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ЗВІТ 

за 2020 рік  

декана Факультету права та міжнародних відносин  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Грицяка Ігора Андрійовича,  

доктора наук з державного управління, професора 

 

І. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА   

 

1.1. Ознайомлення з життєдіяльністю та спадщиною Бориса Грінченка 

як засадничими елементами корпоративної культури 

 

У 2020 році на Факультеті проводилися  заходи, спрямовані на 

ознайомлення з найбільш важливими фактами життєдіяльності Бориса Грінченка 

та його спадщини як засадничих елементів корпоративної культури  

Університету за для їх усвідомлення студентами та новими викладачами.  

Зокрема в межах навчальної дисципліни «Я студент!»  студенти  першого 

курсу всіх спеціальностей знайомилися з життєписом Б.Д. Грінченка, брали 

участь в інтерактивній екскурсії по Музею Бориса Грінченка (3D тур) та в он-

лайн заходах з вшанування пам’яті Б.Д. Грінченка  та в різних дійствах у рамках  

Грінченківської декади. 

Також з метою виховання в студентів Факультету шанобливого 

сприйняття Бориса Грінченка як ідейного лідера та поважного ставлення до 

нього було організовано   щорічний науковий квест «Київ — моя столиця: 

прогулянки містом Бориса Грінченка» для першокурсників від Наукового 

товариства Університету Грінченка та он-лайн заходи навчального, наукового і 

творчого спрямування з вшанування пам’яті Б.Д. Грінченка за окремими 

планами до 110 роковин смерті – 4 заходи та участь у заходах  Грінченківської 

декади з нагоди 157 річниці з Дня народження ( проведення 7 он-лайн заходів). 

Новим викладачам всіх трьох кафедр Факультету було рекомендовано 

вивчити найбільш важливі історичні факти біографії Бориса Грінченка та його 

дослідницьких надбань. 

 

1.2. Імплементація Кодексу корпоративної культури 

 

У рамках практичного застосування студентами та новими викладачами 

положень Кодексу корпоративної культури на Факультеті відбувалися:  

вивчення його основних положень; підписання Декларації про академічну 
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доброчесність студента, аспіранта, докторанта Університету; зустріч 

адміністрації Факультету зі студентами-першокурсниками, на якій роз’яснено 

особливості корпоративної культури як важливої складової системного 

формування професійної культури в процесі підготовки фахівців з права, 

міжнародного права та міжнародних відносин; співпраця із загально 

університетською Школою Академічної доброчесності (Школу очолює 

студентка Факультету  Шахова Оксана); участь у всеукраїнських проектах 

сприяння поширенню принципів академічної доброчесності; участь у лекціях та 

семінарах Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з питань 

академічної доброчесності. 

 

1.3. Імідж та бренд Університету 

 

З метою підтримки та поширення іміджу та бренду Університету випускові 

кафедри, використовуючи ресурси студентів та викладачів, і передусім  нових 

викладачів: організовували Дні відкритих дверей Факультету, провели 

профорієнтаційний марафон «Зацікав друга!»,  профорієнтаційні онлайн заходи  

у своїх рідних школах (34 загально-навчальні заклади з 12 областей України та 

м. Київ); брали активну участь в освітньо-виставковій діяльності Університету, 

в проєктах Університету «Особистості в історії Університету», «Людські історії 

Університету Грінченка»,  «Університет – це ми»; розвивали сайт та персональні 

сторінки Факультету в соціальних мережах для популяризації Факультету та 

Університету; активізували діяльність «Клубу випускників Факультету»;  

популяризували використання фірмового стилю Університету (заохочувальні 

відзнаки – подяки, грамоти; поліграфічна продукція - буклети, реклами тощо; 

сувенірна продукція; вироби з елементами корпоративного кольору та 

атрибутики – посуд, одежа тощо). 

 

1.4. Розвиток традицій Університету і Факультету через українознавчі 

студії, спрямований на громадянську, національну та європейську 

самоідентифікацію 

 

В умовах сьогочасних гібридних викликів та загроз світоглядного 

характеру, які невпинно постають перед українським суспільством, 

пріоритетними були підтримання та збагачення університетських духовних 

надбань і традицій, що розвивають громадянську, національну та європейську 

самоідентифікацію, виховують у студентів повагу до європейських та світових 

цінностей, надбань національної культури, історичних та сучасних традицій. 

Особливе місце в цьому сегменті виховання студентської молоді займають 

послідовні й системні заходи, спрямовані на виявлення та закріплення почуттів 

патріотизму та поваги до української мови.  

З метою прищеплення студентам корпоративного духу та основних засад 

етики професійної поведінки на Факультеті проводяться певні заходи,  які стали 

вже традиційними. Зокрема для студентів І курсу спеціальностей «Право» та 

«Міжнародне право» - це посвята в юристи в День юриста в Україні; для 

https://www.facebook.com/nazyavo/?hc_ref=ARTxwnCb4OSagfbN6IDOQSjwt-gQDPVQCLCnSU54iZMheSlKEPYPCTRecn0BQoDP7DI&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCYdaatfzRUVBec7bGGXq94NcBNYaAolLTldF1GU9Z6KUWrXVeWGZ8c_m1KjkYwhR67XfI_e1--MKAvKOvzL4nUxK86hVzRtAtYEqr1H00WOmMF0OdtqkV14xNw9ZYDwu11o5DOjK8hXEf_OHiMrzbn59kdQ9q7bSSjB_7bfN7WSTfy4G3SLfdi2Y8A73ITjkwPnpMxIkIJFdZAGwayBAKC6awuP20RPMwGVn0qIN9SAnQztAiB8hZvNz8Ww9OEOuU0n9GGP0jrAUk16p1JwsjxS033H5Ld89Xgb7sI-sHfIru6FyitB8_UXBc8YUABxZAuIkKbDKjdKyGcT2zIEKCBLHU59yEuoeowVY_c_qbXB4EWl9Wyw8mtag9t8QZJ3a2anyPnLLiTsaQS8zta4HYv0pQswIEAd3vx8cd19VoG1dUmOO2UGgVEIL67LwOIYzKATTYAu36Ks9ZcDb6ibr8fNbME0Sd1k5VWD20t0vfxwzumLxqcaOTbVvEgmmHl_iOl&__tn__=kCH-R
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студентів спеціальності «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні 

комунікації» - це проведення Дипломатичного вечора в День працівників 

дипломатичної служби України. 

Практичне втілення цих пріоритетів протягом 2020 року здійснювалося 

студентами Факультету за допомогою низки заходів, присвячених відзначенню 

пам’ятних подій,  а саме:  

 

Табл. 1. Перелік заходів, присвячених відзначенню пам’ятних подій 

 

 

№зп Подія   термін Кількість 

задіяних 

студентів 

1 Відзначення Дня Соборності та 

Свободи України (участь у 

всеукраїнській акції «Ланцюг 

Єдності») 

січень 25 

2 Міжнародний день пам’яті жертв 

Голокосту  

січень 25 

3 День пам’яті Героїв Крут  січень 25 

4 Проведення заходів до 

Міжнародного дня рідної мови  

лютий 45 

5 Вшанування пам’яті Героїв 

Небесної Сотні та загиблих в зоні 

антитерористичної операції 

лютий 50 

6 Проведення «Шевченківського 

березня»  

березень 75 

7 Міжнародний день пам’яті про 

Чорнобильську катастрофу  

(35-ті роковини) 

Квітень (онлайн) 25 

8 День пам’яті та примирення  Травень (онлайн) 100 

9 Міжнародний день сім’ї  Травень (онлайн) 25 

10 Всесвітній день вишиванки  Травень (онлайн) 125 

11 День пам'яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу та День 

боротьби за 

права кримськотатарського народу 

Травень (онлайн) 25 

12 День Європи Травень (онлайн) 125 

13 День Конституції України  Червень (онлайн) 50 

14 День Державного Прапора  Серпень (онлайн) 50 

15 З0 років з дня проголошення 

незалежності України  

Серпень (онлайн) 45 

16 Міжнародний день демократії  Вересень (онлайн) 25 

17 Заходи до Європейського дня мов  Вересень (онлайн) 50 
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18 Міжнародний день миру  Вересень (онлайн) 25 

19 День захисника України,  

День Українського козацтва   

Жовтень (онлайн) 25 

20 День ООН(за окремим планом) Жовтень (онлайн) 75 

21 День заснування Європейського 

Союзу  

Листопад (онлайн) 75 

22 День української писемності та 

мови  

Листопад (онлайн) 125 

23 Міжнародний день толерантності  Листопад (онлайн) 25 

24 День Гідності та Свободи  Листопад (онлайн) 50 

25 День пам’яті жертв Голодомору. 

Участь у Всеукраїнській акції 

«Запали свічку» 

листопад (онлайн) 25 

26 День Збройних Сил України грудень(онлайн) 35 

 

1.5. Доброчинність та волонтерство учасників освітнього процесу 

 

У 2020 році студентами Факультету підтримано 46 доброчинних ініціатив, 

спрямованих на підтримку людей похилого віку, важкохворих дітей, безхатьків, 

внутрішньо переміщених осіб,  учасників АТО,  лікарів,  безпритульних тварин.  

