологій, доктора економічних наук, професора Романа
КУЛИНИЧА взяти до відома.
2. Змінити аспіранту
Олександру Олександровичу КІЗЛЯРУ
попередню тему дисертаційного дослідження «Статистичне вивчення
управління розвитком соціальної інфраструктури об’єднаних територіальних
громад» на тему «Концепція «розумне місто» як інструмент інноваційного
розвитку території».

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 8
29 грудня 2021 року, протокол № 7
м. Хмельницький
Про питання часопису «Університетські наукові записки»
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача науковоредакційного відділу, відповідального секретаря редакційної колегії часопису
«Університетські наукові записки» Юрія БІЛОУСОВА про рекомендацію до
друку № 6 (84) за 2021 рік та керуючись п.п. 3.1.1.30, 4.2.8.32, 8.2.10 Статуту
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова,
вчена рада вирішила:
Рекомендувати до друку номер шостий за 2021 рік часопису
«Університетські наукові записки».

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 9
29 грудня 2021 року, протокол № 7
м. Хмельницький
Про рекомендацію до друку підручника
Марії БЛІХАР, Олега ОМЕЛЬЧУКА, Олени ЧЕРНЯК
«Міжнародне економічне право. Особлива частина»
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачки кафедри
міжнародного та європейського права, кандидатки юридичних наук,
доцентки Олени ЧЕРНЯК, врахувавши рішення кафедри міжнародного та
європейського права від 19 листопада 2021 року, протокол № 4 та рішення
методичної ради від 25 листопада 2021 року, протокол № 3 щодо
рекомендації до друку підручника докторки юридичних наук, доцентки,
професорки кафедри адміністративного та інформаційного права Навчальнонаукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного
університету «Львівська політехніка» Марії БЛІХАР; доктора юридичних
наук, професора, ректора ХУУП імені Леоніда Юзькова Олена
ОМЕЛЬЧУКА; кандидатки юридичних наук, доцентки, завідувачки кафедри
міжнародного та європейського права ХУУП імені Леоніда Юзькова Олени
ЧЕРНЯК «Міжнародне економічне право. Особлива частина»,
вчена рада вирішила:
Рекомендувати до друку підручник Марії БЛІХАР, Олега
ОМЕЛЬЧУКА, Олени ЧЕРНЯК «Міжнародне економічне право. Особлива
частина».

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 10
29 грудня 2021 року, протокол № 7
м. Хмельницький
Про затвердження плану
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Хмельницького університету управління та права
імені Леоніда Юзькова на 2022 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію методистки І категорії відділу
підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців
ліцензованих освітніх послуг Юлії ЗІНЧУК про план підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова на 2022 рік, відповідно до
Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
21 серпня 2019 року № 800; п. п. 2.8., 2.9. 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 методистки І категорії відділу підвищення кваліфікації,
перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг Юлії
ЗІНЧУК про план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова на
2022 рік взяти до відома.
2. Затвердити план підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників Хмельницького університету управління та права імені Леоніда
Юзькова на 2022 рік, що додається.
3. Начальнику відділу інформаційного забезпечення та технічних
засобів навчання Володимиру КУЛИКУ розмістити план підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників на офіційному веб-сайті
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора
Ірину КОВТУН.
Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 11
29 грудня 2021 року, протокол №7
м. Хмельницький
Про визнання документів про підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників університету
Заслухавши та обговоривши інформацію методистки I категорії 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 науковопедагогічних 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 методистки I категорії 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 № 12
29 грудня 2021 року, протокол №7
м. Хмельницький
Про затвердження програми підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників на тему
«Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах»
Заслухавши та обговоривши інформацію методистки І категорії відділу
підвищення кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців
ліцензованих освітніх послуг Юлії ЗІНЧУК про затвердження програми
підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
на тему «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних
установах», керуючись вимогами ч. 3. ст. 60 Закону України «Про вищу
освіту», п. 6, 9, 10 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21 серпня 2019 р. № 800,
вчена рада вирішила:
1. Інформацію методистки І категорії відділу підвищення кваліфікації,
перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг Юлії
ЗІНЧУК про затвердження програми підвищення кваліфікації педагогічних
та науково-педагогічних працівників на тему «Інформаційні системи і
технології у фінансово-кредитних установах» взяти до відома.
2. Затвердити програму підвищення кваліфікації педагогічних та
науково-педагогічних працівників на тему «Інформаційні системи і
технології у фінансово-кредитних установах», що додається.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ВЧЕНА РАДА
РІШЕННЯ № 13
29 грудня 2021 року, протокол №7
м. Хмельницький
Про рекомендацію до друку збірника тез учасників V
Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні
напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах
глобалізації», приуроченої до 90-річного ювілею доктора
економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і
техніки України ПИЛИ Василя Івановича
Заслухавши та обговоривши інформацію професора кафедри
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, доктора
економічних наук, професора Віктора СИНЧАКА та врахувавши рішення
цієї ж кафедри від 28 грудня 2021 року, протокол № 7 щодо рекомендації
до друку збірника тез учасників V Міжнародної науково-практичної
конференції «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку
держави в умовах глобалізації», приуроченої до 90-річного ювілею
доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки
України ПИЛИ Василя Івановича,
вчена рада вирішила:
Рекомендувати до друку збірник тез учасників V Міжнародної науковопрактичної конференції «Стратегічні напрями соціально-економічного
розвитку держави в умовах глобалізації», приуроченої до 90-річного ювілею
доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки
України ПИЛИ Василя Івановича.

Голова вченої ради,
ректор університету

Олег ОМЕЛЬЧУК

