Звіт
Факультету права та міжнародних відносин
Київського університету імені Бориса Грінченка
за 2018-2019 навчальний рік
1. Місце Університету Грінченка в системі столичної освіти, науковоосвітньому просторі України та світу. Реалізація

стратегії

відкритості.
Результати вступної кампанії 2019 року показали, що сформована цільова
аудиторія вступників, орієнтованих саме на освітні програми Факультету
права та міжнародних відносин. Аналіз пріоритетів, за якими абітурієнти
вступили на освітні програми першого (бакалаврського) рівня, показав, що на
спеціальності 081 «Право» кількість абітурієнтів, які обрали Університет
Грінченка за першими трьома пріоритетами, зросла на 45% у порівнянні з 2018
р. Аналогічна ситуація склалась на спеціальності 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії», де кількість абітурієнтів,
зарахованих за першими трьома пріоритетами, зросла на 52% у порівнянні з
2018 р.
Важливим показником ефективності є великий конкурс та високий
рейтинговий бал нинішніх вступників. У 2019 році на освітню програму «291
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» вступила
студентка з найвищим рейтинговим балом – 192,4. Також підвищився середній
рейтинговий бал вступників контрактної форми навчання на всіх освітніх
програмах.
Таблиця 1. Середній бал ЗНО вступників І курс 2019 р.
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В 2019 році зберіглася позитивна тенденція щодо 100 % виконання
ліцензійного набору студентів ОР «бакалавр» на всі освітні програми
Факультету.
Таблиця 2: Динаміка набору студентів ФПМВ на 1 курс (денна форма
навчання)

Таблиця 3: Кількісні показники вступу студентів на ФПМВ, на 1-й
курс (бюджет/контракт)
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Факультетом права та міжнародних відносин у 2018 навчальному році
було створено, затверджено та впроваджено нову освітню програму 293
«Міжнародне право»), ліцензійний обсяг (25 місць). Доречність цього рішення
підтверджується 100% виконанням ліцензійного обсягу в 2019 р.
Однак спостерігається тенденція щодо зниження кількості вступників на
ОР «Магістр», як на освітню програму 081 «Право», так і на освітню програму
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
Таблиця 4: Динаміка набору магістрів Факультету права та
міжнародних
відносин

У 2019 році 2 співробітники Факультету пройшли навчання, відбір та
були включені до складу експертів Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти (далі – Національне агентство), 1 студента Факультету було
обрано до складу галузевої експертної ради 08 Право Національного агентства.
За звітний період представники Факультету були задіяні в процедурі
акредитації 4 освітніх програм спеціальності 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії». У період з вересня по грудень 2019
року співробітники та студенти Факультету взяли участь у тренінгах для
потенційних експертів з акредитації освітніх програм Національного агентства,
що проходили на базі Університету Грінченка.
Активна діяльність студентів та викладачів Факультету в 2019 р. була
відзначена офіційними подяками таких організацій, як: Координаційна Рада
молодих юристів при Міністерстві юстиції України, Регіональний центр з
надання безоплатної вторинної правової допомоги тощо. Представники

баз

практик дали високу оцінку сформованим компетентностям студентів
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Факультету

різних

спеціальностей

та

зацікавлені

в

їх

подальшому

працевлаштуванні.
Протягом 2019 року колектив

Факультету реалізував стратегію

відкритості та працював над популяризацією Університету Грінченка, його
впізнаваністю в середовищі громади Києва та України. До цільової аудиторії
іміджевої кампанії Факультету входять різні категорії населення, серед яких як професійні референтні групи (представники юридичної спільноти), так і
соціально незахищені (учасники бойових дій). Для налагодження комунікації з
кожною групою була проведена низка окремих заходів, серед яких майстерклас в Оболонській районній державній адміністрації в м. Києві для учасників
бойових дій в зоні проведення АТО на тему «Особливості реалізації права
учасниками АТО на землю» та І Всеукраїнська Школа земельного права в
Університеті Грінченка «Особливості реалізації права учасниками АТО на
житло» та інші.
Пріоритети та завдання на наступний рік:
-

покращення

показників

(магістерського) рівня

вступу

на

освітні

програми

другого

за спеціальностями 291 «Міжнародні відносини,

суспільні комунікації та регіональні студії»

та 081 «Право», поглиблення

стратегії відкритості.
2. Розвиток персоналу та корпоративної культури університету –
визначальні чинники інституційного поступу.
Таблиця

5:

Кадровий

склад

науково-педагогічних

працівників

Факультету права та міжнародних відносин.
Науково-педагогічні працівники

2018

2019

Динаміка

Науково-педагогічні працівники / за

61/46

59/46

-2/0

11/6

8/7

-3/+1

33/23

33/21

0/-2

основним місцем роботи
Доктори наук / за основним місцем
роботи
Кандидати наук / за основним місцем
роботи
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Професори / за основним місцем

9/5

5/5

-4/0

27/18

28/22

+1/+4

роботи
Доценти / за основним місцем роботи

З таблиці видно, що у порівнянні з 2018 роком загальна кількість науковопедагогічних співробітників зменшилась на 2 особи, а кількість співробітників,
які працюють за основним місцем роботи, залишилась без змін. Загальна
кількість докторів наук, що працюють на факультеті за основним місцем роботи,
збільшилась на 1 особу; кількість кандидатів наук, що працюють за основним
місцем роботи, зменшилась на 2 особи. Новопризначені співробітники
Факультету пройшли адаптаційні тренінги ННЦ розвитку персоналу та
лідерства. Крім того, з метою сприяння швидкій і ефективній адаптації нових
викладачів до особливостей навчальної, наукової, організаційної та методичної
роботи в Університеті на кафедрах були призначені наставники для нових
викладачів.
Відповідно до затвердженого плану підвищення кваліфікації у 2019 році
співробітники Факультету пройшли навчання за різними модулями підвищення
кваліфікації у межах Університету, а також пройшли фахове стажування в інших
ЗВО м. Києва.
Таблиця 6. Статистика
працівниками за модулями.

проходження

підвищення

кваліфікації

Структурний

Фаховий

Лідерський

Модуль

Дидактичний

Дослід-

підрозділ

модуль

модуль

з ІКТ

модуль

ницький

(стажування)

Інше

модуль

4

3

3

КМВМП

2

3

КІМ

2

Всього за

8

6

11

1

7

13

7

5

11

14

2

20

КППП

1

1

9

4

3

4

4

3

2019 р.
Всього за
2018 р.
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З метою виконання стратегічних завдань Університету у 2019 році
адміністрацією Факультету було проведено низку методичних семінарів для
викладачів, присвячених особливостям створення та сертифікації електронних
навчальних курсів.
Пріоритети та завдання на наступний рік:
-

посилення якісного складу кафедр за рахунок залучення профільних

кандидатів та докторів наук;
-

перспективна робота з кадровим резервом.

3. Реалізація студенто-центричного принципу в соціально-гуманітарній
роботі.
В межах посилення студенто-центричного підходу, ми підтримуємо
важливу роль та місце студентів в системі управління Університету та
Факультету (представники студентства входить до складу Деканату і Вченої
Ради Факультету та Університету, беруть участь у якості делегатів на Зборах
трудового колективу Факультету та Університету). Здійснюється тісна
співпраця з управлінським

складом студентської спільноти Факультету –

Радою студентського самоврядування (далі РСС), яка долучена до всіх
важливих сфер діяльності Факультету.
За підтримки РСС та студентів – координаторів пріоритетна увага на
Факультеті надається студентам, які належать до соціальних категорій на
засадах – «рівний – рівному (у порівнянні з 2018 р. їх кількість зросла з 52 до
69 осіб). За допомоги РСС здійснюється поселення студентів в мережу
гуртожитків (загальна кількість студентів Факультету, яка мешкає в
гуртожитках з 2019 р., становить 130 осіб, що на 21 особу більше, ніж у 2018 р.
- 119 ). Але з числа студентів-вступників цього навчального року кількість
студентів, що потребує гуртожиток, зменшується за рахунок зростання
кількості студентів-киян: у 2018 р. 1 курс - 54, у 2019 р. - 34. За сприяння РСС
на Факультеті 4-й рік поспіль успішно розвивається інститут тьютерів –
студентів – координаторів, які набувають необхідні компетентності в Школі
6

т’ютерів Університету (14 т’ютерів) й допомагають студентам-вступникам у
період адаптації в Університеті та здійснюється співпраця з кураторами (на 13-х курсах 14 кураторів з рейтингом 4-5).
В межах виховання в студентської молоді розуміння та поваги до
корпоративної культури РСС та Наукове Товариство Факультету (далі НТ
Факультету) підтримує сталі корпоративні традиції Університету, запроваджує
корпоративні традиції Факультету та прищеплює студентам розуміння поняття
«Академічна доброчесність» (НТ Факультету за сприяння РСС ініціювали
проведення загально-університетської «Школи Академічної доброчесності»).
Підтримуючи вагоме досягнення Університету, який в цьому році увійшов до
топ - 10 університетів України за кількістю поданих на вступ заяв, студенти
Факультету активно залучені до профорієнтаційної діяльності (у 2019 р. взяли
участь у 32-х профорієнтаційних акціях).
В умовах сьогочасних викликів, які стають перед нашою країною, ми
визначаємо, як пріоритетний напрям

