
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 27 березня 2019 р. 

 

1. Про участь студентів Факультету у ІІ етапі Всеукраїнських студентських 

олімпіад та ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 
    Доповідачі: Ірина Юріївна Слюсаренко,  
    відповідальна за наукову роботу,  

    доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права,  

    кандидат історичних наук, доцент 

Регламент доповідей: до 15 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 20 хв. 

2. Про результати моніторингу наукових досліджень на кафедрах.  

    Доповідачі: Ігор Володимирович Жалоба,  

    завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного  
    права, доктор історичних наук, професор; 

    Лілія Василівна Орел,  

    завідувач кафедри публічного та приватного права, 

    доктор юридичних наук, доцент; 

Дмитро Валентинович Ольшанський, 
завідувач кафедри англійської мови,  

кандидат педагогічних наук, доцент 
Регламент доповідей: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 20 хв. 

3. Про студентську науково-дослідну роботу на Факультеті. 
    Доповідачі: Ігор Володимирович Жалоба,  

    завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного  

    права, доктор історичних наук, професор; 
    Лілія Василівна Орел,  

    завідувач кафедри публічного та приватного права, 

    доктор юридичних наук, доцент; 

Дмитро Валентинович Ольшанський, 
завідувач кафедри англійської мови,  

кандидат педагогічних наук, доцент; 

Оксана Анатоліївна Шахова, голова Наукового товариства, 
студентка 3 курсу спеціальності «Країнознавство»; 

    Ірина Юріївна Слюсаренко, відповідальна за наукову роботу,  

    доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права,  
    кандидат історичних наук, доцент 

Регламент доповідей: до 20 хв. 

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 25 хв. 

4. Про затвердження плану сертифікації ЕНК на Факультеті права та міжнародних 

відносин на 2019 рік. 

    Доповідачі: Ігор Володимирович Жалоба,  

    завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного  
    права, доктор історичних наук, професор; 

    Лілія Василівна Орел,  

    завідувач кафедри публічного та приватного права, 
    доктор юридичних наук, доцент; 

Дмитро Валентинович Ольшанський, 

завідувач кафедри англійської мови,  

кандидат педагогічних наук, доцент 

Регламент доповідей: до 20 хв. 

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 25 хв. 

5. Про проведення заходів з профорієнтаційної роботи на Факультеті. 



    Доповідачі: Ігор Володимирович Жалоба,  
    завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного  

    права, доктор історичних наук, професор; 

    Лілія Василівна Орел,  

    завідувач кафедри публічного та приватного права, 
    доктор юридичних наук, доцент; 

Дмитро Валентинович Ольшанський, 

завідувач кафедри англійської мови,  

кандидат педагогічних наук, доцент; 

Регламент доповідей: до 15 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 20 хв. 

 

6. Про затвердження Положення про Юридичну клініку. 

 

7. Різне.  


