
Факультет права та міжнародних відносин 

 

Графік проведення  заліків та екзаменів 

на  I атестаційний тиждень 2019-2020 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-1-19-4.0д 

 

.01.2020 залік Фізичне виховання 

ст. викладач  

Клименко Г.В.,  

ст. викладач 

 Бистра І.І. 

  

.01.2020 залік 

Перша іноземна мова 

(англійська) 

 

старший викладач 

Федорчук І.В. 
  

.01.2020 залік 

Друга іноземна мова 

(французька)                 

                  

к.п.н., доцент 

Зверева М.А. 
  

23.12.2019 залік 

Університетські студії: 
- Вступ до спеціальності 

- Я – студент                     

 - Лідерствослужіння 

к.тех.н., доцент 

Чмельов В.О. 
  

20.01.2020 консультація Українська мова                

(за професійним 

спрямуванням) 

к.п.н., ст. викладач 

Зарудня О.М. 

д.пед.н., професор 

Овсієнко Л.М. 

09.00  

20.01.2020 екзамен 10.00  

23.01.2020 консультація 
Основи дипломатії та 

дипломатичної служби: 
-Дипломатичний               

протокол і етикет                    
   -Дипломатична та консульська 

служба 
 

к.і.н., доцент 

Брайчевська О.А. 

09.00  

23.01.2020 екзамен 10.00  

 

 

 

 

 

 



Спеціальність   291          Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні  

                                                         студії (Суспільні комунікації) 

ІI  курс 

СКб-1-18-4.0д 

.01.2020 залік 
Перша іноземна мова 

(англійська) 

старший викладач 

Книшевицька Л.В. 
  

.01.2020 залік 

Друга іноземна мова 

(французька)                       

(I підгрупа)   

 

к.п.н., доцент 

Зверева М.А. 
  

.01.2020 залік 

Друга іноземна мова 

(французька)                       

(II підгрупа)   

 

викладач 

Білик К.М. 
  

.01.2020 залік 

Цивілізаційний вимір 

сучасних міжнародних 

відносин 

д.і.н., професор 

Жалоба І.А. 
  

.01.2020 залік 
Міжнародна 

інформація:  
- ІКТ в міжнародній інформації 

ст. викладач 

Кучаковька Г.А. 
  

27.01.2020 консультація 
Міжнародні відносини 

і світова політика: 
- Теорія міжнародних 

відносин; 

- Міжнародні економічні 

відносини; 
Геополітичні та 

геоекономічні інтереси; 

Гуманітарний чинник у 
світовій політиці 

д.і.н., доцент 

Кондратенко О.Ю. 

 

10.00  

28.01.2020 екзамен 10.00  

Спеціальність   291          Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні  

                                                         студії (Суспільні комунікації) 

 

ІII курс 

СКб-1-17-4.0д 

 

.01.2020 залік 

Теорія і практика 

перекладу першої 

іноземної мови 

викладач 

Остропальченко 

Ю.В. 

  

 17.12.2019 залік 

Теорія і практика 

перекладу другої  

іноземної мови 

(I підгрупа)   

 

викладач 

Пашкевич К.В. 
  

  .01.2020 залік 

Міжнародні відносини 

постбіполярному світі: 

Міжнародна безпека 

к.і.н., доцент 

Слюсаренко І.Ю. 
  



   .01.2020 

 

залік 

 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології в 

міжнародних 

відносинах 

 

викладач 

Кучаковська Г.А. 
  

  .01.2020 
залік 

 
Іміджелогія 

к.і.н., доцент 

Піскорська Г.А. 
  

  .01.2020 залік 

Сучасні інформаційні 

технології в гібридних 

війнах 

д.тех.н., професор 

Бурячок В.Л. 
  

 17.12.2020 залік 

Розвідувальна 

інформація в контексті 

національної 

інформаційної безпеки 

к.військ.н., доцент 

Аносов А.О. 

 

  

  .01.2020 залік 

Іноземна мова 

спеціалізації (німецька) 

(І підгрупа) 

викладач 

Коваленко Л.Ю. 
  

  .01.2020 залік  

Іноземна мова 

спеціалізації (німецька) 

(ІІ підгрупа) 

викладач 

Грибанова О.П. 
  