-

виховання у студентів поваги до

національних цінностей, української мови та традицій, залучаючи до участі
у акціях та проектах з їх популяризації. Ми виховуємо в студентах почуття
соціальної відповідальності. Протягом 2019 року викладачі та студенти (20
осіб) брали участь у Соціальному проекті «З Києвом і для Києва»: 2 рази на
тиждень здійснювали безоплатну первинну правову допомогу соціально
незахищеним мешканцям м. Києва та інших регіонів України в межах діяльності
Юридичної клініки «Астрея». Загальна кількість учасників у 2019 ріці

в

порівнянні з 2018 р. (95 осіб) зросла і склала (120 осіб). Студенти Факультету
беруть участь в якості ініціаторів, організаторів у міжнародних та
всеукраїнських волонтерських проектах різних рівнів: (протягом 2019 р.
здійснено 32 доброчинних ініціативи – на 11 більше, ніж у 2018 р. ).
У межах розбудови молодіжного та лідерського руху студенти
Факультету, ставши учасниками 36 програм, акцій, форумів, постійно
особистісно та фахово удосконалюються.
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Студенти Факультету успішно реалізують свій творчий потенціал, беручи
активну участь у культурно – мистецьких заходах Університету та м. Києва,
серед яких: шоу – презентація першокурсників «Ось ми які»; Два роки поспіль
студентки Факультету стають переможницями університетського конкурсу
Miss & Mister GRINCHENKO UNIVERSITY. Студенти Факультету активно
залучені до Творчих студій Університету (Вокальна студія «Натхнення»,
Хореографічна студія «Grandflavah», студентський театр «Борисфен») та
творчих студій та гуртків Факультету (Літературно - музична вітальня та
Дебатний клуб).
Зважаючи на екологічні ризики, які нині виникли перед світом, студенти
Факультету є активними учасниками екологічних та природоохоронних
акцій різних рівнів, серед яких: участь у Міжнародному марші за клімат, у
Всеукраїнському марші за права тварин.
Важливою складовою розвитку особистості студента є спортивний
вимір. Студентка І курсу спеціальності «Регіональні студії» Купових Ірина є:.
Бронзовою призеркою чемпіонату Києва з фехтування на шаблях; Бронзовою
призерка юніорського Чемпіонату України з фехтування на шаблях; виборола
командне золото на Юніорському Чемпіонаті України з фехтування на шаблях;
отримала звання

Майстер Спорту України з фехтування. Студент І курсу

спеціальності «Суспільні комунікації» Денис Горобець професійно займається
гирьовим спортом та готується представити Університет на Чемпіонаті
України.
Згідно студентоцентричного підходу, студенти Факультету не тільки
мають доступ до публічної інформації, але й самостійно створюють її канали
(сторінки РСС та НТ в Фейсбук та Інстаграм), де прозоро висвітлюють важливі
для Факультету події під кутом власного бачення.
Таблиця 7. Показники загальної задіяності студентів Факультету у
проектах соціально-гуманітарного напряму
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Вид діяльності

Кількість

% від

Кількість

% від

задіяних

загальної

задіяних

загальної

студентів

кількості

студентів

кількості

студентів

студентів

стаціонару

стаціонару

2018
Проекти популяризації

2019

125

27%

165

34%

Гуртки, студії, секції

50

11%

55

11%

Лідерські програми

35

7%

75

16%

Вибори органів студентського

280

61%

210

45%

65

14%

75

16%

20

4%

20

4%

145

31%

245

51%

Спортивні змагання

15

3%

25

5%

Мистецькі проекти

125

27%

130

28%

української мови

самоврядування
Безпосередньо задіяні у роботі
різних органів студентського
врядування
Соціальний проект «З Києвом і
для Києва»
Волонтерські та благодійні
акції

Проблеми

і

перспективи:

студентського самоврядування

розбудова

Факультету та

співпраці

між

органами

представниками органів

студентського самоврядування ВНЗ України та світу; активізація діяльності
кураторів академічних груп та відповідальних за соціально – гуманітарну
діяльність на кафедрах; збільшення кількості студентів старших курсів, що
беруть участь у соціально-гуманітарній діяльності; активізація соціально –
гуманітарної діяльності у напрямі виховання загальної культури студентів та
утвердження академічної доброчесності; збільшення учасників лідерських
програм та молодіжного руху; зміцнення складової здоров’я, фізичного
виховання та спорту в соціально – гуманітарній діяльності Факультету.
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4. Вплив упровадження

нової освітньої стратегії та визначених

пріоритетів на якість освіти в університеті.
Контингент Факультету права та міжнародних відносин на 01.12.2019
становить 536 студентів. За звітний період з Факультету відраховано 29 осіб, із
них за власним бажанням – 20, за академічну неуспішність – 9. На навчання
поновлено 9 осіб.
Таблиця 8: Динаміка контингенту студентів
міжнародних відносин.

