
Звіт 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного права 

Факультету права та міжнародних відносин 

за 2017-2018 навчальний рік 

  

І. Організаційне забезпечення навчального процесу 

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 

створена 1 липня 2016 р. і є структурним підрозділом Факультету 

права та міжнародних відносин. 

Завідувач кафедри – д.і.н., професор Жалоба І.В. 

  

1.1.         Професорсько-викладацький та навчально-

допоміжний склад кафедри 

Відповідно до штатного розпису, затвердженого на 2017-2018 

н.р., по кафедрі встановлено у І семестрі - 11 ставок штатних, 6 

сумісників  у ІІ семестрі - 10 ставок штатних, 9 ставок сумісників.  

1.2.             Навчальна робота 

2.  ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ 

  

№ ПІП Наук. 

ступінь 

Вчене 

звання 

Сумісник 

/ штатний 

Посада 

1 Брайчевська 

Олена Андріївна 

Канд. іст. 

наук 

Доцент Штатний Доцент 

2 Жалоба Ігор 

Володимирович 

Доктор 

іст. наук 

Професор Штатний Завідувач 

кафедри 

3 Грицяк Ігор 

Андрійович 

Докт. наук 

з держ. 

управлінн

я 

Професор Сумісник Професор 

4 Кобилянська 

Людмила 

Миколаївна 

Канд. 

екон. наук 

Ст. наук. 

співроб. 

Сумісник Доцент 



5 Лісовська 

Мирослава 

Миколаївна 

Канд. 

політ. 

наук 

  Штатний Ст. 

викладач 

6 Мельник Ганна 

Мирославівна 

Канд. іст. 

наук 

Доцент Штатний Доцент 

7 Слюсаренко 

Ірина Юріївна 

Канд. іст. 

наук 

Доцент Штатний Доцент 

8 Тимченко 

Ліліана 

Олексіївна 

Канд. юр. 

наук 

Доцент Штатний Доцент 

9 Цвєтков 

Олександр 

Глібович 

Д. істор. 

наук 

Ст. наук. 

співробіт. 

Штатний Професор 

10 Алієв Максим 

Михайлович 

Канд. 

політ. 

наук 

  Сумісник Доцент 

11 Виговська 

Ольга Сергіївна 

Канд. 

політ. 

наук 

  Сумісник Ст. 

викладач 

12 Мацко Анатолій 

Степанович 

Канд. юр. 

наук 

Доцент Сумісник Доцент 

13 Пістракевич 

Олена 

Володимирівна 

Канд. наук 

держ. упр. 

  Штатний  Ст. 

викладач 

14 Яцишин 

Надія 

Григорівна 

Канд. юр. 

наук 

Доцент Сумісник Доцент 



15 Бут Станіслав 

Анатолійович 

Канд. 

політ. 

наук 

 Штатний  Ст. 

викладач 

16 Бессонова 

Марина 

Миколаївна 

Канд. іст. 

наук 

Доцент Сумісник Доцент 

17 Ржевська Ніна 

Федорівна 

Доктор 

політ. 

наук 

Доцент Сумісник Професор 

18 Братко Ірина 

Василівна 

Канд. юр. 

наук 

Доцент Штатний Доцент 

18 Яблонський 

Василь 

Миколайович 

Канд. іст. 

наук 

Доцент Сумісник Доцент 

  

  

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАКРІПЛЕНИХ 

ЗА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИМ СКЛАДОМ 

КАФЕДРИ 

  

№ ПІП Наук. 

ступінь 

Вчене 

звання 

Дисципліни 

1 Брайчевська 

Олена 

Андріївна 

Канд. іст. 

наук 

Доцент - Вступ до спеціальності 

«Регіональні студії», 

- Країнознавство, 

- Дипломатичний протокол 

і етикет, 

- Дипломатична та 

консульська служба 



2 Жалоба Ігор 

Володимирови

ч 

Доктор 

іст. наук 

Професор -Проблеми сучасних 

міжнародних відносин та 

світової політики 

- Сучасний розвиток країн 

регіонів 

- Локальні і регіональні 

конфлікти в нових 

геополітичних умовах 

- Локальні і регіональні 

конфлікти в 

постсоціалістичних країнах 

Європи 

3 Грицяк Ігор 

Андрійович 

Д. наук з 

держ. 

управлінн

я 

Професор - Право Європейського 

Союзу 

- Європейська та 

євроатлантична інтеграція 

- Глобальне врядування та 

міжнародний правопорядок 



4 Кобилянська 

Людмила 

Миколаївна 

Канд. 

екон. наук 

 Ст. наук. 

співроб. 