Так, студенти кафедри міжнародних відносин та міжнародного права 

виступили ініціаторами та організаторами всеукраїнських та міжнародних 

волонтерських проектів різних типів, зокрема: 

а) здійснили автоматичну опцію благодійності у додатку "Приват24", 

надавши адресну допомогу Діані Деркач, маленькій Марійці Сахно, маленькому 

Арсену Раїнчуку, які потребують термінового лікування;  

б) підтримали проекти Благодійного фонду «Відкриті долоні», в рамках 

якого надається допомога дітям і дорослим з діагнозом мковісцидоз, а також 

хворим з кисневою недостатністю незалежно від діагнозу, що спричинив 

руйнацію легень (студенти  ІІ-го курсу спеціальності «Регіональні студії»); 

 в) долучалися до програми, проектів, новорічної естафети та ініціатив 

відповідно: 

 «Гідна старість» Міжнародного благодійного фонду “Let’s help!”, 

який підтримує літніх людей в геріатричних пансіонатах (студенти ІІ-го курсу 

спеціальності «Суспільні комунікації»);  

 Української Біржі Благодійності першої в Україні Платформи Добра 

dobro.ua. (студенти ІІ-го курсу спеціальності «Міжнародне право»);  

 “мійдарунокдітям” на підтримку Школи соціалізації для дітей з 

інвалідністю за ініціативи Благодійного фонду «10 гривень» (студенти ІІІ-го 

курсу спеціальності «Регіональні студії»);  

 Благодійного фонду допомоги онкохворим дітям «Tabletochki» 

(студенти ІІІ-го курсу спеціальності «Суспільні комунікації»);  

 Благодійного фонду допомоги онкохворим дітям «Tabletochki» 

(студенти ІІІ-го курсу спеціальності «Міжнародне право»);  
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 всесвітнього руху молодих людей «Молодь за мир», який домагає 

безхатькам та нужденним, розвивають художню майстерню для людей з 

інвалідністю, поширюють культуру миру та солідарності (студенти ІV-го курсу 

спеціальності «Регіональні студії»);  

 Благодійного фонду "Клуб Добродіїв", який допомагає дітям-

сиротам і родинам у складних життєвих обставинах (студенти ІV-го курсу 

спеціальності «Суспільні комунікації»). 

Великий гуманізм  до тварин виявили студенти-міжнародники першого 

курсу, долучившись до:   

 проектів Благодійного фонду «Щаслива лапа» (Happy Paw), який 

ефективно вирішує проблеми безпритульних тварин в Україні (І курс ОП 

«Регіональні студії»);  

 ініціатив притулку «Сіріус» для безпритульних тварин (І курс ОП 

«Суспільні комунікації»);  

 низки благодійних ініціатив, серед яких допомога: Притулку для 

безпритульних тварин «Сіріус»; КП «Ласка» (допомога безпритульним 

тваринам); Притулку для тварин "Gaia"; Благодійному фонду «Щаслива лапа» 

(HappyPaw); Організації захисту тварин "БІМ"; Об'єднанню "Обійми собаку" (І 

курс ОП «Міжнародне право»).  

 

1.6. Адаптація нових викладачів 

 

Враховуючи, що з вересня 2020 року на Факультеті стало працювати 68 

викладачів (24 – на кафедрі публічного та приватного права, з яких 4 

новоприйняті та 13 сумісників; 17 – на кафедрі міжнародних відносин та 

міжнародного права, з яких 2 новоприйняті та 4 сумісники, 27 – на кафедрі 

іноземних мов, з яких 4 новоприйняті та 3 сумісники), значну увагу було 

приділено адаптації до університетських та факультетських умов праці нових 

викладачів та тих, що працюють за усумісництвом.  

Зокрема працівники відповідних структурних підрозділів Факультету 

провели з новими викладачами:  роз’яснення внутрішнього розпорядку 

Університету та Факультету та його особливостей; тренінги зі створення 

електронних навчальних курсів; інструктажі та консультації щодо заповнення 

відомостей на персональних сторінках у системі «Е-портфоліо» викладача, 

розроблення робочих програм дисциплін, наповнення індивідуальних планів, 

електронних журналів обліку успішності студентів академічних груп, 

проведення атестації студентів та організації практики студентів тощо.   

Нові викладачі також були ознайомлені з такими невід’ємними частинами 

корпоративної культури Університету і Факультету, як її символічно-знакові та 

інформаційно-технічні елементи: логотипи, корпоративні кольори, місії, веб-

сайти. Для нових викладачів, призначених кураторами академічних груп,  

проведено майстер-клас в рамках методичного семінару «Місце куратора в 

структурі ФПМВ».  

 

ІІ. ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ 
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2.1. Здобувачі освіти  

 
Кількість студентів Факультету права та міжнародних відносин станом на 

01 грудня 2020 року становила 569 осіб.  

За звітний період з Факультету відраховано 13 студентів, з яких: за власним 

бажанням – 8, за академічну неуспішність – 5.  

На навчання поновлено 2 особи.  

 

Рис. 1. Показники кількості студентів денної та заочної форм навчання 

 

 
Вищезазначені дані дають підстави зробити висновок про постійне 

зростання кількості здобувачів вищої освіти на Факультеті права та міжнародних 

відносин, починаючи з 2016 року – часу його заснування.  

У порівнянні з 2019 роком кількість студентів у 2020 р. зросла на 6%. 
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Рис. 2. Показники набору студентів на 1 курс (денна форма навчання)

 
З вище наведених даних видно, що за час свого п’ятирічного існування 

Факультет стовідсотково (майже) забезпечив набір студентів за ліцензійним 

обсягом на всі спеціальності, передбачені освітніми програмами. Відсутність по 

одному студенту на спеціалізації «Регіональні студії» та на спеціалізації 

«Суспільні комунікації» в 2018 році та в 2020 році відповідно спричинена 

відмовою в процесі вступної компанії абітурієнтів, котрі вступили на ФПМВ, в 

подальшому навчатися в Київському університеті імені Бориса Грінченка.    

 

Рис. 3 Показники набору студентів на освітні програми магістрів  

 
Різноманітність зазначених показників за п’ять років функціонування 

Факультету засвідчують певну складність набору на освітні програми майбутніх 

магістрів, зумовлену чинниками об’єктивного та суб’єктивного характеру. Не 

дивлячись на це, кількість магістрантів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком 

зросла на 4 особи. 
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2.2. Успішність студентів, якість підготовки фахівців 

 

Успішність студентів та якість їх підготовки відповідають акредитаційним 

вимогам. 

Табл. 2. Успішність та якість підготовки (бакалаврат) 

 

Освітня програма Успішність % Якість % 
Зимова сесія 

2019 р. / 

зимова сесія 

2020 р. 

Літня сесія 

2019 р. / 

літня сесія 

2020 р. 

Зимова 

сесія 2019 

р. / зимова 

сесія 2020 

р. 

Літня сесія 

2019 р. / 

літня сесія 

2020 р. 
 

Право 99/93,5 100/92,4 86,3/81 86,4/72,7  
Суспільні комунікації / 

Міжнародна інформація 
97/100 100/95,4 81,5/90,1 88/91 

 

Регіональністудії / 

Країнознавство 
98,9/97 100/96,5 76,3/90,7 88,9/89,7 

 

Міжнародне право 100/100 95/100 88,5/94,7 83,8/84,7  
Загальні показники 98,72/ 

97,62 
98,75/96 83,15/89,

12 
86,77/84,5

2  

 

Табл. 3. Успішність та якість підготовки (магістратура) 

 

Освітня програма Успішність % Якість % 
Зимова 

сесія 

2020 р. 

Літня 

сесія 

2020 р. 

Зимова 

сесія  

2020 р. 

Літня 

сесія 

2020 р. 
Право 84,5 100 81,3 73,8 

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
82,4 95,7 69,4 80,1 

Загальні показники  83,45 97,85 76,7 76,95 
 

Табл. 4. Сертифіковані ЕНК 

 

Кафедра 2019 2020 

Кафедра публічного та приватного права 7 4 

Кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права 

9 6 
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Кафедра іноземних мов 8 6 

 

2.3. Організаційне та методичне забезпечення освітнього процесу 

 

У 2020 році, відповідно до Положення «Про організацію освітнього 

процесу в Київському університеті імені Бориса Грінченка» проводилася 

системна робота з удосконалення змістовної складової освіти на Факультеті, а 

саме: 

 продовжувався моніторинг та перегляд освітніх програм та 

навчальних планів; 

 продовжено роботу з удосконалення змісту освітніх програм з 

урахуванням вимог, затверджених стандартами вищої освіти; 

 забезпечена реалізація здобувачами вищої освіти їхнього права на 

вільний вибір дисциплін; 

 впроваджувалися сучасні технології організації навчального процесу 

(заповнення електронних індивідуальних планів викладачів, електронних 

журналів навчальної роботи студентів академічних груп тощо). 
Для підвищення ефективності навчального процесу на Факультеті  широко 

застосовалися сучасні інформаційні технології, які давали змогу використовувати 

на електронних носіях або в електронній формі підручники, посібники, методичні 

матеріали, електронні навчальні курси (ЕНК) в системі Moodle. Завдяки зусиллям 

викладачів Факультету та їх здатності працювати в команді, прагненню студентів 

здобувати вищу освіту в карантинних умовах з-за пандемії ковіду-19 навчальний 

процес  у дистанційному режимі відбувався без зривів.  