  

27.01.2020 
консультація Міжнародне право: 

- Міжнародне публічне 

право; 

- Міжнародне приватне 

право; 

- Європейське право 

к.ю.н., доцент 

Тимченко Л.О. 

13.40 

 
 

  

28.01.2020 

екзамен 

 10.00  

 

 

Спеціальність        055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії (міжнародна інформація) 

 

 

IV курс 

МІб-1-16-4.0д 

27.12.2019 

 

залік 

 

Контрманіпулятивні 

стратегії в  

інформаційній безпеці 

 

 

к.військ.н., доцент 

Аносов А.О. 

 

  

23.12.2019 залік 

Світові інформаційні 

агенції та друковані 

медіа 

 

к.і.н., доцент 

Вдовиченко В.А. 
  



 
 

Заступник декана   

з науково-методичної та                                                                                                                                                                        

навчальної роботи                                                                   А.Ю. Нашинець-Наумова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

23.01.2020 консультація 
Теорія і практика 

перекладу першої 

іноземної мови 

викладач  

Коромисел М.В. 

15.00  

     

24.01.2020 
екзамен 

10.00  

27.01.2020 консультація 
Основи інформаційної 

безпеки 

старший викладач 

Складанний П.М. 

13.00  

29.01.2020 екзамен 
10.00  

27.01.2020 консультація Іноземна мова 

спеціалізації 

(іспанська мова)  

 

старший викладач 

 Кожемяко В.М. 

10.00 
 

27.01.2020 екзамен 
11.00 

 

22.01.2020 консультація Теорія і практика 

перекладу другої 

іноземної мови 

викладач Лягіна І.А. 
15.00  

22.01.2020 екзамен 
16.00  

16.01.2020 консультація Медіа безпека 

 

 

 

старший викладач 

Одаренко О.В. 

 

 

18.20  

20.01.2020 

 

 

екзамен 

 

 

12.00  

23.01.2020 

 

 

консультація 

Масова комунікація та 

інформація 

д.ф.н., професор 

Васьків М.С., 

викладач 

 Гондюл О.Д. 

14.00 

 
 

10.00  
27.01.2020 

 

 

екзамен 

 

 

27.01.2020 

 

 

 

 

консультація 

Іноземна мова 

спеціалізації (польська 

мова) 

к.ф.н., доцент  

Левко У.Е. 

11.50  

  
29.01.2020 

 

екзамен 

 



 

 

 

 

 

                  КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

Факультет права та міжнародних відносин 

Графік проведення  заліків та екзаменів 

Зимової сесії 2019-2020 н.р. 
 

ОР другий (магістерський) 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

Дата 
Вид 

контролю 
Дисципліна Викладач Час Ауд 

Спеціальності  291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії»  

V курс 

МВм-1-19-1.4д 

21.12.2019 залік Друга іноземна мова 
к.ф.н., доцент 

Підіпригора Ю.Г. 
  

.01.2020 залік 

Теорія і практика                   

перекладу  

(англійська мова)                  

викладач 

Коромисел М.В. 
  

26.12.2019 залік 

Проблеми інформаційної  

безпеки в сучасному світі 

(СК) 

к.н. держ. упр.,  

ст. викладач 

Пістракевич О.В. 

  

26.12.2020 залік 

Проблеми національної та 

регіональної  безпеки  

 

д.і.н., професор 

Цвєтков О.Г. 
  

23.01.2020 консультація Проблеми сучасних    

міжнародних відносин та 

світової політики 

д.і.н., професор 

Жалоба І.В. 

14.00  

23.01.2020 екзамен 15.00  

23.01.2020 консультація 
Сучасний розвиток 

країн/регіонів (РС) 

д.і.н., професор 

Жалоба І.В. 

18.20  

27.01.2020 екзамен 15.00  

20.01.2020 консультація Суспільні комунікації                                                             

в нових геополітичних               

умовах  (СК) 

к.і.н., доцент 

Мельник Г.М. 

 

09.00  

20.01.2020 екзамен 10.00  



Заступник декана з науково-методичної та                                                                                                                                                                        

навчальної роботи                                                                   А.Ю. Нашинець-Наумова 