 - Інформаційно-аналітична 

діяльність у міжнародних 

відносинах 

- Культурні та духовно-

релігійні традиції країн 

світу 

- Інформаційне середовище 

аналізу політики 

- Інформаційно-аналітична 

діяльність держави на 

світовій арені 

- Міжнародна інтеграція та 

глобалізація у світовій 

політиці,  

- Соціально-економічні 

проблеми 

постсоціалістичних країн 

Європи 

5 Лісовська 

Мирослава 

Миколаївна 

Канд. 

політ. 

наук 

  - Основи міжнародного 

туризму 

- Європейський Союз 

-Міжнародно-правові 

відносини 

- Теорія і практика 

комунікацій 

- Політичне 

консультування 

- Країнознавство  

6 Мельник 

Ганна 

Мирославівна 

Канд. іст. 

наук 

Доцент - Міжнародні відносини та 

світова політика 

- Конфліктологія та теорія 

переговорів 

  



7 Слюсаренко 

Ірина Юріївна 

Канд. іст. 

наук 

Доцент - Університетські студії, 

- Я – студент, 

- Аналіз зовнішньої 

політики, 

- Гуманітарний чинник у 

світовій політиці, 

- Політичний аналіз, 

- Міжнародна безпека, 

- Аналіз та прогнозування 

зовнішньої політики країн 

світу, 

- Культура народів країн 

Північної Америки та 

Західної Європи. 

8 Тимченко 

Ліліана 

Олексіївна 

Канд. юр. 

наук 

Доцент - Міжнародне право  

- Міжнародне 

інформаційне право 

- Міжнародна та 

міжкультурна комунікація- 

Міжнародні відносини та 

міжнародне право 

- Практика Європейського 

суду з прав людини 

9 Цвєтков 

Олександр 

Глібович 

Д. істор. 

наук 

Ст. наук. 

співр. 

- Дипломатичний протокол 

і етикет 

- Аналітичний семінар 

- Брендинг держав Європи 

- Міграційні процеси в 

постсоціалістичних країнах 

Європи 



10 Алієв Максим 

Михайлович 

Канд. 

політ. 

наук 

  - Вступ до спеціальності 

«Міжнародна інформація», 

- Міжнародна інформація, 

- Міжнародні організації, 

- Міжнародні системи та 

глобальний розвиток 

11 Виговська 

Ольга 

Сергіївна 

Канд. 

політ. 

наук 

  - Теорія та практика 

міжнародних переговорів 

12 Бут Станіслав 

Анатолійович 

Канд. 

політ. 

наук 

 - Методологія 

країнознавчих досліджень 

- Регіональна співпраця 

країн Центральної та 

Східної Європи і участь 

України 

- Суспільні комунікації в 

нових геополітичних 

умовах 

- Проблеми інформаційної 

безпеки в сучасному світі 

 

13 Бессонова 

Марина 

Миколаївна 

Канд. іст. 

наук 

Доцент - Зовнішня політика держав 

Європи 



14 Яблонський 

Василь 

Миколайович 

Канд. іст. 

наук 

Доцент -Основи інформаційної 

безпеки 

-Гостьовий курс 

15 Мацко 

Анатолій 

Степанович 

Канд. юр. 

наук 

Доцент - Сучасні інформаційні 

технології в гібридних 

війнах, 

- Розвідувальна інформація 

в контексті національної 

інформаційної безпеки 

16 Ржевська Ніна 

Федорівна 

Доктор 

політ. 

наук 

Доцент -Міжнародна інформаційна 

безпека 

-Проблеми національної та 

регіональної безпеки 

17 Пістракевич 

Олена 

Володимирівн

а 

Канд. 

наук 

держ. упр. 

 ст.викл. - Політична географія та 

історія країн Північної 

Америки та Західної 

Європи 

- Європейська та 

євроатлантична інтеграція  

- Європейська 

інформаційна політика 



18 Братко Ірина 

Василівна 

Канд. юр. 

наук 

Доцент - Міжнародне приватне 

право 

- Міжнародно-правові 

відносини 

- Міжнародне 

інформаційне право 

19 Яцишин Надія 

Григорівна 

Канд. юр. 

наук 

Доцент  

  

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права є 

випусковою для спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії». 

