
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАК ЛАД                       

«ФІНАНСОВО–ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ» 
 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 7 

засідання Вченої ради Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» від 11.03.2016 року 

 

«11» березня 2016 року         м. Київ 

 

 

Присутні: ГубановаТ.О., МуляноваТ.М., Кузьмін С.А., Барабаш Т.Б., 

ДворніченкоН.І.,  Мельник Я.Я., Мигаль С.М., Павленко Л.А., Рибак О. А., 

Бєлік К.О., Бурла Н.О., Ткаченко П.О. 

 

Порядок денний: 

Питання 1. Про ухвалення програми державного іспиту за спеціальністю 

081(5.03040101) Право, у галузі знань 08 Право (освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодший спеціаліст) на поточний навчальний рік (доповідач 

Губанова Т.О.); 

 

Питання 2. Про ухвалення програми державного іспиту за спеціальністю 081 

Право, у галузі знань 08 Право (ступінь вищої освіти бакалавр) на поточний 

навчальний рік (доповідач Губанова Т.О.); 

 

Питання 3. Про ухвалення програми державного іспиту за спеціальністю 072 

(5.03050801) Фінанси, банківська справа та страхування у галузі знань 07 

Управління та адміністрування (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший 

спеціаліст) на поточний навчальний рік (доповідач Губанова Т.О.); 

 

Питання 4. Про ухвалення програми державного іспиту за спеціальністю 072  

Фінанси, банківська справа та страхування у галузі знань 07 Управління та 

адміністрування (ступінь вищої освіти бакалавр) на поточний навчальний рік 

(доповідач Губанова Т.О.). 

 



По першому питанню: 

Слухали:  

Інформацію Губанової Т.О. щодо програми державного іспиту за 

спеціальністю 081(5.03040101) Право, у галузі знань 08 Право (освітньо-

кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст) у Приватному вищому 

навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» на поточний навчальний 

рік. Доповідач, доповіла присутнім членам Вченої ради про зміст та 

підготовку представленого для розгляду документу, поінформувала про 

наявність та зміст відповідних рецензій і ухвалу програми державного іспиту 

на  засіданні профільної випускової циклової комісії, внесла пропозицію 

щодо його ухвалення програми Вченою радою навчального закладу. 
 

Ухвалили:  

програму державного іспиту за спеціальністю 081(5.03040101) Право, у 

галузі знань 08 Право (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст) 

у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» у 

представленій редакції.  

 

Результати голосування: 

«За» - 12, «Проти» - немає, «Утримались» - немає. 

 

 

По другому питанню: 

Слухали:  

Інформацію Губанової Т.О. щодо програми державного іспиту за 

спеціальністю 081 Право, у галузі знань 08 Право (ступінь вищої освіти 

бакалавр) у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий 

коледж» на поточний навчальний рік. Доповідач, доповіла присутнім членам 

Вченої ради про зміст та підготовку представленого для розгляду документу, 

поінформувала про наявність та зміст відповідних рецензій і ухвалу 

програми державного іспиту на засіданні профільної випускової кафедри, 

внесла пропозицію щодо його ухвалення програми Вченою радою 

навчального закладу. 
 

 

 



Ухвалили:  

програму державного іспиту за спеціальністю 081 Право, у галузі знань 

08 Право (ступінь вищої освіти бакалавр) у Приватному вищому навчальному 

закладі «Фінансово-правовий коледж» у представленій редакції.  

 

Результати голосування: 

«За» - 12, «Проти» - немає, «Утримались» - немає. 

 

По третьому питанню: 

Слухали:  

Інформацію Губанової Т.О. щодо програми державного іспиту за 

спеціальністю 072 (5.03050801) Фінанси, банківська справа та страхування у 

галузі знань 07 Управління та адміністрування (освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодший спеціаліст) у Приватному вищому навчальному закладі 

«Фінансово-правовий коледж» на поточний навчальний рік. Доповідач, 

доповіла присутнім членам Вченої ради про зміст та підготовку 

представленого для розгляду документу, поінформувала про наявність та 

зміст відповідних рецензій і ухвалу програми державного іспиту на  засіданні 

профільної випускової циклової комісії, внесла пропозицію щодо його 

ухвалення програми Вченою радою навчального закладу. 
 

