
Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності: 

 

МАНЬГОРА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 

 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України; 

 

 1. Маньгора В.В. Особливості правового регулювання електронних господарських 

договорів в Україні. Інформація і право. 2019. 4 (31). С. 68-72 (фахове видання). 

 2.  Маньгора В.В. Інформаційно-правове забезпечення юридичної освіти  

Інформація і право. 2020. 1 (31). С. 138-144 (фахове видання). 

 3. Mangora V.V. Sосio-legal nature of  bullying and determinates of combating this 

phenomenon (Соціально-правова природа булінгу та детермінанти боротьби з цим явищем). 

Colloquium-journal. 2020. № 27 (79) Część 2. (Warszawa, Polska). P. 24-29. 

 4. Mangora V.V. Legal remedies as part of the bullying against system (Правові засоби як 

частина системи протидії булінгу). Colloquium-journal. 2020. № 28 (80) Część 2. (Warszawa, Polska). 

P. 30-37. 

 5. Mangora V.V. Features of legal clinics in the education system and society (Особливості 

діяльності юридичних клінік в системі освіти та суспільства). Colloquium-journal. 2021. № 1 (88). 

Część 2. (Warszawa, Polska). P. 38-48. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій  загальною кількістю три 

найменування; 

1. Маньгора В.В. Соціологія. Методичні рекомендації з організації практичних 

занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 07 «Управління 

та адміністрування» спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,   

076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», денної та заочної форми 

навчання. Вінниця: РВЦ ВНАУ, 2020. 34 с.  

 2. Маньгора В.В. Соціологія. Методичні рекомендації з організації практичних 

занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 07 «Управління 

та адміністрування» спеціальності: 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. 

Вінниця: РВЦ ВНАУ, 2020. 34 с. 

 3. Маньгора В.В. Соціологія. Методичні рекомендації з організації практичних 

занять для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань - 07 «Управління 

та адміністрування» спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

073 «Менеджмент», 073 «Менеджмент (Логістика)», 074 «Публічне управління та 

адміністрування»,  076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», денної та 

заочної форми навчання. Вінниця: РВЦ ВНАУ, 2020. 36 с.  

 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), 



або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною 

групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних 

мистецьких конкурсів,   фестивалів   та   проектів,   робота   у   складі   

організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, 

інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу; 

 

 В 2015, 2016 рр. – член журі Всеукраїнської студентської олімпіади за 

спеціальністю «Правознавство». 

 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій; 

 

1. Маньгора В.В. Особливості дистанційної юридичної освіти на сучасному етапі.  

Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та 

інноваційній сферах: філософсько-правові та прикладні аспекти: Матеріали круглого 

столу / 12 травня 2017 р., м. Вінниця / Упорядники: Довгань О.Д., Беланюк М.В., Лапшин 

С.А., Радзієвська О.Г., Яременко О.І. ВДПУ, НДІІП НАПрН України К.: Видавничий дім 

«АртЕк», 2017. С. 182-190. 

2. Маньгора В.В. Особливості дистанційної юридичної освіти в Україні.  Правова 

система України: проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-

практичної конференції (26 вересня 2017 р, м. Київ, КНУТД) / відп. Ред. А.Ю. Олійник, 

О.С. Шморгун. К.: КНУТД, 2017. С. 45-49. 

3. Маньгора В.В. Використання хмарних технологій при підготовці майбутніх 

юристів. Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: матеріали 

наук.-практ. конф. / Упоряд. В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв //  Нац. техн. ун-т України 

«КПІ ім. Ігоря Сікорського».  24 жовт. 2017 р. -  Київ: Вид-во «Політехніка» КПІ ім. Ігоря 

Сікорського», 2017. С. 183-188. 

4. Маньгора В.В. Формування інформаційної компетентності майбутніх юристів у 

процесі фахової підготовки. Теоретико-правові основи формування та розвитку 

інформаційного суспільства: матеріали наук.-практ. конф. / Упоряд. В.М. Фурашев, 

С.Ю. Петряєв. //  Нац. техн. Ун-т України «КПІ ім. Ігоря Сікорського». 29 листоп. 2017 р. 

Київ.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. С. 192-196. 



 5. Маньгора В.В. Структура інформаційної компетентності майбутніх юристів 

Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного 

розвитку регіону : матеріали круглого столу, 24 травня 2018 р., м. Вінниця / упорядники: 

О.Д. Довгань, М.В. Беланюк, С.А. Лапшин, О.В.Лебединська, О. І. Яременко; ВДПУ, 

НДІІП НАПрН України,.  Київ : Видавничий дім «АртЕк», 2018. С. 83-87.   

6. Маньгора В.В. Роль дистанційної освіти на сучасному етапі / В.В. Маньгора // 

Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. К.: ДП “Видавничий дім 

“Персонал”, 2008 Вип. 8: Матеріали Міжнар. наук. конф. “Актуальні проблеми 

модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і націо 

нальної практики”, 11 квітня 2019 р. / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.].  2019.  С. 258-

261. 

7. Маньгора В.В. Правове регулювання електронних господарських договорів 

Матеріали Третьої науково-практичної конференції. 21 листопада 2019 р. м. Київ. / 

Упоряд. : В. М. Фурашев, Дорогих С.О., С. Ю. Петряєв. Київ: Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Вид-во 

«Політехніка». 2019. С. 140-142. 

8. Маньгора В.В. Особливості правового регулювання кібербулінгу в сучасних 

умовах.  Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних 

умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21травня 2020 р., м. Київ. / 

Упоряд.: Дорогих С.О., Фурашев В.М., Пилипчук В.Г., Петришин О.В. Київ, 2020.  С.166-

171. 

   9. Маньгора В.В. Нормативно-правове регулювання освіти в Україні в умовах 

карантину. Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи : матеріали 

інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). Харків:  Право, 2020. С. 181-185. 

 

 

 