 У рамках даної спеціальності  реалізуються освітні програми 

за рівнями та спеціалізаціями: «Країнознавство» - «Регіональні 

студії» та «Міжнародна інформація» – «Суспільні комунікації» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» рівня 

«магістр». За бакалаврською програмою ліцензійний обсяг (25 осіб) 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4dWj_9zNAhUKiRoKHdulBoQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kymu.edu.ua%2Finternational-relations.html&usg=AFQjCNHB8dFPAnl_2mlrb9h_sQ4cx60i_w&sig2=3NnlFycusgsC_D-gWLriYQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4dWj_9zNAhUKiRoKHdulBoQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kymu.edu.ua%2Finternational-relations.html&usg=AFQjCNHB8dFPAnl_2mlrb9h_sQ4cx60i_w&sig2=3NnlFycusgsC_D-gWLriYQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4dWj_9zNAhUKiRoKHdulBoQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kymu.edu.ua%2Finternational-relations.html&usg=AFQjCNHB8dFPAnl_2mlrb9h_sQ4cx60i_w&sig2=3NnlFycusgsC_D-gWLriYQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4dWj_9zNAhUKiRoKHdulBoQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kymu.edu.ua%2Finternational-relations.html&usg=AFQjCNHB8dFPAnl_2mlrb9h_sQ4cx60i_w&sig2=3NnlFycusgsC_D-gWLriYQ


останні два роки виконується повністю, - за магістерською (25 осіб) 

позитивна динаміка (2016 року набрано 17 осіб, 2017 року – 23 

особи). 

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 

Факультету права та міжнародних відносин протягом 2017-2018 н.р. 

здійснювала підготовку фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» та 

«Магістр». 

Студенти навчалися відповідно: 

- до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з 

галузі знань: 0302 «Міжнародні відносини», напряму підготовки: 

6.030204 «Міжнародна інформація», затвердженого 2011 р.; 

- до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з 

галузі знань: 0302 «Міжнародні відносини», напряму підготовки: 

6.030205 «Країнознавство», затвердженого 2011 р.; 

- до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з 

галузі знань: 0302 «Міжнародні відносини», напряму підготовки: 

6.030204 «Міжнародна інформація», затвердженого 28.05.2015 р; 

- до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з 

галузі знань: 0302 «Міжнародні відносини», напряму підготовки: 

6.030205 «Країнознавство», затвердженого 28.05.2015 р; 

- до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з 

галузі знань: 05 «Поведінкові та соціальні науки», спеціальності 055 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

затвердженого 28.04.2016 р. (ОР «Магістр»). 

до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з 

галузі знань: 0302 «Міжнародні відносини», напряму підготовки: 

6.030205 «Країнознавство», затвердженого 28.05.2015 р; 

- до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з 

галузі знань: 05 «Поведінкові та соціальні науки», спеціальності 055 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

затвердженого 28.04.2016 р. (ОР «Магістр»). (2017) 

 

На кафедрі створено Центр компетентностей “Дипломатично-

протокольна служба” (керівник - доц. Брайчевська О.А.). Центр 

обладнаний необхідним устаткуванням та програмним 

забезпеченням. На базі центру створені бази даних, відеоматеріалів, 

підручників та ін. навчальної літератури, яка використовується в 



процесі вивчення дисциплін: “Вступ до спеціальності “Регіональні 

студії”, “Дипломатичний протокол та етикет”, “Дипломатична та 

консульська служба”, “Конфліктологія та теорія переговорів”. 

Аудиторні заняття проводилися відповідно до затвердженого 

розкладу занять. Консультації відбувалися відповідно до графіку, 

визначеного викладачами. 

Зривів у проведенні лекцій, семінарських занять та 

консультацій за звітний період не зафіксовано. 

З метою підвищення якості навчального процесу на кафедрі 

складений і затверджений  графік взаємовідвідування занять 

викладачів кафедри. 

  

1.3. Участь в організації та керівництві дипломними 

роботами 

Кафедрою вчасно були розроблені й затверджені теми 

бакалаврських та магістерських робіт. Студенти спеціальності у 

встановлені терміни були ознайомлені з тематикою дипломних 

робіт. Науковими керівниками були:  проф. Жалоба І.В., проф. 

Цвєтков О.Г., проф. Грицяк І. А., доц. Брайчевська О.А., Братко І.В., 

Бессонова М.М., Яблонський В.М., Мельник Г.М., Ржевська, Н.Ф., 

Слюсаренко І.Ю., Тимченко Л.О., Алієв М.М., ст. викл. Лісовська 

М.М., Пістракевич О.В., Бут С.А. 

  

  

ІІ. Навчально-методична робота 

  

2.1. Розробка робочих навчальних програм, тематики 

курсових та магістерських робіт, білетів 

Професорсько-викладацький склад кафедри підготував 64 

робочих програм навчальних дисциплін на 2017-2018 н.р. Всі робочі 

програми навчальних дисциплін затверджені та зареєстровані у 

встановленому Університетом порядку. Кафедрою оновлено, 

затверджено тематику курсових, бакалаврських та  розроблено, 

затверджено тематику магістерських робіт; білети з навчальних 

дисциплін та на тестовий державний екзамен, а також білети для 

вступних випробувань. 

  



2.2.  Організація проходження практики у 2017-2018 н.р. 