Нині на платформі Moodle викладачами Факультету реалізовано 78% освітніх 

програм, апробовані та активно використовуються в навчальному процесі 66% 

ЕНК.  

У 2020 році подано на сертифікацію 56 ЕНК, з них сертифіковано 30, що на 

29,8% більше в порівнянні з 2019 роком. 

 

Табл. 5. Показники кількості сертифікованих ЕНК 

 

 2019 

 

2020 

 

Подано на 

сертифікацію 

36 56 

Сертифіковано 20 30 

 

 

2.4. Освітний процес на кафедрі публічного та приватного права 

2.4.1.  Підготовка здобувачів вищої освіти 
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У рамках спеціальності 081 «Право» здійснювалася реалізація освітньої 

програми за рівнями та спеціалізаціями:  

- освітній рівень – перший (бакалаврський), спеціалізація: 1) «Правове 

забезпечення комунального врядування», 2) «Правове забезпечення 

функціонування суб’єктів господарювання»; 

- освітній рівень – другий (магістерський), спеціалізація: «Правове 

забезпечення дотримання прав людини».  

За бакалаврською програмою ліцензійний обсяг (50 осіб) у 2020 році 

виконано повністю (50 осіб), за магістерською (25 осіб) позитивна динаміка 

(2019 року - 12 осіб, 2020 – 18 осіб).  

Кафедра, як випускова, протягом 2020 року здійснювала підготовку 

фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр». 

Студенти навчалися відповідно до навчального плану підготовки 

здобувачів вищої освіти з галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», 

затвердженого: 

- 27.04.2017 р. (ОР перший «бакалаврський», денна ф.н.); 

- 27.04.2017 р. (ОР перший «бакалаврський», заочна ф.н.). 

- 27.04.2017 р., нова редакція від 24.09.2020 р. (ОР перший 

«бакалаврський», денна ф.н.); 

- 27.04.2017 р., зі змінами від 24.09.2020 р. (ОР перший «бакалаврський», 

денна ф.н.); 

- 25.05.2017 р. (ОР другий «магістерський», денна ф.н.). 

 

2.4.2. Виконання навчального навантаження, розробка робочих 

програм навчальних дисциплін (РПНД), тематики курсових та 

магістерських робіт, білетів, ЕНК  

 

Навчальне навантаження викладачів у 2019-2020 н.р. склало 11326.17 год.  

На денну та заочну форму навчання у 2020-2021 н.р. загальна 

кількість годин навчального навантаження кафедри передбачено 12295.96 год.:  

денна форма навчання  - 10027.62 год., заочна форма навчання  - 2268.34 год.  

Професорсько-викладацький склад кафедри підготував та оновив 63 РПНД 

на 2019 рік (нових – 23, пролонгованих – 40), які затверджені та зареєстровані у 

встановленому порядку.  

Кафедрою оновлено і затверджено тематику курсових робіт та  розроблено 

і затверджено тематику магістерських робіт. Складено білети з навчальних 

дисциплін та на тестовий державний екзамен, а також тестові завдання для 

вступних випробувань. 

У 2020 році розроблено і затверджено 112 РПНД, що на 49 більше від 

попереднього року 2019 року. 

Викладачами кафедри було розроблено за звітний період три ЕНК, які за 

результатами фахової експертизи були сертифіковані, а саме з: цивільного та 

сімейне право: Цивільне право (2 курс, ПР, денна), Орел Л.В.; правове 

регулювання платіжних операцій (5 курс, ПР, денна), Сергієнко Н.А.; система 

судових і правоохоронних органів (1 курс, ПР, денна), Кравчук В.М. 
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На сартифікацію подано 8 ЕНК, три ЕНК – на доопрацюванні. 

 

2.4.3. Центри компетентностей 

 

У 2020 році на кафедрі діяли чотири центри компетентностей: Центр 

юридичної деонтології (керівник – доцент Чернега А. П.); Центр практичної 

юриспруденції (керівник – старший викладач Сергієнко Н. А.;  Центр бізнес-

права  (керівник - професор Хатнюк Н. С.); Центр муніципального права 

(керівник – доц. Чаплюк О. І.). 

Центр юридичної деонтології забезпечив участь студентів у заходах: “Нас 

єднає прапор України: Духовна єдність поколінь, присвяченому 101-й річниці 

Соборності України” (22 січня 2020 року); екскурсія до Музею Національної 

академії прокуратури України  (05 березня 2020 р.);  “ООН - гарант світового 

мировпорядкування”, присвячений 75-річчю заснування ООН (28 жовтня 2020 

року); Форум прав людини “Я маю право”, присвяченому 72-річчю прийняття 

Всесвітньої Декларації прав людини (10 грудня 2020 року). 

У рамках Центру практичної юриспруденції: здійснено теоретичну 

підготовку студентів, що включала, в тому числі, аналітику практики судів 

вищих інстанцій в різних категоріях справ: адміністративних, цивільних, 

господарських; проведено Юридичний марафон "Сучасний судовий процес" 

(Сергієнко Н.А., 03.06.2020 р., на платформі Google Meet); проведено он-лайн 

юридичний марафон за тематикою виконавчого провадження  (Сергієнко Н.А., 

6.11.2020); змодельовано засідання суду в рамках цивільного судового процесу 

(Калашник О.М., к.ю.н., доцент кафедри, 07.12.2020 р., на платформі Google 

Meet). 

Центр бізнес-права провів: Couching на тему «Ліцензування, патентування, 

реєстрація авторських прав та інших видів дозволів для суб’єкта 

господарювання» (18 березня 2020 р. Google Meet, виступи студентів, 

обговорення); круглий стіл на тему «Командна гра юристів у сфері 

обслуговування суб’єктів господарювання» (7 квітня 2020 р., виступи студентів 

Бідюкової А., Яковлєвої В., Музики В., Лещенко Л., Скакун Н., Чиж Д., Гаргуна 

С.); тренінг на тему «Співпраця юриста з трудовим колективом обслуговуючого 

підприємства» (19 травня 2020 р., підготовка студентами трудових контрактів, 

функціональних обов’язків працівників, протоколів загальних зборів трудового 

колективу); Google Meet зустріч на тему: «Особливості юридичного 

супроводження окремих видів господарської діяльності» (20 листопада 2020 р.) 

Центр муніципального права відновив свою роботу з жовтня 2020 року, 

після того, як його очолив новий керівник. 

 

2.4.4. Профорієнтаційна робота   
 

У 2020 році викладачами кафедри проведено профорієнтаційні заходи в 

Університеті, у школах м. Києва та України: День відкритих дверей. Онлайн. (2 

червня 2020 р. Орел Л. В., Байталюк О. М., Чернега А. П.); Профорієнтаційна 

зустріч з учнями школи № 9. (Лютий 2020. Орел Л. В.); Круглий стіл “Права 
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людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні” (11 

грудня 2020 року Київ, ЮК “Астрея” зі студентами спеціальності 

“Правознавство” ФПМВ 3, 4 курс, Чернега А.П., Хатнюк Н.С.); 

Профорієнтаційна зустріч зі студентами 4 курсу спеціальності «Право» щодо 

питань вступу у магістратуру (25 травня 2020 р.); Зустріч керівництва 

Факультету права та міжнародних відносин зі студентами ІV курсу спеціальності 

«Право» Фахового коледжу «Універсум» Онлайн. (4 червня 2020 р., Орел Л. В., 

Байталюк О. М.) Брейн-ринг “Грінченківці знають свої права” між студентами 

спеціальності Право ФПМВ та студентами спеціальності Соціальна педагогіка 

Фахового коледжу “Універсум” (9 грудня 2020 р., Облоаацька Н.О.). 

 

2.5. Освітний процес на кафедрі міжнародних відносин та 

міжнародного права 

2.5.1.  Підготовка здобувачів вищої освіти 

 

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права є випусковою для 

спеціальностей 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» та 293 «Міжнародне право». У рамках цих спеціальностей  реалізуються 

освітні програми за освітніми рівнями та спеціалізаціями: «Регіональні студії», 

«Суспільні комунікації» та з 2018 р. «Міжнародне право» освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» рівня «магістр». За бакалаврською програмою 

ліцензійний обсяг (25 осіб) останні три роки виконується майже повністю (у 2018 

році за спеціалізацією «Регіональні студії» набрано 24 студенти; у 2020 році за 

спеціалізацією «Суспільні комунікації» - 24 студенти). За магістерською 

програмою (25 осіб) спостерігається позитивна динаміка: 2016 року поступило 

17 осіб, 2017 року – 23 особи, 2018 року – 18 осіб, 2019 року – 21 особа; 2020 

року – 19 осіб. 

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права 

та міжнародних відносин протягом 2020 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 28.05.2015 р; 

 0302 «Міжнародні відносини», напряму підготовки: 6.030205 

«Країнознавство», затвердженого 28.05.2015 р; 

 за освітньо-професійною програмою галузі знань: 29 «Міжнародні 

відносини», спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», освітні програми 291.00.01 – Суспільні комунікації та 

291.00.02 – Регіональні студії, затвердженого 25.05.2017 р. (освітній рівень – 

Магістр). 

