
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 11 жовтня 2016 р. 

 

1. Обрання голови вченої ради Факультету права та міжнародних відносин. 

     Доповідач: Світлана Володимирівна Соколовська, 
     заступник декана з науково-методичної та  навчальної  

     роботи, к.п.н.,  доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, обговорення, процедуру 

голосування: до 10 хв. 

2. Рекомендація щодо кількісного та персонального складу вченої ради Факультету на 

2016-2017 н.р. 

      Доповідач: Ігор Андрійович Грицяк, 

      декан Факультету права та міжнародних 

      відносин, доктор наук з державного  

      управління, професор 
Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв. 

3. Затвердження Положення про вчену раду Факультету права та міжнародних 

відносин. 

     Доповідач: Ігор Андрійович Грицяк, 

     декан Факультету права та міжнародних 

     відносин, доктор наук з державного  

     управління, професор 
Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв. 

4. Затвердження Плану роботи вченої ради Факультету права та міжнародних 

відносин у 2016-2017 навчальному році. 

     Доповідач: Ігор Андрійович Грицяк, 

     декан Факультету права та міжнародних 

     відносин, доктор наук з державного  

     управління, професор 
Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв. 

5. Про пріоритетні напрями діяльності Факультету права та міжнародних відносин та 

перспективи його розвитку. 

     Доповідач: Ігор Андрійович Грицяк, 

     декан Факультету права та міжнародних 

     відносин, доктор наук з державного  

     управління, професор 
Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв. 

6. Про організацію освітнього процесу у І півріччі 2016-2017 навчального року. 

    Доповідач: Світлана Володимирівна Соколовська, 
    заступник декана з науково-методичної та  навчальної  

    роботи, к.п.н.,  доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 7 хв. 

7. Затвердження плану профорієнтаційної роботи Факультету права та міжнародних 

відносин у 2016-2017 навчальному році. 

    Доповідач: Світлана Володимирівна Соколовська, 



    заступник декана з науково-методичної та  навчальної  

    роботи, к.п.н.,  доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 7 хв. 

8. Про підготовку кафедр Факультету до першого атестаційного тижня. 

    Доповідач: Світлана Володимирівна Соколовська, 
    заступник декана з науково-методичної та  навчальної  

    роботи, к. п. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 7 хв. 

9. Про науково-дослідну роботу на Факультеті  права та міжнародних відносин на 

2017-2021 рр. 
       Доповідач: Ірина Юріївна Слюсаренко, 

       відповідальна за наукову роботу, к.і.н.,  

       доцент, доцент кафедри міжнародних  

       відносин та міжнародного права 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв. 

10. Обрання складу науково-методичної комісії вченої ради Факультету права та 

міжнародних відносин. 
      Доповідач: Ірина Юріївна Слюсаренко, 

      відповідальна за наукову роботу, к.і.н.,  

      доцент, доцент кафедри міжнародних  

      відносин та міжнародного права 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 3 хв. 

11. Затвердження Положення про науково-методичну комісію вченої ради Факультету 

права та міжнародних відносин. 
      Доповідач: Ірина Юріївна Слюсаренко, 

      відповідальна за наукову роботу, к.і.н.,  

      доцент, доцент кафедри міжнародних  

      відносин та міжнародного права 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 5 хв. 

12. Затвердження методичних рекомендацій для написання курсових робіт для 

студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» та  методичних 

рекомендацій для написання магістерських робіт для студентів спеціальності 

8.03040101 «Правознавство». 
      Доповідач: Анфіса Юріївна Нашинець-Наумова, 

      виборний представник кафедри, к. ю. н., доцент, 

      доцент кафедри публічного та приватного права 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 12, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 5 хв. 

13. Різне. 

 

 

 