За звітній період студенти кафедри проходили виробничу,  

перекладацьку і переддипломну практику. 

Оскільки в нових освітніх програмах велика увага приділяється 

практичній підготовці в умовах виробничої діяльності, то у зв’язку з 

цим  була проведена значна робота з метою розширення переліку баз 

практики. 

Протягом попереднього навчального року було укладено 

договори із державними установами, засобами масової інформації, 

туристичними фірмами та громадськими організаціями. Зокрема, з 

«Громадським телебаченням», «Телерадіокомпанією «НБМ» «5 

канал». 

Відповідно до навчальних планів студенти спеціальностей 

«Міжнародна інформація» та «Країнознавство» протягом 

навчального року проходили виробничу практику в МЗС України, 

Управлінні міжнародних зв’язків КМДА, Головному 

територіальному управлінні юстиції м.Києва, туристичних фірмах, 

інформаційній агенції «Укрінформ», на «Громадському телебаченні» 

та 5 телевізійному каналі,  Національному інституті стратегічних 

досліджень при Президентові України, ГО Науковому товаристві 

«Гуманітарна колегія», Благодійна організація «Сід-Форум 

«Україна»». 

 

2.3. Проведення гостьових лекцій та майтер-класів з метою 

популяризації позитивного досвіду Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

- Проведені гостьові лекції на тему: “Методика наукового 

дослідження з юридичних дисциплін у вищій школі”, м. 

Вільнюс (Литва), червень 2018 р. (доц. Тимченко Л.О.). 

 

 ІІІ. Наукова робота 

  

3.1.Наукова діяльність викладацького складу кафедри 

  

Розроблено та затверджено індивідуальні теми наукових 

досліджень усіх співробітників кафедри на 2018 – 2021 рр. 

  



3.1.1 Участь професорсько-викладацького складу кафедри у 

написанні розділів до колективних монографій, тематичних 

наукових збірників: 

1. Жалоба I. Розділ третій / Матеріали австрійських консульських 

установ у Північному Причорномор’ї як джерело до історії 

економічного розвитку регіону 50–70-х років ХІХ століття // 

Архіви консульських установ іноземних держав як джерело до 

вивчення української історії XIX – початку XX століть / 

Колективна монографія за ред. Вадима Ададурова. – Львів: 

Видавництво УКУ, 2017.  –  C. 81-114. (152 c.) 

3.1.2 Закордонні публікації 

1.    Zhaloba I. Macht und Gesellschaft in der postmaidanen Ukraine // 

// Kärnten Dokumentation. Dialog und Kultur. Beiträge zum 

Europäischen Volksgruppenkongress 2016 und Sonderthemen / 

Herausgeber: Peter Karpf, Thomas Kassl, Werner Platzer, Wolfgang 

Platzer, Udo Peter Puschnig. – Klagenfurt am Wörthersee, 2017. – 

Bd. 33. – S. 157-163. 

2.    Zhaloba I. The New Silk Road and Ukraine: A Meeting Halfway // 

Culture – History – Globalization. – 2017. – Nr. 22. – P. 259-266 

http://www.khg.uni.wroc.pl/files/24%20KHG_22%20Zhaloba.pdf 

3.   Żałoba I. Stosunki agrarne Południa Ukrainy oczyma austriackich 

konsulów w latach 50.–70. XIX wieku // Wolni i uwłaszczeni. 

Chłopi a przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne w Europie 

Wschodniej w XIX i na początku XX wieku / Pod redakcją Doroty 

Michaluk. – Ciechanowiec, 2017. – S. 335-362. 

 

3.1.3 Статті професорсько-викладацького складу кафедри в 

фахових наукових видання за 2017–2018 н. рр. 

1. Слюсаренко І.Ю. Особливості політики Російської Федерації 

щодо оформлення кордону з державами пострадянського 

простору / І. Ю. Слюсаренко // Гілея: науковий вісник, Вип. 

126 (11) – К., 2017. – С. 504-508. 

2. Мельник Г.М. Постійна торгівля Києва в першій половині ХІХ 

ст. // Гілея: науковий вісник. - Вип. 134. – К., 2018.  

3. Цвєтков О. Соціально-ментальні та культурно-релігійні 

розподільні лінії Європи як виклики сучасним міжнародним 

комунікаціям / О.Г.Цвєтков // Евалюація: наукові, освітні, 

http://www.khg.uni.wroc.pl/files/24%20KHG_22%20Zhaloba.pdf
http://www.khg.uni.wroc.pl/files/24%20KHG_22%20Zhaloba.pdf
http://www.khg.uni.wroc.pl/files/24%20KHG_22%20Zhaloba.pdf
http://www.khg.uni.wroc.pl/files/24%20KHG_22%20Zhaloba.pdf


соціальні проекти / Редактори : В. Євтух, Л.Корпоровіч, М. 