- до навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою галузі знань: 29 «Міжнародні відносини», 

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
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спеціальності 293 «Міжнародне право», освітня програма 293.00.01 – 

Міжнародне право, затвердженого 22.02.2018 р. (освітній рівень – Бакалавр); 

- до навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою галузі знань: 29 «Міжнародні відносини», 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітні програми 291.00.01 – Суспільні комунікації та 291.00.02 – 

Регіональні студії, затверджених 27.04.2017 р. та їх нової редакції від 24.09.2020 

р. (приведено у відповідність до Стандарту) (освітній рівень – Бакалавр). 

 

2.5.2. Розробка робочих програм навчальних дисциплін (РПНД), 

тематики курсових та магістерських робіт, білетів, ЕНК  
 

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., проф. Кондратенко О.Ю., 

доц. Брайчевська О.А., Братко І.В., Бессонова М.М., Вдовиченко В.А., Мельник 

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

Пістракевич О.В. 

 Усі робочі програми навчальних дисциплін затверджені та зареєстровані 

у встановленому Університетом порядку. Кафедрою оновлено та 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. 

Здійснено розробку: 

1) робочих навчальних програм курсів «Правові системи сучасності», 

«Міжнародне право» (частина ІІІ), «Я студент» для студентів спеціальності 293 

«Міжнародне право»; 

2) робочих навчальних програм курсів «Міжнародні економічні відносини», 

«Економічна дипломатія», «Міжнародне право» для підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії»; 

3) робочої навчальної програми курсу “Брендинг країн Європи” для 

підготовки фахівців-магістрів англійською мовою; 

4) робочої навчальної програми курсу «Етнокультура і дипломатія країн 

світу» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» ; 

5) робочої навчальної програми курсу “Міжнародне право” для підготовки 

фахівців першого «бакалаврського» рівня вищої освіти 293.00.01 «Міжнародне 

право» (доц. Тимченко Л.О.) ; 

6) робочої навчальної програми дисципліни «Європейські студії» Модуль: 

Міжнародні євроінтеграційні відносини для підготовки студентів спеціальності 

051 Економіка; 



14 
 

7) програм практик для студентів першого (бакалаврського), другого 

(магістерського) рівнів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії; 

8) робочої навчальної програми дисципліни «Міжнародні відносини та 

світова політика» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». (Мельник Г.М.) ; 

9) робочої навчальної програми дисципліни «Конфліктологія та теорія 

переговорів» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». (Мельник Г.М.) ; 

10) робочої навчальної програми дисципліни «Європейські студії» 

Модуль: Міжнародні євроінтеграційні відносини для підготовки студентів 

спеціальності 051 Економіка. (Пістракевич О.В.) ; 

11) програм практик для студентів першого (бакалаврського), другого 

(магістерського) рівнів спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії; 

12) робочої навчальної програми дисципліни «Комунікативні тренінги: 

дипломатичний протокол та етикет» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 

061 «Журналістика», освітньо-професійна програма 061.00.05. «Міжнародна 

журналістика». (Брайчевська О.А.) ; 

13) робочої навчальної програми дисципліни «Міжнародне економічне 

право: теорія та основні галузі» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 293 

«Міжнародне право». (доц. Братко І.В.) ; 

14) робочої навчальної програми дисципліни «Економічна дипломатія» 

для підготовки бакалаврів ІІ курсу за спеціальністю 293 «Міжнародне 

право».(доц. Братко І.В.) ; 

15) робочої навчальної програми дисципліни «Міжнародне право: 

Міжнародне приватне право» для студентів ІІІ курсу спеціальності Суспільні 

комунікації та Регіональні студії. (доц. Братко І.В.) ; 

16) робочої навчальної програми дисципліни «Міжнародне право: 

Міжнародне приватне право» для студентів ІІІ курсу спеціальності “Право” 

(Братко І.В.) ; 

17) робочої навчальної програми дисципліни “Міжнародне економічне 

право: Міжнародне торговельне право”  для підготовки бакалаврів ІІІ курсу за 

спеціальністю 293 «Міжнародне право». (доц. Братко І.В.) ; 

18) робочої програми виробничої практики для студентів ІІ курсу 

спеціальності «Міжнародне право». (доц.. Братко І.В.) ; 

19) робочої навчальної програми дисципліни “Міжнародне економічне 

право: Міжнародне торговельне право”  для підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 293 «Міжнародне право». (Братко І.В.) ; 

20) робочої навчальної програми дисципліни “Міжнародне приватне 

право: Загальна частина”  для підготовки бакалаврів за спеціальністю 293 

«Міжнародне право». (доц. Братко І.В.). 

У 2020 році розроблено і сертифіковано 3 ЕНК (Мельник Г.М. 

“Міжнародні відносини та світова політика”; Вдовиченко В.А. “Брендинг країн 
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Європи” (викладається англійською мовою); Пістракевич О.В. Європейська 

інформаційна політика). У 2019 р. – 5 ЕНК. 

 

2.5.3. Центри компетентностей 

 

На кафедрі діють два Центри компетентностей: “Дипломатично-

протокольна служба” (керівник - доцент Брайчевська О.А.) та «Інформаційно-

аналітичний центр» (керівник – доцент Слюсаренко І.Ю.). 

Центр “Дипломатично-протокольна служба” обладнаний необхідним 

устаткуванням та програмним забезпеченням. У центрі створені ресурси (бази) 

інформаційних даних, відеоматеріалів, підручників та іншої навчальної 

літератури, які використовується в процесі вивчення дисциплін: “Вступ до 

спеціальності “Регіональні студії”, “Дипломатичний протокол та етикет”, 

“Дипломатична та консульська служба”, “Конфліктологія та теорія переговорів”. 

В «Інформаційно-аналітичному центрі» удосконалено концепцію його 

діяльності, зібрано підручники, посібники, монографії, аналітичні матеріали, 

автореферати дисертацій, дисертації, які  використовуються в навчальному 

процесі під час вивчення таких дисциплін, як «Теорія міжнародних відносин», 

«Міжнародні економічні відносини», «Основи аналізу зовнішньої політики», 

«Практикум з країнознавства», «Практикум з міжнародної інформації», 

«Міжнародне приватне право», «Міжнародне публічне право», «Європейське 

право», «Історія міжнародного права». 

 

2.5.4. Профорієнтаційна робота 

 

Тимченко Л.О. - участь у профорієнтаційних заходах, організованих для 

учнів випускних класів (СЗОШ №2 з поглибленим вивченням економіки та права 

м. Ірпінь;  СЗОШ №17 м. Ірпінь; СЗОШ №15 м. Маріуполь;  СЗОШ І-ІІІ 

ступенів 146 м.Києва. 

Мельник Г.М. - участь у профорієнтаційному заході, організованому для 

11-Ю  кл. Економіко-правового ліцею міста Києва. 

Лісовська М.М., участь у профорієнтаційному заході, організованому для 

випускників 9-ї школи Оболонського району міста Києва. 

2 червня 2020 р., День відкритих дверей в онлайн форматі у співпраці з 

НМЦ інформаційно–рекламної та профорієнтаційної діяльності. 

4 червня 2020 р., зустріч керівництва Факультету права та міжнародних 

відносин зі студентами ІV курсу спеціальності «Право» Фахового коледжу 

«Універсум» та головою циклової комісії з суспільних дисциплін і правознавства 

— Тарасюк А.Ю. 

У рамках профорієнтаційної роботи викладачами кафедри здійснювалася 

популяризація позитивного досвіду Університету з підготовки фахівців у сфері 

міжнародних відносин на таких заходах: 

- Наукова робота студентів у галузі міжнародних відносин / країнознавства 

(методичний семінар у Навчально-науковому Інституті історії та філософії 
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Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

(Березень 2020 р., Бессонова М.М.). 

- Методика правових досліджень (Європейський гуманітарний 

університет, м. Вільнюс, Литва, березень - липень 2020 р., Тимченко Л.О.). 

- Міжнародні медіакомунікації: відкриті дані та їх візуалізація (25 

листопада 2020 р., Слюсаренко І.Ю. Семінар присвячений основам 

«журналістики даних» у рамках проєкту «Використання даних у боротьбі проти 

маніпуляцій та дезінформації» та співпраці Інформаційно-аналітичного центру 

та Наукового товариства студентів, аспірантів докторантів і молодих вчених 

ФПМВ, до якого долучилися студенти-міжнародники, доценти кафедри 

Тимченко Л.О., Мельник Г.М., Ілюк Т. В.  

 - Підходи, інструменти та методи для перевірки інформації (4 грудня 2020 

р., Слюсаренко І.Ю. Семінар відбувся в рамках проєкту «Використання даних у 

боротьбі проти маніпуляцій та дезінформації» та співпраці Інформаційно-

аналітичного центру та Наукового товариства студентів, аспірантів докторантів 

і молодих вчених ФПМВ, в якому взяли участь студенти освітніх програм 

«Суспільні комунікації», «Регіональні студії» та «Міжнародне право», викладачі 

кафедри І.В. Жалоба, І.В. Братко, Г.М. Мельник, І.В. Ворошилова, Т.В. Ілюк, 

М.М. Лісовська та О.В. Пістракевич.  

 

2.5.5. Гостьові лекції, зустрічі, вебінари, воркшопи стейкголдерів та 

роботодавців 

 

Під час гостьової лекції доктора політичних наук, дослідника та викладача 

факультету політичних наук та міжнародних досліджень Варшавського 

університету, яка проводилася 13-го листопада 2020 р. у рамках курсу 

«Цивілізаційний вимір сучасних міжнародних відносин» та контексті 

інтернаціоналізації вищої освіти і академічного співробітництва між 

університетами для студентів 2-го курсу освітніх програм «Регіональні студії» та 

«Суспільні комунікації» англійською мовою у форматі «Q-&-A» («питання-

відповіді»), було обговорено низку питань, актуальних для сучасної Польщі.  