Ухвалили:  

програму державного іспиту за спеціальністю 072 (5.03050801) Фінанси, 

банківська справа та страхування у галузі знань 07 Управління та 

адміністрування (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст) у 

Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» у 

представленій редакції.  

 

Результати голосування: 

«За» - 12, «Проти» - немає, «Утримались» - немає. 

 

 

 

 



По четвертому питанню: 

Слухали:  

Інформацію Губанової Т.О. щодо програми державного іспиту за 

спеціальністю 072  Фінанси, банківська справа та страхування у галузі знань 

07 Управління та адміністрування (ступінь вищої освіти бакалавр) у 

Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» на 

поточний навчальний рік. Доповідач, доповіла присутнім членам Вченої ради 

про зміст та підготовку представленого для розгляду документу, 

поінформувала про наявність та зміст відповідних рецензій і ухвалу 

програми державного іспиту на засіданні профільної випускової кафедри, 

внесла пропозицію щодо його ухвалення програми Вченою радою 

навчального закладу. 
 

Ухвалили:  

програму державного іспиту за спеціальністю 072  Фінанси, банківська 

справа та страхування у галузі знань 07 Управління та адміністрування 

(ступінь вищої освіти бакалавр) у Приватному вищому навчальному закладі 

«Фінансово-правовий коледж» у представленій редакції.  

 

Результати голосування: 

«За» - 12, «Проти» - немає, «Утримались» - немає. 

 

 

Голова Вченої ради       Т.О. Губанова 

 

В.о. ученого секретаря       С.А. Кузьмін 

 

 
 

 

 

 
 



ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАК ЛАД                       

«ФІНАНСОВО–ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ» 
 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 6 

засідання Вченої ради Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» від 22.02.2016 року 

 

«22» лютого 2016 року         м. Київ 

 

 

Присутні: ГубановаТ.О., МуляноваТ.М., Кузьмін С.А., Барабаш Т.Б., 

ДворніченкоН.І.,  Мельник Я.Я., Мигаль С.М., Павленко Л.А., Рибак О. А., 

Бєлік К.О., Бурла Н.О., Ткаченко П.О. 

 

Порядок денний: 

Питання 1. Про ухвалення Звіту про акредитаційний самоаналіз за 

спеціальністю 081(5.03040101) Право, у галузі знань 08 Право (освітньо-

кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст) (доповідач Губанова Т.О.). 

 

 

По першому питанню: 

 

Слухали:  

Інформацію Губанової Т.О. щодо Звіту про акредитаційний самоаналіз 

за спеціальністю 081(5.03040101) Право, у галузі знань 08 Право (освітньо-

кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст) у Приватному вищому 

навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж». Доповідач, 

проінформувала присутніх членів Вченої ради про зміст та підготовку 

представленого для розгляду документу, внесла пропозицію щодо його 

ухвалення Вченою радою навчального закладу. 
 

 

 



Ухвалили:  

Звіт про акредитаційний самоаналіз за спеціальністю 081(5.03040101) 

Право, у галузі знань 08 Право (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший 

спеціаліст) у представленій редакції.  

 

Результати голосування: 

«За» - 12, «Проти» - немає, «Утримались» - немає. 

 

 

Голова Вченої ради       Т.О. Губанова 

 

В.о. ученого секретаря       С.А. Кузьмін 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАК ЛАД                       

«ФІНАНСОВО–ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ» 
 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 5 

засідання Вченої ради Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» від 14.12.2015 року 

 

«14»грудня 2015 року         м.Київ 

 

Присутні: Губанова Т.О., Мулянова Т.М., Кузьмін С.А., Барабаш Т.Б., 

Дворніченко Н.І.,  Мельник Я.Я., Мигаль С.М., Павленко Л.А., Рибак О. А., 

Бєлік К.О. 