Руісс, Л. Рутка. – Київ : CESESP, 2017. – Вип. 3.  – С. 133 – 

141. 

4. Цвєтков О. Архівні матеріали про радянських 

військовополонених та пам’ятні знаки в Норвегії /Цвєтков О.Г. 

// Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: 

Міжвідомчий збірник наукових праць - Київ: Ін-т історії 

України НАН України. – 2017. – Вип. 26. – С. 448 – 455. 

5. Цвєтков О. До аналізу збройних конфліктів в Україні і Грузії 

та появи нових розподільних ліній в Європі /Цвєтков 

О.Г.//Україна і Грузія у міжнародних відносинах: історія і 

спільні виклики сучасності. Збірка наукових праць – Київ: 

Інститут історії України НАН України, 2018. – С. 176-186. 

6. Брайчевська О.О, Ковальчук Ю.О. Зовнішня політика Швеції в 

умовах сучасної геополітичної ситуації//Вісник Черкаського 

університету.  Серія : Історичні науки. 2017 (3). - С.90-99. 

7. Жалоба І. Звіти австрійських консулів 50–70-х років ХІХ ст. як 

джерело дослідження історії Одеси // Спеціальні історичні 

дисципліни: питання теорії та методики / Відп. ред. Г.В. Боряк; 

Упорядник: І.Б. Матяш. – К.: НАН України, Інститут історії 

України, 2017. – Число 28: Дипломатичні архіви: поняття, 

інституційна історія, інформаційний потенціал. – С. 71-89.  

  

 3.1.4. Опубліковані доповіді викладачів кафедри на семінарах та 

конференціях за 2017-2018 н.р.: 

1. Мельник Г.М. Торгівля текстилем в Київській губернії в І половині 

ХІХ століття // “Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої 

торгівлі України на інноваційних засадах”.  Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції 2-3 листопада 2017 р. Львів. – 

Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2017. – С.324-325. 

2. Мельник Г.М. Право смислів та смисли права: широкі тракти 

порозуміння України та Польщі //  «Україна і світ: теоретичні та 

практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин». 18–19 

квітня, 2018. Київ. Матеріали II–гої Міжнародної науково-

практичної конференції. – К., 2018. – С.71-75. 

3. Слюсаренко І.Ю. Україна у міжнародних безпекових рейтингах 

2014–2017 рр.: тенденції динаміки // Україна і світ: матеріали 



Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 квітня 

2018 р.. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 100-105. 

4. Брайчевська О.А. Глобальний договір про  безпечну, упорядковану 

та регулярну міграцію: завдання та пошук консенсусу//Матеріали ІІІ 

Всеукраїнської наукової конференції “Соціально-гуманітарні науки 

та  сучасні виклики” (присвяченої 100-річчю Дніпровського 

національного університету ім.О.Гончара), м. Дніпро, 25-26 травня 

2018. - м. Дніпро : СПД “Охотнік”. - С.7-8. 

5.  Братко І.В. Культурна спадщина людства // Україна і світ: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 квітня 

2018 р.. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 100-105. 

6. Тимченко Л.О. Інститут визнання держав: універсально-правовий та 

європейсько-правовий підходи (порівняльний аналіз) // Конгрес 

міжнародного та європейського права: зб. наукових праці (м. Одеса, 

25 - 26 травня 2018 року). - Одеса: Національний університет 

“Одеська юридична академія”; Фенікс, 2018. - 312 с. - С. 246 - 249.  

 

3.1.5. Доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях 

за 2017-2018 н.р.: 

 

1. Zhaloba Ihor. The socio-political processes in Eastern Europe and 

the tasks of PanEurope of Ukraine // Dissolution of Empires – 

Totalitarian systems – World War II – Creating the European 

Union and Schengen Europe, Osijek, Croatia, 20-22 Oсtober. 

2. Жалоба І.В. Національна безпека України в контексті новітніх 

викликів та загроз // Нові виміри та реалії євроатлантичної 

інтеграції України. Круглий стіл, м. Київ, 1 листопада 2017 р. 

3. Жалоба І.В. Українське питання в донесеннях австрійських 

послів у Румунії на початку 1920-х років // Сучасна українська 

дипломатична служба: шлях, тривалістю 100 років. 

Міжнародна наукова конференція, м. Київ, 27-30 листопада 

2017 р. 

4. Мельник Г.М. Торгівля текстилем в Київській губернії в 

першій половині ХІХ ст. // Стратегічні пріоритети розвитку 

внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах. 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 2-3 

листопада 2017 р. 



5. Слюсаренко І.Ю. Агресія РФ проти України // Міжнародна 

науково-практична конференція “VI Бердяєвські читання”, м. 

