
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

Н А К А З 

 

 

29.05.2020 р.                                              м. Харків                                          № 208-С 

      

 

Про склад  

Екзаменаційних комісій,  

правила подання та розгляду апеляції   

 

 

З урахуванням запровадження на території України карантину, відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», беручи до увагу 

рекомендації Міністерства освіти і науки України, викладені в Листі № 1/9-278 від 

27 березня 2020 року 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити 3 (три) Екзаменаційні комісії у червні 2020 року для атестації 

студентів (курсантів) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» денної та заочної форм 

навчання.  

2. Визначити такі комісії: 

 

№ 

Екзаменаційної 

комісії 

(далі – ЕК) 

Інститут/факультет 

30 ЕК 

 

Інститут прокуратури та кримінальної юстиції 

Слідчо-криміналістичний інститут 
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Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки 

України 

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України 

Військово-юридичний інститут 

Господарсько-правовий факультет 

Міжнародно-правовий факультет спеціальності «Право» 

«Міжнародне-право» (денна та заочна форми навчання) 

Фінансово-правовий факультет спеціальність «Право» 

31 ЕК Заочний факультет, вечірній факультет 

32 ЕК 
Полтавський юридичний інститут (денна та заочна форма 

навчання) 

  

 

3. Головами Екзаменаційних комісій призначити: 

 

30 ЕК 

Шевчука 

Олександра  

Михайловича 

- доктора юридичних наук, професора кафедри 

адміністративного права та адміністративної 

діяльності. 

 

31 ЕК  

Гусарова 

Костянтина  

Володимировича 

- завідувача кафедри цивільного процесу, доктора 

юридичних наук, професора. 

 

32 ЕК  

Божко 

Володимира 

Миколайовича  

- завідувача кафедри конституційного, 

адміністративного, екологічного та трудового права 

Полтавського юридичного інституту, доктора 

юридичних наук, доцента.  

 

4. Членами Екзаменаційних комісій призначити: 

30 ЕК 

Алісова  

Євгенія  

Олександровича 

- директора Слідчо-криміналістичного інституту, 

доктора юридичних наук, професора кафедри 

фінансового права. 

Самощенко  

Ігоря Вікторовича 

- декана міжнародно-правового факультету, кандидата 

юридичних наук, доцента  кафедри кримінального 

права № 2. 

Борисенко 

Ігоря Володимировича 

- кандидата юридичних наук, доцента кафедри 

криміналістики, декана фінансово-правового 

факультету. 

31 ЕК 

Лисодєда - декана вечірнього факультету, кандидата юридичних 
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Олександра  

Володимировича 

наук, доцента кафедри кримінології та кримінально-

виконавчого права. 

32 ЕК 

Лемешка 

Олександра  

Миколайовича  

- директора Полтавського юридичного інституту, 

кандидата юридичних наук, доцента. 

Гриценко  

Галину Григорівну  

 

- кандидатку юридичних наук, доцентку кафедри 

цивільного, господарського і фінансового права 

Полтавського юридичного інституту; 

Бражника  

Андрія Анатолійовича 

 

- кандидата юридичних наук, доцента кафедри 

кримінального права та кримінально-правових 

дисциплін Полтавського юридичного інституту. 

 

5. Призначити екзаменаторами: 

 

30 ЕК 

Кримінальне 

право 

Євдокімову  

Олену Володимирівну 

- кандидата юридичних наук, 

доцента кафедри кримінального 

права № 1. 

Цивільне право Сурженко 

Ольгу Анатоліївну 

- кандидата юридичних наук, 

доцента кафедри цивільного 

права № 1. 

Цивільний 

процес 

Мамницького  

Валерія Юрійовича  

- кандидата юридичних наук, 

доцента кафедри цивільного 

процесу. 

Кримінальний 

процес 

Давиденко 

Світлану Василівна 

- кандидата юридичних наук, 

доцента кафедри кримінального 

процесу та ОРД. 

Конституційне 

право 

Ткаченка 

Євгенія Володимировича 

- кандидата юридичних наук, 

доцента кафедри конституційного 

права. 

Адміністративне 

право 

Гаращука  

Володимира Миколайовича 

 

- завідуючого кафедрою 

адміністративного права, доктора 

юридичних наук, процесора 

кафедри адміністративного права. 

Міжнародне 

право 

Тарасова 

Олега Володимировича 

- доктора юридичних наук, доцента 

кафедри міжнародного права. 

Іноземна мова Романюк 

Світлану Миколаївну  

- кандидата філософських наук, 

доцента кафедри іноземних мов 

№ 2. 