На відкритій лекції-зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом 

України в Республіці Болгарія Москаленком В., яка відбулася 24 листопада 2020 

р., на запрошення колег з Факультету міжнародних відносин Національного 

університету «Острозька академія» студенти 4 курсу освітніх програм 

«Суспільні комунікації» та «Регіональні студії» взяли участь та змогли з’ясувати 

різноманітні питання становлення та розвитку дипломатичних відносин між 

Україною та Болгарією. 

09 жовтня 2020 р. на платформі Google Meet G-Suite Київського 

університету імені Бориса Грінченка відбулася он-лайн зустріч у форматі Q&A 

(запитання-відповіді) студентів освітніх програм «Регіональні студії» та 

«Суспільні комунікації» 4 курсу бакалаврату та 1 і 2 курсів магістратури з 

доктором історичних наук, професором Жаклін Станке (Jaclyn Stanke), 

відділення Історії, кримінального правосуддя та політології Коледжу мистецтв і 

наук, Університет Кемпбелл (Північна Кароліна, США), на якій обговорювалися 
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актуальні проблеми американської президентської виборчої кампанії 2020 р. 

Модератором зустрічі виступила Бессонова М.М., доцент кафедри. 

На гостьовій онлайн-лекції на тему «Стратегічні комунікації як інструмент 

впливу і мистецтво», яку провела 10 грудня 2020 р. Гайдук Т. керівниця напряму 

зовнішніх зв’язків агентства стратегічних комунікацій TRUMAN Agency, 

студенти бакалаврату та магістратури спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми «Суспільні 

комунікації» дізналися про сучасні комунікаційні інструменти.   

Зустріч студентів освітніх програм «Регіональні студії» та «Суспільні 

комунікації»  з Сокол Ю.І., другим секретарем (консульські питання) посольства 

України в Арабській республіці Єгипет, відбулася 18 грудня 2020 р. на базі 

Інформаційно-аналітичного центру та Центру дипломатично-протокольної 

служби. Он-лайн спілкування було організовано в рамках діяльності ініціативи 

кафедри МВМП «Рандеву з професіоналом» та проходило в комбінованій формі 

поєднання лекції та формату Q&A (питання-відповіді).  

 

2.5.6. Індивідуальне набуття фаховості студентів та їх академічна 

мобільність 

 

У рамках проекту ActionDiplomacyUkraine студенти Тетяна Ковальська та 

Ярослав Штомпель відвідали 19 лютого 2020 р. Посольство Республіки Кіпр в 

Україні. Темами бесіди з Надзвичайним та Повноважним Послом Люїсом 

Телемахою (Louis Telemachou) стали відносини та співробітництво між 

Україною та Кіпром, економіки, розвиток освіти, глобальне потепління, 

територіальна цілісність держав, туризм та виробництво електроенергії з 

відновлюваних джерел. 

25 лютого 2020 р. студенти-міжнародники відвідали посольство Фінляндії 

та зустрілися з Надзвичайним та Повноважним Послом Пяйві Маріт Лаіне у 

рамках проєкту @actiondiplonacy. Впродовж зустрічі студенти мали можливість 

краще дізнатися історію Фінляндії та обговорити питання, що їх цікавили. 

Відвідування офісу ПРООН, організованого ГО «European Youth of 

Ukraine», 27 лютого 2020 р. студенткою 2-го курсу ОП «Регіональні студії» 

Павріанідіс Алісою та студенткою 3-го курсу ОП «Суспільні комунікації» 

Гаценко Анастасією, які спілкувалися з радником ПРООН Маркусом Брандтом. 

Участь у практичному воркшопі 10 березня 2020 р., який проводив Фонд 

Зайделя в Україні на тему: «Ігрофікація та освітні ігри для розвитку спільнот» 

Любарець Д., студентки 3-го курсу спеціальності "Регіональні студії", та Жалоби 

І.В., завідувача кафедри. Учасники воркшопу мали змогу пограти в унікальні 

ігри "Молодіжна Рада" та "Світ громад", обговорювали можливості освітніх ігор 

у сприянні розвитку громад, суспільств, при реалізації різного роду проєктів. 

Освітня інноваційна платформа Legal High School втретє об'єднала 11 

вересня 2020 р. студентство та юридичний ринок для нетворкінгу та пошуку 

нових можливостей. Традиційно участь у Днях кар’єри в Legal High School взяли 

студенти ІІІ курсу спеціальності «Міжнародне право», які отримали можливість 

більше дізнатися про топові компанії юридичного ринку.   
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Студенти І курсу групи СКб-1-20-4.0д (ОП «Суспільні комунікації») 07 

жовтня 2020 р. взяли участь у вебінарі на тему «SOFT SKILLS», який був 

проведений за участю фахівців з Київського міського центру зайнятості; 

18 грудня 2020 р. студенти 2-го курсу спеціальності 293 «Міжнародне 

право» Матківська Н., Літвінова В., Петрівська М.-С. та Якименко О. взяли 

участь у засіданні Юридичної клініки Департаменту соціальних наук 

Європейського гуманітарного університету (м. Вільнюс, Литва), платформа 

Zoom. 

За програмою академічної мобільності в ІІ семестрі 2019-2020 н.р. 

навчалися у Литовській республіці 2 студентки -  Більовська Ю. та Греб Н. 

(спеціальність «Міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні 

студії»). 

 

2.5.7. Проходження студентами практики та участь у конкурсах 

 

За звітній період студенти кафедри проходили ознайомчу, виробничу,  

перекладацьку та переддипломну практику. Відповідно до нової освітньої 

програми була проведена значна робота, спрямована на розширення баз 

практики.  

Для проходження практики студентів спеціальності 293 «Міжнародне 

право» укладено договори Університету з: Міністерством юстиції України, 

Інститутом законодавства Верховної Ради України, Апаратом виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації); Українським національним 

інформаційним агентством «Укрінформ». 

У зазначених установах, а також в юридичній клініці «Астрея», 

Адвокатському об'єднанні «Джастл», Приймальні народного депутата України 

Василевської-Смаглюк Ольги Михайлівни  (Комітет з питань фінансів, 

податкової та митної політики) практику проходили студенти 2 курсу 

спеціальності 293 «Міжнародне право». 

Відповідно до навчальних планів протягом навчального року студенти 

спеціальності  «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» проходили виробничу практику в Комітеті Верховної Ради України з 

питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, 

Міністерстві Цифрової трансформації України, Апараті виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменті 

суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), Департаменті міжнародного співробітництва та 

європейської інтеграції МВС України,  Українському національному 

інформаційному агентстві «Укрінформ», Благодійній організації «Сід-Форум 

«Україна»», ПРООН (Пpoгpaмі Poзвиткy Оpгaнiзaцi Об’єднaниx Haцiй) в 
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Укpaїні, ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", ТОВ 

«Телеканал Прямий».  

Ознайомчу практику проходили студенти ІІ курсу спеціальності 

«Міжнародне право», в рамках якої відвідали Київську міську державну 

адміністрацію, Верховну Раду України, Міжнародний комерційний арбітраж при 

Торгово-промисловій палаті України, Юридичну клініку «Астрея», 

Вишгородську районну державну адміністрацію. 

Студенти 1 курсу спеціальності 293 «Міжнародне право» пройшли в 

Київській міській державній адміністрації, Інституті законодавства Верховної 

Ради України, юридичній клініці «Астрея». Відвідання Верховної Ради було 

скасовано у зв’язку з карантином.  

Студенти кафедри гідно представили Факультет у І етапі ХІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка (Університетський етап), здобувши ІІ місце і ІІІ місце (Демченко Анна 

- І курс спеціальності «Суспільні комунікації» та Купецька Вероніка - І курс 

спеціальності «Міжнародне право» відповідно). 

Студентка V курсу ОР «Магістр» спеціальності "Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії" Шахова Оксана  отримала Премію 

Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, 

місцевого самоврядування. 

У конкурсі проектів Всеукраїнської науково – практичної конференції 

«Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» (напрям «Наука та освіта: 

утвердження академічної доброчесності») перемогу здобули Шахова О., 

Любарець Д., Корженівська В. 

 

2.6. Освітний процес на кафедрі іноземних мов 

2.6.1.  Підготовка здобувачів вищої освіти 

 

У зв’язку зі збільшенням навчального навантаження у 2020 році з вересня 

на кафедрі працює 27 викладачів, з яких у штаті працює 23 викладачі, 1 

внутрішній сумісник (0,5 ставки доцента), 3 зовнішніх сумісники.  Більшість 

викладачів має 1,5 або 1,25 ставки.  

Навчальне навантаження по кафедрі передбачено в  2020-2021 н.р. 22272 

годин, в той час, як у 2019-2020 н.р. воно складало 20597 годин,   

У звязку зі збільшенням навантаження було внесено відповідні зміни у штатний 

розпис. 