Біла Церква,  31 травня 2018 року 

6. Тимченко Л.О. Забезпечення прав корінних народів. Політико-

правова практика в Україні // Конференція до Міжнародного 

дня захисту прав людини на тему: “Крим. Анексія і безправ’я 

чи початок кінця імперії?”, м. Київ, 12 грудня 2017 р., Kyiv 

Press Club, Український Інститут Соціальних Досліджень. 

7. Tymchenko L. Real or void? Has the EU Learned for the 

Experience with the Post-Soviet Territorial Conflicts? // Workshop 

“Donbass and Crimea. Status and Perspectives of Ukraine’s 

Contested Territories”, 26 – 27 January 2018, Kyiv, NaUKMA. 

8. Тимченко Л.О. Передумови формування інституту визнання в 

міжнародному праві (на прикладі відносин США та 

європейських держав) // Конференція Української асоціації 

міжнародного права. - Київ: Інститут міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, 

22 червня 2018 р. 

9. Тимченко Л.О. Агресія РФ проти України: міжнародно-

правовий дискурс / Агресія Російської Федерації проти 

України: передумови, сутність, проблеми вирішення // 

Круглий стіл, Київський університет імені Бориса Грінченка, 

м. Київ, 15 травня 2018 р. 

10. Жалоба И.В. Украинско-грузинское сотрудничество в рамках 

Нового Шелкового пути: состояние и перспективы // 

Международная научная конференция, Тбилиси, 27-29 марта 

2018 г. 

11. Цветков А.Г. К анализу вооруженных конфликтов в Украине и 

Грузии и появлению новых распределительных линий в 

Европе // Международная научная конференция, Тбилиси, 27-

29 марта 2018 г. 

12. Жалоба І.В. Агресія Російської Федерації як виклик 

українському суспільству і державі // Агресія Російської 

Федерації проти України: передумови, сутність, проблеми 

вирішення. Круглий стіл, Київський університет імені Бориса 

Грінченка, м. Київ, 15 травня 2018 р. 



13. Цвєтков О.Г. Агресія Росії проти України: окремі аспекти 

зовнішньополітичного аналізу // Агресія Російської Федерації 

проти України: передумови, сутність, проблеми вирішення. 

Круглий стіл, Київський університет імені Бориса Грінченка, 

м. Київ, 15 травня 2018 р. 

14. Бут С.А. Інформаційна складова гібридної агресії Російської 

Федерації щодо України // Агресія Російської Федерації проти 

України: передумови, сутність, проблеми вирішення. Круглий 

стіл, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 15 

травня 2018 р. 

15. Пістракевич О.В. Євроатлантична інтеграція - запорука 

відновлення безпеки України в умовах агресії Російської 

Федерації // Агресія Російської Федерації проти України: 

передумови, сутність, проблеми вирішення. Круглий стіл, 

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 15 

травня 2018 р. 

 

  

Організація та участь у наукових заходах 

Професорсько-викладацький склад кафедри, згідно з Планом 

наукової роботи кафедри, Планом наукової роботи Факультету права 

та міжнародних відносин, а також Планом проведення науково-

практичних конференцій, семінарів та круглих столів у Київському 

університеті імені Бориса Грінченка у 2017-2018 р. та інших ВНЗ 

взяв участь у таких заходах: 

  

- Круглий стіл «Нові виміри та реалії євроатлантичної 

інтеграції України», 1 листопада 2017 р. 

- Науково-практичний семінар «Наукове дослідження: 

структура, специфіка та правила оформлення», 17 листопада, 2017 р.; 

-  Круглий стіл до Дня працівника дипломатичної служби 

України (до 100-річчя дипломатичної служби України), 19 

грудня 2017 року 

-  Круглий стіл «Великий терор – масові політичні репресії 1937-

1938 років – урок прийдешнім поколінням українців», 27 лютого 

2018 р. 



- Відкрита лекція на тему: «What is NATO?» заступника директора 

/ радника з питань стратегічних комунікацій Центру інформації і 

документації НАТО в Україні В.Ціємініте 21 березня 2018р. 

- Круглий стіл «Агресія Російської Федерації проти України: 

передумови, сутність, проблема вирішення», 15 травня 2018 р. 

- семінари та тренінги «Школи проектного менеджменту» 

(протягом року). 

  

3.2 Наукова робота студентів 

Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2017-2018 рр. 

“Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації” 

(Гондюл О.Д.). 

Участь студентів у наукових конференціях та форумах: 

Міжнародні конференції: 

1.  Міжнародна наукова інтернет–конференція «Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти 

становлення», м. Тернопіль, 20 вересня 2017 р. 