Факультету права та

.
Якість та успішність навчання відповідають акредитаційним вимогам.
Таблиця 9: Успішність студентів перший (бакалаврський) ОР
Освітня програма

Успішність %
Зимова
сесія

2019

Якість %

Літня сесія

Зимова

Літня

2019 р.

сесія 2019 р.

сесія 2019

р.

р.

Право

99

100

86,3

86,4

Суспільні

97

100

81,5

88

98,9

100

76,3

88,9

Міжнародне право

100

95

88,5

83,8

Загальні показники

98,72

98,75

83,15

86,77

комунікації/Міжнародна
інформація
Регіональні
студії/Країнознавство

Таблиця 10: Успішність студентів другий (магістерський) ОР.
Освітня програма

Успішність %

Якість %
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Зимова

Літня сесія

Зимова сесія

Літня

2019 р.

2019 р.

сесія 2019

сесія 2019 р.

р.
Право

87,5

100

81,3

73,8

Міжнародні відносини,

92,6

95,7

69,4

80,1

90,05

97,85

75,35

76,95

суспільні комунікації та
регіональні студії
Загальні показники

Успішність студентів має не великі похибки в порівнянні з 2017 та 2018
роками, що стосується якості навчання, то вона зросла на 3,1%.
Результатом впровадження нової освітньої стратегії стало суттєве
збільшення практичної підготовки студентів та активне залучення роботодавців
до організації освітнього процесу. За звітний період, окрім практичних занять
на базі Університету, проводились виїзні заняття в рамках існуючих угод про
співпрацю з відповідними організаціями м. Києва.

Навчальні

заняття

проводились на таких зовнішніх базах: Адвокатське об’єднання «Артіль
адвокатів», Всеукраїнська асоціація юридичних клінік України, Координаційна
Рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України, Регіональний
Центр надання безоплатної вторинної правової допомоги, Оболонська районна
державна адміністрація в м. Києві (Центр надання адміністративних послуг)
тощо.
Для ефективної реалізації нової освітньої стратегії у 2019 році було
активізовано діяльність центрів практичної підготовки Факультету.
Таблиця 11. Центри практичної підготовки студентів
№

Ауд.

1

615

2

Назва центрів

курс

Викладач

Центр юридичної деонтології

1-й

Чернега А.П.

615

Центр практичної юриспруденції

3-й

Сергієнко Н.А.

3

613

Центр бізнес-права

4-й

Хатнюк Н.С.

4

614

Центр місцевого самоврядування

4-й

Панова І.Ю.

5

617

Центр “Дипломатично1-й

Брайчевська О.А.

протокольна служба”

11

6

604

Центр перекладу

2-й

Коромисел М.В.

7

614

Центр публічного права

2-й

Байталюк О.М.

8

602

Інформаційно-аналітичний центр

2-й

Слюсаренко І.Ю.

9

601

Навчальна зала судових засідань

1-4-й

Орел Л.В.

Протягом 2019 року було сертифіковано 18 ЕНК. Знаходяться в розробці - 18
ЕНК.
Факультет права та міжнародних відносин активно співпрацює з
роботодавцями, які долучаються до розробки освітніх програм, а також є
членами екзаменаційних комісій із захисту випускових робіт студентів першого
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.
5. Інновації, наукові дослідження,

наукометрія та академічна

доброчесність в університеті.
Затверджено теми індивідуальних досліджень кафедри міжнародних
відносин та міжнародного права (2018-2021) – 10, кафедри публічного та
приватного права (2018-2021) – 13, колективна тема кафедри іноземних мов:
«Формування середовища навчання англійської мови за професійним
спрямуванням у вищих навчальних закладах», керівник: Ольшанський Д.В.
За звітний період на Факультеті

відбувалася наступна публікаційна

активність:
Таблиця 12: Наукові праці колективу Факультету
Параметри

КППП

КМВМП

КІМ

2019

2018

Кількість монографій

1

1

-

2

4

одноосібні

1

-

-

1

3

колективні

-

1

-

1

1

Статті у наукових фахових

7

-

6

13

21

виданнях України

12

Статті у виданнях, що входять

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

до наукометричної бази даних
Scopus
Статті у виданнях, що входять
до наукометричної бази даних
Web of Science

