
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«01» червня 2021 року  
м. Хмельницький                             

                       № 257/21 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 31 травня 2021 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 31 травня 2021 року, протокол № 13: 

1.1. Про затвердження змін до Положення про організацію освітнього процесу 

в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова (в новій 

редакції);  

1.2. Про визнання документів про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету; 

1.3. Про затвердження програми підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників з ефективності використання інформаційно-комунікаційних 

технологій та цифрових інструментів; 

1.4. Про присвоєння вченого звання доцента Олійник У.М.; 

1.5. Про рекомендацію до друку збірника тез Міжнародної науково-

практичної конференції «Засади функціонування кримінальної юстиції»; 

1.6. Про рекомендацію до друку навчального посібника Гуменчук О. Є. 

«English for Law Students Part I, Part II»; 

1.7. Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами. 

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 

31 травня 2021 року, протокол № 13 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до Положення про організацію освітнього процесу 

у Хмельницькому університеті управління та права 

імені Леоніда Юзькова (в новій редакції) 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу аспірантури та 

докторантури Уляни Олійник щодо внесення змін до Положення про організацію 

освітнього процесу у Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова (в новій редакції), керуючись пунктом 16 частини 2 статті 36 

Закону України «Про вищу освіту» та пунктом 4.2.8.26 Статуту Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, беручи до уваги 

рішення методичної ради від 27 травня 2021 року, протокол №8, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію завідувача відділу аспірантури та докторантури Уляни 

Олійник щодо внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу 

у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова в 

новій редакції, взяти до відома.  

2. Затвердити зміни до Положення про організацію освітнього процесу у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова в новій 

редакції, що додаються. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

31 травня 2021 року, протокол № 13 

м. Хмельницький 

Про визнання документів про підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників університету 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх 

послуг Катерини Владовської 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: 

 

1. Інформацію керівника відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки 

та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг Катерини Владовської 

взяти до відома.  

2. Визнати документи (сертифікати, свідоцтва) про підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників університету згідно зі списком, 

що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

31 травня 2021 року, протокол № 13 

м. Хмельницький 

Про затвердження програми підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників з ефективності використання 

інформаційно-комунікаційних технологій та  

цифрових інструментів 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу підвищення 

кваліфікації, перепідготовки та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх 

послуг Катерини Владовської про затвердження програми підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників з ефективності використання 

інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових інструментів та 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800; 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 керівника відділу підвищення кваліфікації, перепідготовки 

та спеціалізації фахівців ліцензованих освітніх послуг Катерини Владовської 

взяти до відома.  

2. Затвердити програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників з ефективності використання інформаційно-комунікаційних 

технологій та цифрових інструментів, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

31 травня 2021 року, протокол № 13 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання доцента Олійник У.М.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря університету 

Світлани Лозінської про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі теорії та 

історії держави і права Олійник У.М. 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 Олени Черняк 

про результати таємного голосування,  
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти Олійник Уляні Миколаївні вчене звання доцента по кафедрі 

теорії та історії держави і права.   

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету                                          Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

31 травня 2021 року, протокол № 13 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку збірника тез  

Міжнародної науково-практичної конференції  

«Засади функціонування кримінальної юстиції» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію доцента кафедри кримінального 

права та процесу к.ю.н., доцента Сергія Крушинського, врахувавши рішення 

кафедри від 12 травня 2021 року, протокол № 18 щодо рекомендації до друку 

збірника тез Міжнародної науково-практичної конференції «Засади 

функціонування кримінальної юстиції», яка відбулася 14 травня 2021 року, та 

керуючись п. 4.2.8.32 Статуту Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова,  

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку збірник тез Міжнародної науково-практичної 

конференції «Засади функціонування кримінальної юстиції». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету   Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

31 травня 2021 року, протокол № 13 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку навчального посібника  

Гуменчук О. Є. «English for Law Students Part I, Part ІІ». 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри мовознавства 

Ольги Нагорної та врахувавши рішення кафедри від 11 травня 2021 року, 

протокол № 10, рішення методичної ради від 27 травня 2021 року, протокол № 8 

щодо рекомендації до друку навчального посібника Гуменчук О. Є. «English for 

Law Students Part I, Part ІІ» та керуючись п. 4.2.8.32, Статуту Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова,  

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку навчальний посібник старшого викладача 

кафедри мовознавства Гуменчук О. Є. «English for Law Students Part I, Part ІІ» 

(видання змінене та доповнене).  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету   Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

31 травня 2021 року, протокол № 13 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін, 

передбачених навчальними планами 

 

Відповідно до пункту 16 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту», пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№ 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 

№ 347, пункту 4.2.8.9 Статуту університету, підрозділу 3.8 Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та 

права, затвердженого рішенням вченої ради університету від 05 липня 2016 року, 

протокол № 16, і уведеного в дію наказом університету від 08 липня 2016 року 

№ 359/16 (в редакції рішення вченої ради від 29 травня 2017 року, протокол № 

14, уведеного в дію наказом університету від 06 червня 2017 року № 279/17), та 

на підставі рішення методичної ради університету від 27 травня 2021 року, 

протокол № 8 

 
вчена рада вирішила: 

 

Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, передбачених 

навчальними планами, згідно з рішенням методичної ради університету від  

27 травня 2021 року, протокол № 8, що додається. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

 
 