2.  Міжнародна науково–практична інтернет– конференція 

«Актуальні питання реформування економіки країни», м. Тернопіль,  

28 вересня 2017 р. 

3. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і 

молодих вчених «Масово-комунікаційні процеси в сучасному світі, 

м. Київ, 6 грудня 2017 р. 

4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світ 

економічної науки. Випуск 1», Тернопіль, 27 лютого 2018 року 

5.   Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Двадцять 

четверті економіко-правові дискусії», Львів, 28 лютого 2018 року 

6. Міжнародна науково– практична конференція «Актуальні питання 

сьогодення», Київ, 20 березня 2018 року 

7. VII Міжнародний науково-практичний семінар «Тенденція та 

перспективи формування професійної лексики», 11 травня 2018 

року. 

8. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Людина в 

мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи 

розвитку», 17-18 травня 2018 року 

 Всеукраїнські конференції: 



1. ІІ Всеукраїнська заочна науково-практична конференція 

«Українська мова на порубіжні ХХ-ХХІ сторіччя: мовознавчий та 

лінгводидактичний аспекти», Бердянськ,  9 листопада 2017 р. 

2.  ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «На перетині 

мови і права», приуроченої до Міжнародного дня рідної мови,  Київ, 

22 лютого 2018 року 

3.Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження 

молодих вчених: від ідеї до реалізації», Київ, 16 березня 2018 р. 

4. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська 

минувшина: джерела, постаті, явища», Київ, 30 травня 2018 р. 

5. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми сучасного перекладознавства», Київ, 30 травня 2018 р. 

 Інше: 

1. Студентська регіональна конференція «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин та права», м. Київ, 22 травня 2018 р. 

 

1. Науково-консультаційні зустрічі студентів з керівництвом 

Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України (листопад, грудень 2018 

р.). 

  

3.3 Навчання студентів за програмою академічної 

мобільності 

1. Ковальова Діана – семестрове навчання у Вільнюському 

університеті (Литва) протягом лютого-червня 2018 р. 

 

3.4 Участь у міжнародних закордонних форумах та конференціях 

 

1. Студент п’ятого курсу освітньої програми «Суспільні комунікації» 

Пітецький Роман долучився до участі в Міжнародній конференції 

«Розпад імперій, тоталітарні системи, Друга світова війна, створення 

Європейського Союзу та Шенгенської Європи», 20-22 жовтня 2017 

року, м. Осієк, Хорватія. 

2. Студентка п’ятого курсу освітньої програми «Суспільні 

комунікації» Гондюл Олександра взяла участь в Круглих столах 

«Україна – Словаччина: розвиток двосторонніх відносин та дійові 

особи», який відбувся 14 листопада 2017 р., м. Братислава, 



Словаччина та «Україна і Австрія – сто років тому», яки прошов 15 

листопада 2017 р., м. Відень, Австрія. 

3. Студенти другого курсу спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» Шкуропат Гордій та 

Ніженський Ігор взяли участь у Міжнародному семінарі 

Панєвропейського союзу, 8-10 грудня 2017 року, Страсбург 

(Франція) та Офенбург (Німеччина). 

4.Студентка третього курсу освітньої програми «Країнознавство» 

Крістіна Пигуль виборола можливість навчатися в літні школі 

Варшавського університету «Problems of Contemporary Europe from 

the Perspective of Central and Eastern European Countries», яка 

відбулася 1-11 липня 2018 року у Варшаві. 

 

  

ІV. Організаційно-методична робота 

 

1. Підготовлено дві акредитаційні справи та акредитовано дві 

освітньо-професійні програми: 291.00.01 Суспільні комунікації 

та 291.00.02 Регіональні студії за другим освітнім 

(магістерським) рівнем за спеціальністю 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (доц. 

Г.М. Мельник, доц. О.А. Брайчевська ). 

2. Підготовлено ліцензійну справу за освітньо-професійною 

програмою 293.00.01 Міжнародне право (проф. Грицяк І.А., 

доц. Братко І.В., доц. Тимченко Л.О.). 

  

4.1. Планування методичної  роботи кафедри 

3. Розробка робочої навчальної програми курсу “Історія 

міжнародного права” для підготовки фахівців першого 

«бакалаврського» рівня вищої освіти 293.00.01 Міжнародне 

право (доц. Тимченко Л.О.). 

4. Розробка робочих навчальних програм курсів «Міжнародна 

безпека» та «Сучасні актори міжнародних відносин» для 

підготовки бакалаврів за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

 

V. Соціально-гуманітарна робота 



1.  Організовано екскурсії для студентів спеціальності 

“Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії”: 

 

Брайчевська О.А., Мельник Г.М., Слюсаренко І.Ю.,  

Лісовська М.М.:  

Екскурсія на “5 канал”, Музей історії дипломатичної служби 

України, Музей історичних коштовностей України, Національний 

заповідник “Софія Київська”, Аргентинський дім, Київський 

національний академічний театр оперети, Музей Бориса Грінченка. 

