
 КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

Факультет права та міжнародних відносин 

 

Графік проведення  заліків та екзаменів 

на  ІI атестаційний тиждень 2018-2019 н.р. 
 

ОР перший (бакалаврський) 

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»  
(денна форма навчання) 

Дата 
Вид 

контролю 
Дисципліна Викладач Час Ауд. 

Спеціальність   291          Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні  

                                                         студії (Суспільні комунікації) 

 

І курс 

                                                                СКб-1-18-4.0д                                   18.06-27.06.2019      

 

31.05.2019 залік Фізичне виховання 

ст. викладач  

Шаменков І.В.,  

ст. викладач 

Чекмарьова В.В. 

  

31.05.2019 залік 

Українські студії: 

- Історія української 

культури 

- Історія української 

дипломатії 

д.іст.н., професор 

Гедьо А.В. 

д.іст.,н., професор 

Салата О.О. 

  

04.06.2019 залік 

Основи дипломатії та 

дипломатичної служби: 

Конфліктологія та 

теорія переговорів 

к.і.н., доцент 

Мельник Г.М. 
  

13.06.2019 консультація Перша іноземна мова 

(англійська) 

 

старший викладач 

Кушевська Н.М. 

  

18.06.2019 екзамен 10.00  

18.06.2019 консультація Друга іноземна мова 

(французька)                        

                  

к.п.н., доцент 

Зверєва М.А. 

11.50  

20.06.2019 екзамен 10.00  

__.__.2019 консультація 
Міжнародні відносини 

і світова політика: 

Міжнародні відносини 

і світова політика 

к.і.н., доцент 

Мельник Г.М. 

  

10.06.2019 екзамен 10.00  

Спеціальність   291          Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні  

                                                         студії (Суспільні комунікації) 

ІI  курс 

                                                                  СКб-1-17-4.0д                                     18.06-27.06.2019 

14.06.2019 залік 
 

Міжнародні відносин в 

к.і.н., доцент 

Слюсаренко І.Ю. 
  



 

Заступник декана   

з науково-методичної та                                                                                                                                                                        

навчальної роботи                                                                   А.Ю. Нашинець-Наумова 
 

 

постбіполярному світі: 

Сучасні актори 

міжнародних відносин 

__.__.2019 консультація 
Перша іноземна мова 

(англійська) 

старший викладач 

Книшевицька Л.В. 

  

18.06.2019 екзамен 09.00  

18.06.2019 консультація Друга іноземна мова 

(французька)                        

 

к.п.н., доцент 

Зверєва М.А. 

13.40  

20.06.2019 екзамен 11.50  

24.06.2019 консультація 
Міжнародна 

інформація  
- Основи міжнародних 

інформаційних відносин 

 

к. політ. н., 

ст. викладач 

Виговська О.С. 

09.00  

24.06.2019 екзамен 10.00  

Спеціальність        055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

(міжнародна інформація) 

III курс  

                                                          МІб-1-16-4.0д                         24.06-27.06.2019 

__.__.2019 залік 

Теорія і практика 

перекладу першої 

іноземної мови 

к.філос.н., доцент 

Павлова Г.В. 
  

__.__.2019 залік 

Теорія і практика 

перекладу другої 

іноземної мови  

(1 підгрупа) 

викладач  

Білик К.М. 
  

__.__.2019 залік 

Теорія і практика 

перекладу другої 

іноземної мови 

(2 підгрупа) 

викладач  

Лягіна І.А. 
  

__.__.2019 залік Міжнародна безпека 
к.і.н., доцент 

Слюсаренко І.Ю. 
  

21.06.2019 консультація Іноземна мова 

спеціалізації 

(іспанська мова) 

старший викладач 

Кожемяко В.М. 

  

22.06.2019 екзамен 10.00  

__.__.2019 консультація Іноземна мова 

спеціалізації 

(польська мова) 

к.філ.н., доцент 

Левко У.Е. 

  

22.06.2019 екзамен   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

Факультет права та міжнародних відносин 

 

Графік проведення  заліків та екзаменів 

на  ІI  атестаційний тиждень 2018-2019 н.р. 
 

ОР другий (магістерський) 

 

Спеціальності  «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та             

регіональні студії» (денна форма навчання) 

Дата 
Вид 

контролю 
Дисципліна Викладач Час Ауд 

 

Спеціальності  291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії»  

V курс 

                                                              МВм-1-18-1.4д                                   18.06-27.06.2019 

 

04.06.2019 залік 
Завнішня політика країн 

Європи (РС) 

д.н. держ. упр., 

професор 

Грицяк І.А. 

  

04.06.2019 залік 

 

Міжнародне інформаційне 

право (СК)  

 

к.ю.н., доцент 

Тимченко Л.О. 
  

11.06.2019 залік 

Локальні та регіональні 

конфлікти в нових 

геополітичних умовах 

(РС) 

д.і.н., професор 

Жалоба І.В. 
  

11.06.2019 залік 
Європейська інформаційна 

політика (СК) 

к.н. держ. упр.,  

ст. викладач 

Пістракевич О.В. 

  

13.06.2019 залік 

Проблеми національної та 

регіональної безпеки (РС) 

 

д.і.н., професор 

Цвєтков О.Г. 
  

15.06.2019 залік Аналітичний семінар 
д.і.н., професор 

Цвєтков О.Г. 
  

18.06.2019 консультація 
Друга іноземна мова 

к.ф.н., доцент 

Підіпригора Ю.Г. 

09.00  

18.06.2019 екзамен 10.00  

__.__.2019 консультація 
Аналіз та прогнозування 

зовнішньої політики 

країн світу  (РС) 

 

к.і.н., доцент 

Слюсаренко І.Ю. 

  

 

21.06.2019 

 

екзамен   



 

 

 

 

 

Заступник декана  

з науково-методичної та  

навчальної частини                                                                 А.Ю. Нашинець-Наумова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2019 консультація Міжнародні інформаційні 

системи та глобальний 

розвиток (СК) 

к. політ.н., доцент  

Алієв М.М.  

11.50  

21.06.2019 екзамен 12.00  

24.06.2019 консультація Теорія і практика                   

перекладу  

(англійська мова)                  

к.філос.н., доцент 

Павлова Г.В. 

09.00  

24.06.2019 екзамен 10.00  