Порядок денний: 

Питання 1. Про ухвалення Правил прийому до Приватного вищого 

навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» в 2016 році (доповідач 

Губанова Т.О.). 

 

По першому питанню: 

Слухали:  

Інформацію Губанової Т.О. щодо Правила прийому до Приватного 

вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» в 2016 році. 

Доповідач, посилаючись на норми ст. 38 Закону України «Про вищу освіту», 

Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 

жовтня 2015 року № 1085, довела до відома присутніх членів Вченої ради 

навчального закладу зміст та особливості розроблених Правил прийому до 

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»в 



2016 році та запропонувала Вченій раді ухвалити зазначений нормативний 

документ. 

Ухвалили:  

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» в 2016 році у запропонованій доповідачем 

редакції. 

Результати голосування: 

«За» - 10, «Проти» - немає, «Утримались» - немає. 

 

 

Голова Вченої ради       Т.О. Губанова 

 

В.о. ученого секретаря       С.А. Кузьмін 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАК ЛАД                       

«ФІНАНСОВО–ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ» 
 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 4  

засідання Вченої ради Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» від 25.11.2015 р. 

 

«25» листопада 2015 року        м.Київ 

 

Присутні: ГубановаТ.О., МуляноваТ.М.,Кузьмін С.А.,  Барабаш Т.Б., 

Дворніченко Н.І.,  Мельник Я.Я., Мигаль С.М., Павленко Л.А., Рибак О. А., 

Бєлік К.О., Бурла Н.О., Ткаченко П.О. 

Порядок денний: 

Питання 1. Про ухвалення Положення про Приймальну комісію Приватного 

вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» (доповідач 

Губанова Т.О.). 

 

По першому питанню: 

Слухали:  

Інформацію Губанової Т.О. щодо Положення про Приймальну 

комісію Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий 

коледж». Доповідач, посилаючись на норми ст. 38 Закону України «Про 

вищу освіту», Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15 жовтня 2015 року, довела до відома присутніх членів Вченої 

ради навчального закладу зміст та особливості розробленого Положення про 

Приймальну комісію Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-



правовий коледж» та запропонувала Вченій раді ухвалити зазначений 

нормативний документ. 

 

Ухвалили: Положення про Приймальну комісію Приватного вищого 

навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» у запропонованій 

доповідачем редакції. 

 

Результати голосування: 

«За» - 12, «Проти» - немає, «Утримались» - немає. 

 

 

Голова Вченої ради       Т.О. Губанова 

 

В.о. ученого секретаря       С.А. Кузьмін 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАК ЛАД                       

«ФІНАНСОВО–ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ» 
 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 3 

засідання Вченої ради Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» від 23.11.2015 року 

 

«23» листопада 2015 року         м. Київ 

 

 

Присутні: ГубановаТ.О., МуляноваТ.М., Кузьмін С.А., Барабаш Т.Б., 

ДворніченкоН.І.,  Мельник Я.Я., Мигаль С.М., Павленко Л.А., Рибак О. А., 

Бєлік К.О., Бурла Н.О., Ткаченко П.О. 

 

Порядок денний: 

Питання 1. Про ухвалення Звіту про акредитаційний самоаналіз за 

спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування у галузі знань 

07 Управління та адміністрування (ступінь вищої освіти бакалавр) (доповідач 

Губанова Т.О.). 

 

 

По першому питанню: 

 

Слухали:  

Інформацію Губанової Т.О. щодо Звіту про акредитаційний самоаналіз 

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування у галузі 

знань 07 Управління та адміністрування (ступінь вищої освіти бакалавр) у 

Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж». 

Доповідач, проінформувала присутніх членів Вченої ради про зміст та 

підготовку представленого для розгляду документу, внесла пропозицію щодо 

його ухвалення Вченою радою навчального закладу. 
 