 

2.6.2. Розробка робочих програм навчальних дисциплін (РПНД), ЕНК, 

екзаменаційні матеріалів для комплексних кваліфікаційних іспитів з 

іноземної мови та теорії і практики перекладу 

 

Підготовлено в 2020-2021 н.р. РПНД з усіх дисциплін – усього 76,  з яких 

23 нові, 53 пролонговані плюс 3 програми з перекладацької практики (нові).  
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Відповідно до плану сертифікації ЕНК у 2020 році було завершено та 

сертифіковано 7 ЕНК, а саме з:  

1. Іноземної мови професійного спрямування (5 курс, МАТ, 

денна),   Шкарбан І.В. Наказ № 176 від 04.03.2020. 

2. Іноземної мови (англійська мова) (1 курс, ПС, денна), Бондар О.Ю. (Наказ 

№ 197 від 19.03.2020 р.).   

3. Курсу іноземної мови за професійним спрямуванням (1 курс, РЗГ, 

денна), Качур І.І. Наказ № 706 від 11.11.2020.  

4. Першої іноземної мови (англійська) (1-2 курс, ІСТ, денна), Шкарбан 

І.В. Наказ № 706 від 11.11.2020. 

5. Першої іноземної мови (англійська) (2 курс, МП, денна), Кушевська Н.М. 

Наказ № 706 11.11.2020. 

6. «Міжнародні екзамени з англійської мови»  для студентів ІІ курсу 

денної форми навчання спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Гродський 

І.Я. Наказ № 706 від 11.11.2020. 

7. Університетські студії (1 курс, КП, денна) Інститут людини Бакалавр 

Денна. Павлюк Р.О. 23.12.2020. 

Це менше, ніж в 2019 році, але компенсується активним процесом 

завершення ЕНК, які були неготові, або готові частково. Відповідно у 2020 році 

практично всі ЕНК завершені (для 1 семестру). З цією метою здійснюється 

моніторинг ступеню готовності ЕНК, їх використання в навчальному процесі.  

Усі викладачі зараз працюють з електронними курсами, в тому числі нові 

викладачі; ними були налаштовані журнали оцінок. Підсумки цієї роботи та 

аналіз того, що було зроблено і як, і що треба вдосконалити, буде робитися 

відразу ж після закінчення семестру та проведення форм контролю.  

Розроблені екзаменаційні матеріали для проведення онлайн іспитів у 

системі МУДЛ. В 2-му семестрі 2019-20 н.р. успішно апробовано нову форму 

іспитів в умовах карантину.  

В 1-му семестрі 2020-21 н.р. підготовлено екзаменаційні матеріали для 

онлайн іспитів (Шкарбан І.В., Солдатова Л.П., Соколовська С.В., Павленко Н.О., 

Галка Ю.М., Нетудихата Т.С., Павлюк Р.О.). 

Також у цьому семестрі було проведено перекладацьку практику в онлайн 

режимі за новими програмами для студентів МВСК 4-го курсу. Програма 

практики була підготовлена на початку 2020 року з урахуванням рекомендацій 

проректора з навчально-методичної та наукової роботи, опрацьовувалася в 

робочій групі разом з колегами з Інституту філології, були укладені договори з 

новими базами практик. 

Не зважаючи на незвичні умови роботи (насамперед онлайн), студенти 

вчасно отримували та виконували завдання від керівників практики (6 

викладачів), успішно пройшли практику на базах, прозвітувалися на звітній 

конференції і зараз проходять третій етап – практика з перекладу другої 

іноземної мови (французької).  

У 2020 році було 2 комплексних кваліфікаційних іспити, на бакалавраті та 

магістратурі, з іноземної мови та теорії і практики перекладу. Були вчасно 

підготовлені екзаменаційні матеріали для системи МУДЛ, проведені іспити в 
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онлайн форматі, в роботі екзаменаційної комісії взяли участь 4 викладачів 

кафедри іноземних мов.  

 

ІІІ. НАУКОВА СТРАТЕГІЯ 

 

3.1. Індивідуальні наукові теми 

 

3.1.1. Кафедра публічного та приватного права 

 

Проблеми здійснення та захисту немайнових і майнових прав осіб у 

приватному праві – Орел Л. В. 

Державне регулювання підприємництва – Баклан О. В. 

Концептуальні засади інформаційної безпеки в Україні як умови 

інноваційного розвитку держави та сучасного тренду суспільства – Нашинець-

Наумова А.Ю. 

Система податкових правовідносин: теорія та практика правового 

регулювання – Хатнюк Н. С. 

Державні соціальні гарантії учасників бойових дій (АТО) – Чернега А. П. 

Статус адвокатури в Україні – Обловацька Н. О. 

 

3.1.2. Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 

 

Інфраструктурна складова міжнародних відносин (на прикладі 

Центрально-Східної Європи) - завідувач кафедри Жалоба І.В.;  

Європейська політика сусідства в нових геополітичних умовах – професор 

кафедри Грицяк І. А.; 

Моделі та реалії відносин: США і Північноєвропейські країни – професор 

кафедри Цвєтков О.Г.; 

Проблеми міжнародної безпеки в нових геополітичних умовах – доцент 

кафедри Слюсаренко І.Ю.; 

Відносини України та Республіки Польща в нових геополітичних умовах – 

доцент кафедри Мельник Г.М.; 

Міжнародні міграції в сучасному світі – доцент кафедри Брайчевська О.А.; 

Брендинг постсоціалістичних країн в нових політичних реаліях – старший 

викладач кафедри Лісовська М.М.; 

Євроатлантична інтеграція України в нових геополітичних умовах – 

старший викладач кафедри Пістракевич О.В.; 

Міжнародне право розвитку: теорія та практика – доцент кафедри Братко 

І.В.); 

Визнання держав на сучасному етапі розвитку міжнародного права: теорія 

і практика – доцент кафедри Тимченко Л.О.; 

Зовнішня політика США та Канади: витоки та перспективи – доцент 

кафедри Бессонова М.М.; 

Еволюція мусульманського права в умовах глобалізації» – доцент кафедри 

Ворошилова І.В.; 



22 
 

Італійська Республіка в європейському інтеграційному процесі - доцент 

кафедри Вдовиченко В.А. 

 

3.1.3. Кафедра іноземних мов 

 

Шкарбан І.В. Англомовний математичний дискурс: лінгвокогнітивний 

аспект.  

Солдатова Л.П. Принципи побудови технології унормування інформації, 

дослідження базових понять лінгвістик у комунікативно-прагматичних вимірах.  

Павленко Н.О. Гендерний компонент у структурі та семантиці 

фразеологічних одиниць сучасної англійської мови 

Гродський І.Я. Прагматичні особливості звертань в середньоанглійських 

лицарських романах XII–XV ст. 

Бондар О.Ю. Мовленнєва поведінка  жіночих персонажів у діалогічному 

дискурсі: лінгвопрагматичний та гендерний аспект  

Мовчан Д.Р. Теоретичні засади дослідження художнього тексту у 

просторовому аспекті в термінах словесної голографії, мультимодальності, 

інтермедіальності 

Соколовська С.В. Формування іншомовної складової професійної 

компетентності фахівця (на прикладі навчання англійської мови для 

спеціальності "Журналістика") 

Ольшанський Д.В. Зміст навчання англійської мови за професійним 

спрямуванням майбутніх фахівців з медіакомунікацій.  

Браткова О.І. Підготовка майбутніх юристів до професійної взаємодії у 

процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 
 

3.2. Публікаційна активність 

Табл. 6. Кількісні показники публікацій  

  

Параметри КППП КМВМП КІМ 2020 2019 2018 

Кількість монографій  

одноосібні 

колективні 

5 

2 

3 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

6 

2 

4 

2 

1 

1 

4 

3 

1 

Статті у наукових фахових 

виданнях України та  

виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних 

(окрім Scopus, WOS) 

9 8 5 23 13 
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Статті у виданнях, що 

входять до наукометричної 

бази даних Scopus 

2  0 0 2 0 0 

Статті у виданнях, що 

входять до наукометричної 

бази даних Web of Science 

4 0 0 4 2 2 

Спостерігається чітка позитивна динаміка. 

3.2.1. Монографії (одноосібні): 

Орел Лілія, Моральні права юридичних осіб. Монографія (закордонна). 

Німеччина. Видавництво Globe Edit. - 2020. ISBN 9-786-200-617-118. 

Баклан О.В. Державна присутність у господарсько-правових відносинах: 

монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 208 с. ISBN 978-617-7828-57-

9 

3.2.2. Монографії (колективні): 

 

1. Мельник Г.М., Губицький Л.В. Перспективи партнерства України та 

Республіки Польща: минулі рани і майбутні зцілення. Człowiek, etnos, naród w 

historii świata: procesy budowania państwowości w Europie (od starożytności do 

współczesności) : Monografia zbiorowa, przygotowana do publikacji z okazji 30-lecia 

działalności  Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa-

Paryż: Międzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2020. 

(349 s.). С. 25-34.  

2. Нашинець-Наумова А.Ю. Правове забезпечення інформаційної 

безпеки в закладах вищої освіти України: collective monograph: Modern 

achievements of EU countries and Ukraine in the area of law: Riga: Izdevniecība 

«Baltija Publishing», 2020. P.2. 632 p. 