За 2019 рік колективом Факультету було організовано та проведено 5
науково-освітніх заходів всеукраїнського та міжнародного рівнів, серед яких:
співорганізація ІІ Пан’європейської конференції в Україні за підтримки Фонду
Ганса Зайделя. Активно розвивається наукова робота зі студентами Факультету
в царині проведення наукових заходів (в 2019 р. – 5 ) та підготовки наукових
праць. До наукової діяльності долучаються студенти, зокрема активно працює
Наукове товариство Факультету, за участі якого другий рік поспіль традиційно
проводиться: Весняна дипломатична школа та започаткована Стратегічна гра
на тему: «Моделювання вирішення конфліктів в міжнародних відносинах», у
співпраці з Благодійним фондом "Майдан закордонних справ" та за підтримки
Представництва Фонду Конрада Аденауера (Київ). Надбанням студентської
наукової діяльності є 1 перемога студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт, 1 перемога на олімпіаді. На Факультеті активно
працює 3 студентські наукові гуртки.
Академічна доброчесність. Наукове товариство Факультету ініціювало
проведення загально – університетської школи Академічної доброчесності.
Студенти Факультету стали переможцями Всеукраїнської науково – практичної
конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (напрям
«Наука та освіта: утвердження академічної доброчесності»); Студенти
Факультету вибороли Диплом І ступеню у всеукраїнському конкурсі наукових
робіт «Доброчесність у професії». Викладач кафедри публічного та приватного
права Калашник О.М. пройшла наукове стажування м. Варшава, Польща,
«Академічна доброчесність: виклики сучасності».
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Основними завданнями на 2020 рік для Факультету є реалізація наукових
індивідуальних та колективних тем, збільшення публікацій у Scopus/ Web of
Science, активізація студентської наукової роботи.
6. Інтернаціоналізація та її значення для розвитку університету
Міжнародні угоди про співпрацю. За звітний період

Факультетом

підписано 2 договори про співпрацю: з Пан’європейським Союзом Австрії та
Європейською освітньою академією (Австрія).
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (у т.ч.
програми Еразмус+) у 2019 р. взяло 2 викладачів та 5 студентів Факультету. 6
викладачів Факультету взяли участь у 10 Міжнародних конференціях,

які

відбулися за межами України. 17 студентів Факультету стали учасниками
наукових заходів у таких країнах, як Австрія, ФРН, Польща, Італія, Казахстан.
У 2019 році відбулося 2 гостьові лекції від міжнародних партнерів:
Райнгард Клучек, генеральний секретар Пан’європейського Союзу Австрії,
Президент Європейської освітньої академії; Роберт Мобілі, голова АлбаноУдінської християнської громади Азербайджану, голова Біблійної громади
Азербайджану, старший науковий співробітник Бакинського державного
університету.
Основними завданнями на 2020 рік Факультету є: розширення співпраці
із зарубіжними партнерами та активізація роботи в межах діючих угод; подання
заявок на отримання колективних та індивідуальних грантів з метою реалізації
міжнародних проєктів; активізація академічної мобільності викладачів та
студентів.
За звітний період співробітниками Факультету було

подано 2

колективних грантові заявки, з яких: відхилено – 2; 4 індивідуальні грантові
заявки, з яких: задоволено - 2, відхилено - 1, на розгляді – 1.

7.

Управлінсько - організаційна робота в університеті, забезпечення

функціонування та розвитку. З метою забезпечення реалізації стратегічних
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рішень та координації роботи усіх структурних підрозділів Факультету за
звітний період було проведено 10 засідань Вченої ради Факультету
(персональний склад становить – 17 осіб), на яких розглянуто 55 питань. Серед
пріоритетних варто відзначити питання щодо стратегій та перспективних
напрямів розвитку освітньої діяльності Факультету. Відбулося 15 засідань
деканату, який прийняв відповідні рішення близько з 75 питань.
З метою забезпечення функціонування центрів практичної підготовки у
2019 році на Факультет було придбано необхідне програмне забезпечення:
1.

Для кафедри іноземних мов: Мультитран - один з найкращих

перекладачів з величезною базою слів і словосполучень. Включає набори рідко
використовуваних слів, а також вузькоспеціалізованих і професійних термінів;
Déjà Vu / Дежа Вю - проприетарная система автоматизированного перевода
2.

Для кафедри публічного та приватного права: ЛІГА:ЗАКОН
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