 



 

Ухвалили:  

Звіту про акредитаційний самоаналіз за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування у галузі знань 07 Управління та 

адміністрування (ступінь вищої освіти бакалавр) у представленій редакції.  

 

Результати голосування: 

«За» - 12, «Проти» - немає, «Утримались» - немає. 

 

 

Голова Вченої ради       Т.О. Губанова 

 

В.о. ученого секретаря       С.А. Кузьмін 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАК ЛАД                       

«ФІНАНСОВО–ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ» 
 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 2 

засідання Вченої ради Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» від 12.10.2015 року 

 

12 жовтня 2015 року          м.Київ 

 

 

Присутні: ГубановаТ.О., МуляноваТ.М., Кузьмін С.А., Барабаш Т.Б., 

ДворніченкоН.І.,  Мельник Я.Я., Мигаль С.М., Павленко Л.А., Рибак О. А., 

Бєлік К.О., Бурла Н.О., Ткаченко П.О. 

 

Порядок денний: 

Питання 2. Про ухвалення навчального плану за спеціальністю 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування у галузі знань 07 Управління та 

адміністрування  (ступінь вищої освіти бакалавр) (доповідач Губанова Т.О.). 

 

 

По другому питанню: 

 

Слухали:  

Інформацію Губанової Т.О. щодо навчального плану за спеціальностю 

072 Фінанси, банківська справа та страхування у галузі знань 07 Управління 

та адміністрування  (ступінь вищої освіти бакалавр) у Приватному вищому 

навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж». Доповідач, 

проінформувала присутніх членів Вченої ради про зміст представленого для 

розгляду документу, внесла пропозицію щодо його ухвалення Вченою радою 

навчального закладу. 
 

 

 



Ухвалили:  

Навчальний план за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування у галузі знань 07 Управління та адміністрування  (ступінь вищої 

освіти бакалавр) у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-

правовий коледж» у представленій редакції.  

 

Результати голосування: 

«За» - 12, «Проти» - немає, «Утримались» - немає. 

 

 

Голова Вченої ради       Т.О. Губанова 

 

В.о. ученого секретаря       С.А. Кузьмін 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАК ЛАД                       

«ФІНАНСОВО–ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ» 
 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 1 

засідання Вченої ради Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» від 09.09.2015 року 

 

 

Присутні: ГубановаТ.О., МуляноваТ.М., Кузьмін С.А., Барабаш Т.Б., 

ДворніченкоН.І.,  Мельник Я.Я., Мигаль С.М., Павленко Л.А., Рибак О. А., 

Бєлік К.О. 

 

Порядок денний: 

Питання 2. Про ухвалення освітньо-професійної програми та освітньо-

кваліфікаційної  характеристики спеціальності 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування у галузі знань 07 Управління та адміністрування  (ступінь 

вищої освіти бакалавр) (доповідач Губанова Т.О.). 

 

По другому питанню: 

 

Слухали:  

Інформацію Губанової Т.О. щодо ухвалення освітньо-професійної 

програми та освітньо-кваліфікаційної  характеристики спеціальності 072 

Фінанси, банківська справа та страхування у галузі знань 07 Управління та 

адміністрування  (ступінь вищої освіти бакалавр) у Приватному вищому 

навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж». Доповідач, 

проінформувала присутніх членів Вченої ради про зміст представлених для 

розгляду документів, внесла пропозицію щодо їх ухвалення Вченою радою. 
 

Ухвалили:  

Освітньо-професійну програму та освітньо-кваліфікаційну характеристику 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування у галузі знань 

07 Управління та адміністрування  (ступінь вищої освіти бакалавр) у 



Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» у 

представленій редакції.  

 

Результати голосування: 

«За» - 10, «Проти» - немає, «Утримались» - немає. 

 

 

Голова Вченої ради       Т.О. Губанова 

 

В.о. ученого секретаря       С.А. Кузьмін 

 