 

Всеукраїнська модель ООН Київського університету імені Бориса 

Грінченка 2018. 

 

Відвідування лекцій провідних фахівців з міжнародних відносин 

та послами 

Студентка другого курсу освітньої програми «Країнознавство» 

Шахова Оксана здобула друге місце на VII Міжнародному мовно-

літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. 

Студент другого курсу освітньої програми «Міжнародна 

інформація» Потапов Дмитро взяв участь у 

2017 Servant Leadership Academy, Україна. 

VI. Профорієнтаційна робота кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права 

З метою активізації науково-просвітницької діяльності студенти 

спеціальностей «Міжнародна інформація», «Країнознавство», 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

протягом року відвідували лекції запрошених іноземних професорів 

та дипломатів: 

 

Профорієнтація у школах м. Києва та України: 

- СЗОШ №2 з поглибленим вивченням економіки та права м. 

Ірпінь. 

 

 

VII. Підвищення кваліфікації викладачами кафедри 



З метою удосконалення навчального процесу викладачі кафедри 

постійно підвищують свою кваліфікацію, беручи участь у науково-

методичних семінарах, як у межах Університету, так і на базі інших 

ВНЗ та наукових установ.  

 

1.  Жалоба І.В.: 

- пройшов навчання у Центрі професійної підготовки Державного 

навчально-наукового закладу післядипломної освіти “Дипломатична 

академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві 

закордонних справ України” з 20 березня по 6 квітня 2018 р. 

(свідоцтво ДА 20062173/054-18).  

2. Мельник Г.М.: 

- пройшла курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників Університету за дидактичним модулем 30 листопада -  1 

грудня 2017 р. (Сертифікат №538Д); 

- у 2017 р. пройшла навчання у Школі проектного менеджменту 

(Сертифікат №627 ШПМ); 

- пройшла курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників Університету за лідерським модулем 13-14 лютого 2018 

р. (Сертифікат №674Л); 

3. Пістракевич О.В.: 

пройшла фахове стажування у відділі з питань європейської 

інтеграції управління з питань телебачення і радіомовлення, 

європейської та євроатлантичної інтеграції Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України.  (19.02.2018-19.03.2018), курси 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Університету за лідерським модулем (9-10 жовтня 2017), курс 

навчання «Використання програмного забезпечення SMART 

Notebook для роботи з інтерактивними дошками SMART Board” 

(30.10.2017-1.11.2017), курси підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників Університету за дослідницьким модулем 

(12.12.2017, 19.12.2017), брала участь у проектах: «Школа 

євроатлантичної солідарності» 2017р., «Українсько-білоруський 

форум «Нове лідерство для східної Європи» 2018 р.  

 4. Лісовська М.М.:  



- пройшла курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників Університету за дослідницьким модулем 12, 19 

грудня 2017 р. Сертифікат 639 ДС. 

 

 

Завдання на наступний рік: 

  

1.     Залучити до навчального процесу докторів 

політичних наук, фахівців в галузі міжнародних 

інформаційних відносин. 

2.     Налагодити міжнародну співпрацю з зарубіжними 

ВНЗ та науковими установами. 

3.  Активізувати науково-педагогічним працівникам 

випускової кафедри апробацію власних наукових 

досліджень у фахових виданнях, внесених до переліку 

міжнародних наукометричних баз даних, зокрема, Web 

of Science, SCOPUS, Index Copernicus та ін.; 

4.  Інтенсифікувати роботу викладачів у створенні 

електронних навчально-методичних курсів. 

5.     Активізувати залучення студентів спеціальності 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» до міжнародних програм 

студентської мобільності. 

6. З метою залучення до числа вступників на 2019 - 2020 

н.р. активних, ініціативних, відповідальних 

випускників активізувати профорієнтаційну роботу в 

школах Києва та Київської області (опорний 

навчальний заклад - СЗОШ №2 з поглибленим 

вивченням економіки та права м. Ірпінь). 

  

  

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4dWj_9zNAhUKiRoKHdulBoQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kymu.edu.ua%2Finternational-relations.html&usg=AFQjCNHB8dFPAnl_2mlrb9h_sQ4cx60i_w&sig2=3NnlFycusgsC_D-gWLriYQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4dWj_9zNAhUKiRoKHdulBoQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kymu.edu.ua%2Finternational-relations.html&usg=AFQjCNHB8dFPAnl_2mlrb9h_sQ4cx60i_w&sig2=3NnlFycusgsC_D-gWLriYQ