31 ЕК 

Кримінальне 

право 

Пономаренко  

Юрія Анатолійовича 

- кандидата юридичних наук, 

доцента кафедри кримінального 

права № 1, декана заочного 
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факультету. 

Цивільне право Ісаєва 

Арсена Миколайовича 

- кандидата юридичних наук, 

доцента кафедри цивільного права 

№ 1.   

32 ЕК 

Кримінальне 

право 

Бражника  

Андрія Анатолійовича 

- кандидата юридичних наук, 

доцента кафедри кримінального 

права та кримінально-правових 

дисциплін Полтавського 

юридичного інституту. 

Цивільне право Гриценко 

 Галину Григорівну 

 

- кандидата юридичних наук, 

доцента кафедри цивільного, 

господарського і фінансового права 

Полтавського юридичного 

інституту. 

 

6. Для ведення документації Екзаменаційних комісій призначити секретарями: 

     

30 ЕК 

Кукленко Євгенію Інститут прокуратури та кримінальної юстиції  

Самєлюк Олену 

Слідчо-криміналістичний інститут  

Інститут підготовки кадрів для органів Служби 

безпеки України  

Господарсько-правовий факультет 

Фінансово-правовий 

Міжнародний факультет спеціальність 

«Міжнародне право»  

(денна та заочна форми навчання) 

Циколію Ліку 

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції 

України, Військово-юридичний інститут, 

Міжнародно-правовий факультет спеціальність 

«Право»  

31 ЕК 

Мовчан Анну 
Заочний факультет  

(1-14 групи заочного факультету № 1) 

Філонову Юлію 

Заочний факультет  

(1-5 групи заочний факультет № 2) 

Вечірній факультет  

32 ЕК Мурейко Наталію 
Полтавський юридичний інститут (денна та заочна 

форми навчання) 
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7. Секретарям ЕК підготувати всю необхідну документацію для проведення 

атестації. 

Після закінчення роботи ЕК секретарю комісії необхідно здати до 30 червня 

2020 року: 

- у навчальний відділ – звіт Голови ЕК, результати складання атестації, зведення 

про хід атестації (у 2-х екземплярах).  

- у деканати – залікові книжки здобувачів.  

Головам ЕК, секретарям комісії спільно з дирекціями інституту/деканатами 

факультетів після завершення карантину внести всі необхідні відомості до залікових 

книжок. 

8. Коменданту корпусу обладнати аудиторії 241, 242 для роботи комісій. 

9. Встановити такі правила подання та розгляду апеляції: 

9.1. Розгляд заяв студентів (курсантів) щодо змісту тестових завдань і 

правильності відповідей здійснюється ЕК, яка проводить атестацію. 

9.2. Апеляція студента (курсанта) щодо змісту тестового завдання або 

правильності відповіді на нього подається за формою, що затверджена окремим 

розпорядженням шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти 

navch.vid@nlu.edu.ua протягом 4 годин з моменту отримання результату відповідного 

іспиту. 

9.3. Екзаменаційна комісія розглядає апеляцію протягом 24 годин з моменту 

отримання заяви. Результати розгляду апеляції студента (курсанта) оформлюються у 

протокол і опубліковуються на стартовій сторінці НЕІКу. 

9.4. За наслідками розгляду екзаменаційна комісія має право дискваліфікувати 

тестове питання у разі встановлення: 

- невідповідності питання програмі курсу відповідної навчальної дисципліни та 

оприлюдненому на порталі АСУ навчальним процесом орієнтовного переліку основ; 

- невідповідності питання змісту чинного законодавства на день складання 

атестації; 

- суттєвих недоліків у формулюванні основи чи альтернатив тесту, що 

унеможливлює його однозначне розуміння; 
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- наявності ключа у двох чи більше альтернативах; 

- відсутності ключа в жодній з альтернатив. 

9.5. У разі дискваліфікації таке тестове питання вилучається з тестової бази, а 

студенту (курсанту), який звернувся із відповідною апеляцією нараховується 1 (один) 

бал.  

До протоколу засідання екзаменаційної комісії та протоколу присвоєння 

кваліфікації вносяться відповідні зміни. 

10. Контроль за виконанням даного наказу доручити начальнику навчального 

відділу.                                                                                                                           

 

Ректор                                                                  Василь ТАЦІЙ 

 
 

 

Проєкт наказу вносить: 

Начальник навчального 

відділу __________ Руслан Орловський 

 

Проєкт наказу погоджено: 

Перший проректор 

____________ Юрій Битяк 

Проєкт наказу погоджено: 

Проректор з навчальної роботи 

___________ Юрій Барабаш 

 

 

 