3. Орел Л. В., Калашник О. М., Музиченко О. В. і ін. Оновлення 

Цивільного кодексу України: формування підходів. Колективна монографія / за 

ред. проф. Довгерта А. С. і проф. Харитонова Є. О. - Одеса: Видавничий дім 

“Гельветика”, 2020. - 674 с. ISBN 978-966-992-252-6 

4. Хатнюк Н. С., Побіянська Н.Б. Правові підстави визнання 

господарського зобов’язання недійсним як спосіб захисту прав та охоронюваних 

інтересів суб’єктів господарювання: Монографія / за заг. ред. д. ю. н., доцента Н. 

С. Хатнюк. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 164с.   

5. Бессонова М.М., Казакова О.М. Історія політичних вчень: практикум 

до семінарських занять, виконання самостійної роботи для здобувачів ступеня 

вищої освіти бакалавра спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», освітньо-професійної програми 

«Країнознавство». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. (91 с.) С.9-35. 
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6. Бессонова М.М., Маклюк О.М., Нестеренко Л.О., Давлєтов О.Р., 

Казакова О.М., Черкасов С.С., Білоножко С.В. Економічна та політична історія 

світу: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітньо-професійної програми «Країнознавство». Заг. ред. Маклюк 

О.М., Бессонова М.М. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. (183 с.) С. 8-39. 

7. Пандемія COVID-19 в державах ЄС: егоїзм, солідарність та 

поширення впливу (за ред. Вдовиченко В.А.). Аналітична записка програм 

Регіональних ініціатив та сусідства та Європейських студій Ради зовнішньої 

політики “Українська призма” в рамках проекту Інституційного розвитку 

аналітичних центрів за підтримки Посольства Швеції в Україні, Ініціативи 

відкритого суспільства для Європи (OSIFE)та Міжнародного фонду 

«Відродження». Київ, 2020. 55 с. http://prismua.org/wp-

content/uploads/2020/05/COVID19EU.pdf 

8. Стандарти добробуту громадян: міжнародний досвід. Збірка 

документів. Пер. з іноз. мов. Упоряд.: О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, О. О. 

Гріненко, А. М. Кондратова, І. В. Ворошилова. Інститут законодавства 

Верховної Ради України. К. : Видавництво «Людмила», 2020. 149 с. 

 

3.2.3. Статті у виданнях, що входять до Scopus та Web of Science 

(включені до є-портфоліо) 

 

3.2.3.1. Кафедра публічного та приватного права 

 

1. Баклан О. В., Кіндюк Б.В., Овчарук С.С., Стечишин А.В. Внесок в 

офтальмологію та юриспруденцію родини Філатових-Гернетів: період 

становлення. / Офтальмологический журнал — 2020. — № 5. — С. 86-89. 

SCOPUS  

2. Khatniuk, N., Olefir, L., Ivashko, S., Malyshenko, I. Pobiianska, N.  Legal 

aspects of the problems in area of denouncement of international treaties (Article). // 

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 23, Issue 3, 2020. Scopus 

3. Калашник, О. М. (2020) Реалізація права на охорону здоровя за 

матеріалами практики Європейського суду з прав людини. Georgian medical news 

(7-8). с. 189-195. ISSN 1512-0112 Web of Science 

4. Atamanchuk, N., I; Khatniuk, N. S.; Boreiko, N. M.; Bakai, Y. Yu Features of 

fuel excise tax in Ukraine // Financial And Credit Activity-problems Of Theory And 

Practice, 2020. Web of Science  

5. Технологія забезпечення інформаційної і кібербезпеки в закладах вищої 

освіти України / А.Ю. Нашинець-Наумова, В.Л. Бурячок, Н.В. Коршун, О.Б. 

Жильцов, П.М. Складанний, Л.В. Кузьменко // Інформаційні технології і засоби 

навчання 2020 Том 77 №3 С. 337-354. [online].  Web of Science 

6. Чернега, А. П., Удовенко, Ж. В., Сергієнко, Н. А., Обловацька, Н. 

О., Доценко, А. О. (2020) Гарантії на житло учасникам бойових дій (АТО) та 

напрями їх забезпечення і захисту: матеріально-правовий та процесуально-

http://prismua.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID19EU.pdf
http://prismua.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID19EU.pdf
http://prismua.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID19EU.pdf
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218280449&amp;eid=2-s2.0-85088570781
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правовий аспекти. Cuestiones Políticas (38(66)). с. 223-247. ISSN 0798-1406; 2542-

3185 Web of Science 

 

3.2.4. Статті у наукових фахових виданнях України та  виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних (крім Scopus, WOS) 

 

3.2.4.1. Кафедра публічного та приватного права 

 

1. Баклан О. В., Кіндюк Б.В., Овчарук С.С., Стечишин А.В. Внесок в 

офтальмологію та юриспруденцію родини Філатових-Гернетів: період 

становлення. / Офтальмологический журнал — 2020. — № 5. — С. 86-89. 

SCOPUS  

2. Баклан О.В. Державна присутність у публічно-приватному 

партнерстві у сфері підприємництва як інструмент зростання економіки / Вісник 

Південного регіонального центру Національної академії правових наук України 

– № 23  . 2020– с. 23-30.  

3. Баклан О.В. Державний вплив на економіку та підприємництво: 

окремі порівняльно-правові питання / Вісник Південного регіонального центру 

Національної академії правових наук України – № 22  (3). 2020– с.74-82.  

4. Баклан О.В. Про особливості державного втручання в економіку в 

окремих індустріально розвинутих країнах / Публічне право України. – 2020. – 

№ 1(37) – с.151-159 . 

5. Nataliia Khatniuk, Nelli Pobiianska and Andriy Chernehа «Features of the 

Activities of Public Entities in Space Debris Mitigation» // Advanced Space Law, 

Volume 4, 2019. С.26-33. // https://doi.org/10.29202/asl/2019/4/3 (опубліковано 

січень 2020 року)  

6. Сергієнко Н.А. Сторони виконавчого провадження: окремі проблеми 

їх правового статусу. Recht der Osteuropäischen Staaten. 01/20. С. 75-78. 

7. Сергієнко Н.А. Виконавчий процес (як діяльність): поняття та 

ознаки. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Юр. науки. Том 31 

(70) № 4 2020. С. 50-55. 

8. Сергієнко Н.А. Зловживання правами у виконавчому процесі. 

Держава та регіони. № 3 за 2020. С. 41-46. 

9. Сергієнко Н.А. Відновлення виконавчого провадження: проблеми 

правового регулювання. Юридичний вісник № 3 за 2020. С. 170-176. 

 

3.2.4.2. Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 

 

1. Bessonova M. Canadian assistance to Central and Eastern Europe in post-

Cold war times. Американська історія та політика. 2020. № 9. С. 126-136. 

2. Bessonova M., Hlavak A. Canada’s perception of democratic 

development in independent Ukraine.  Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії. 2020. №2 (8). 

https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/article/view/157  

http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1861#eprints_art_nb
http://eportfolio.kubg.edu.ua/teacher/1861#eprints_art_nb
https://doi.org/10.29202/asl/2019/4/3
https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/article/view/157
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3. Tymchenko L. Systematization in Scientific Studies of Professor W.E. 

Butler // Ukrainian Journal of International Law: Special Issue in honor of the 80th 

Anniversary of Professor William Elliott Butler, 2019. P. 82 – 87. 

4. Zhaloba I. Ist die Ukraine auf dem Weg zu einem Konsens? // Kärnten 

Dokumentation. Dialog und Kultur. Beiträge zum Europäischen 

Volksgruppenkongress 2019 und Sonderthemen / Herausgeber: Peter Karpf, Werner 

Platzer, Wolfgang Platzer, Mirjam Polzer-Srienz, Udo Peter Puschnig. Klagenfurt am 

Wörthersee, 2020. Bd. 36. S. 47-53. 

5. Тимченко Л.А. Учение о признании государств в международно-

правовой доктрине классического периода (по материалам исследования М.А. 

Циммермана «Вмешательство и признание в международном праве») // Studia 

Politologiczne, 2020, vol. 58, http://www.studiapolitologiczne.pl/-n-n-n-n-n-

,130425,0,7.html 

6. Мельник Г.М., Губицький Л.В. До питання нової концепції місця 

України в міжнародній системі безпеки. Міжнародні відносини: теоретико-

практичні аспекти: зб. наук. пр. Вип. 6 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. 

ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020.  с.19-32.   

7. Слюсаренко І.Ю. Класифікації загроз безпеці  на регіональному та 

субрегіональному рівнях (на основі резолюцій Першого комітету Генеральної 

Асамблеї ООН) Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: зб. наук. 

пр. Вип. 6 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 

Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020.  с.126-141.   

8. Цвєтков О.Г. Загрози та виклики гонки ядерних озброєнь на 

сучасному етапі // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип.  

29: міжвідомчий збірник наукових праць. Відп. ред. С.В. Віднянський. Київ: Ін-

т історії України НАН України, 2020, С. 147-165. 

 

3.2.4.2.1. Статті у фахових наукових виданнях 

 

1.     Bessonova M. Canadian assistance to Central and Eastern Europe in post-

Cold war times. Американська історія та політика. 2020. № 9. С. 126-136. 

2. Bessonova M., Hlavak A. Canada’s perception of democratic development in 

independent Ukraine.  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії. 2020. №2 (8). https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/article/view/157  

3.     Tymchenko L. Systematization in Scientific Studies of Professor W.E. 

Butler // Ukrainian Journal of International Law: Special Issue in honor of the 80th 

Anniversary of Professor William Elliott Butler, 2019. P. 82 – 87. 

4.     Zhaloba I. Ist die Ukraine auf dem Weg zu einem Konsens? // Kärnten 

Dokumentation. Dialog und Kultur. Beiträge zum Europäischen 

Volksgruppenkongress 2019 und Sonderthemen / Herausgeber: Peter Karpf, Werner 

Platzer, Wolfgang Platzer, Mirjam Polzer-Srienz, Udo Peter Puschnig. Klagenfurt am 

Wörthersee, 2020. Bd. 36. S. 47-53. 

5.  Тимченко Леонід, Тимченко Ліліана, Наукова публіцистика: 

новаторське слово у правничій науці та літературі (рецензія на книгу Віктора 

Акуленка «Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира 

http://www.studiapolitologiczne.pl/-n-n-n-n-n-,130425,0,7.html
http://www.studiapolitologiczne.pl/-n-n-n-n-n-,130425,0,7.html
http://www.studiapolitologiczne.pl/-n-n-n-n-n-,130425,0,7.html
https://relint.vnu.edu.ua/index.php/relint/article/view/157
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Денисова в енциклопедичному інтер’єрі: до 70-річчя Інституту держави і права 

імені В.М. Корецького НАН України (1949 – 2019) // Юридичний журнал «Право 

України». 2020. №6. С. 297–302. DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-06-297 

6.     Тимченко Л.А. Учение о признании государств в международно-

правовой доктрине классического периода (по материалам исследования М.А. 

Циммермана «Вмешательство и признание в международном праве») // Studia 

Politologiczne, 2020, vol. 58, http://www.studiapolitologiczne.pl/-n-n-n-n-n-

,130425,0,7.html 

7. Мельник Г.М., Губицький Л.В. До питання нової концепції місця 

України в міжнародній системі безпеки. Міжнародні відносини: теоретико-

практичні аспекти: зб. наук. пр. Вип. 6 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. 

ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020.  с.19-32.   

8. Слюсаренко І.Ю. Класифікації загроз безпеці  на регіональному та 

субрегіональному рівнях (на основі резолюцій Першого комітету Генеральної 

Асамблеї ООН) Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: зб. наук. 

пр. Вип. 6 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 

Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2020.  с.126-141.   

9. Цвєтков О.Г. Загрози та виклики гонки ядерних озброєнь на сучасному 

етапі // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип.  29: 

міжвідомчий збірник наукових праць. Відп. ред. С.В. Віднянський. Київ: Ін-т 

історії України НАН України, 2020, С. 147-165. 

 

3.2.4.2.2. Опубліковані доповіді викладачів кафедри на семінарах та 

конференціях 

 

1.  Culture Code: Transforming Organizational Culture in the Eastern 

Partnership Countries (Ukraine, Georgia), ed. by Vdovychenko V.A. Materials of the 

International Conference “Culture Code: Transforming Organizational Culture in the 

EaP Countries”, 4-5, June, 2020. Kyiv, 24 p. 

2.  Tymchenko Liliana. Terminology of the institute of non-recognition in 

modern international law // Актуальні проблеми міжнародних відносин та 

міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з 

міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені 

Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 156-159. 

3.   Vdovychenko Victoria. One step forward, COVID-step back: the Three 

Seas Initiative Summit in 2020 as a Challenge for the Baltic states and Ukraine // 

Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали 

Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 

2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне 

видання], 2020. P. 17-20. 

4.  Vdovychenko Victoria. Tactical shifting to the COVID-19 second wave 

outbreak in the news of the Italian news agency ANSA // Теоретичні та практичні 

аспекти соціально-економічних наукових досліджень: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (Київ, 30 жовтня 2020 р). Київ : 

Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. P. 61-64. 

https://doi.org/10.33498/louu-2020-06-297
https://doi.org/10.33498/louu-2020-06-297
http://www.studiapolitologiczne.pl/-n-n-n-n-n-,130425,0,7.html
http://www.studiapolitologiczne.pl/-n-n-n-n-n-,130425,0,7.html
http://www.studiapolitologiczne.pl/-n-n-n-n-n-,130425,0,7.html
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5.   Алієв Максим. Енергетичний вимір у сучасних міжнародних 

економічних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин та 

міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з 

міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені 

Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 82-86. 

6.  Бессонова М.М. Висвітлення пандемії COVID-19 інформаційною 

агенцією L’Agence France-Presse (початок 2020-го р.). Україна в сучасному світі: 

Матеріали Міжнародної дистанційної наукової конференції (18-19 червня 2020 

р., м. Суми). Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. С. 84-87. 

7.  Бессонова М.М. Класифікація теорій міжнародних відносин у 

вітчизняних навчальних виданнях. Сучасний рух науки: Тези доповідей XI 
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консульська служба (використання досвіду Дипломатичної роботи при 

викладанні дисципліни у Київському університеті імені Бориса Грінченка) // 

Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, 

проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської дистанційної наук.-

прак. конф., м. Київ, 1 жовтня 2020 р. / ЗВО «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая». – Київ: [Електронне видання], 2020 -  

С. 200-206. 

39. Цвєтков О. Роль дипломатії у врегулюванні конфліктів та обмеженні 

гонки озброєнь у сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин 

та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з 

міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені 

Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 53-57. 

 

3.2.4.2.3. Доповіді (опубліковані) викладачів кафедри на семінарах та 

конференціях 

 

1. Бессонова М.М. Основні вектори сучасної канадської допомоги 

Україні // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: 

теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», 

Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ. 08-09 квітня 

2020 р. 

2. Бессонова М.М. Висвітлення пандемії COVID-19 інформаційною 

агенцією L’Agence France-Presse (початок 2020-го р.) // Міжнародна наукова 

конференція «Україна в сучасному світі». Навчально-науковий інститут історії 

та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. 

Макаренка, м. Суми. 18-19 червня 2020 р. 

3. Бессонова М.М. Нелегальна міграція з країн Центральної та 

Південно-Східної Європи часів Холодної війни: історія та комеморація.  // 

Міжнародна наукова онлайн-конференція «Центрально- та Південно-Східна 

Європа після Холодної війни: політичні, соціально-економічні та соціокультурні 

трансформації» (до 30-річчя «Паризької хартії для нової Європи»)». 19-20 

листопада 2020р. м.Харків, Харківський національний  університет імені В. Н. 

Каразіна 

4. Тимченко Л.О. Чи можлива «вища юридична освіта» без 

«Міжнародного права»? // Експертне онлайн-обговорення «Проект Концепції 

розвитку юридичної освіти очима професійної правничої спільноти». І5 

листопада 2020 р., Інститут міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

5. Братко І.В. Економічна дипломатія в умовах глобалізації: загрози та 

виклики. // IV Міжнародна конференція Україна Болгарія, ЕС: економічні, 

технічні та соціальні тенденції розвитку (м.Бургас, Болгарія, 27 червня-3 липня 

2020 р.)  
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3.2.4.3. Кафедра іноземних мов 

 

1. Шкарбан І.В. Концептуальне мапування як лінгвокогнітивна 

стратегія категоризації номінативних одиниць // Вчені записки Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського: Серія: Філологія. Соціальні 

комунікації, 2020. - Том 31 (70) № 2. - С. 231-237. ISSN 2663-6069; 2663-6077 DOI 

https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.2-1/39 в Репозиторії за адресою  URL 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31644/ (Index Copernicus). 

2. Гродський І. Я. Прагматичні особливості звертань в 

середньоанглійських лицарських романах XII–XV ст. / І. Я. Гродський // 

Закарпатські філологічні студії. – Гельветика, 2020. – Вип. 14. – C. 84-89 

3. Кисельова І.І.  Причорноморський науково-дослідний інститут 

економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 20 том 

2. Одеса, 2020 – с. 46-50. Іndex Copernicus (ІС), ISSN 2663-6085 

4. Качур І. І. Використання автентичних матеріалів як креативний 

підхід до вивчення іноземної мови / І. І. Качур // Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Науковий 

журнал. Випуск 21 том 2. 2020 – с. 13-15. Іndex Copernicus (ІС), ISSN 2663-6085 

5. Браткова О.І. Ключові компоненти метакомпетентності сучасного 

викладача для ефективної психолого-педагогічної взаємодії з учасниками 

освітнього процесу  / О.І. Браткова // Збірник наукових праць «Витоки 

педагогічної майстерності». – Полтавський національний педагогічний  

університет імені В.Г. Короленка, 2020. -  № 25 (1-2020). – С. 40-46.  (журнал 

входить до міжнародних науково-метричних баз: Index Copernicus; Google 

Scholar 

6. Кисельова І.І.  Причорноморський науково-дослідний інститут 

економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал. Випуск 20 том 

2. Одеса, 2020 – с. 46-50. Іndex Copernicus (ІС), ISSN 2663-6085 

7. Качур І. І. Використання автентичних матеріалів як креативний 

підхід до вивчення іноземної мови / І. І. Качур // Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та інновацій. Інноваційна педагогіка. Науковий 

журнал. Випуск 21 том 2. 2020 – с. 13-15. Іndex Copernicus (ІС), ISSN 2663-6085 

8. O.Marukhlenko, T.Pospielova, Sokolovska S. Economic and social 

consequences of the COVID-19 pandemic: the experience of Ukraine and Sweden // 

O.Marukhlenko, T.Pospielova, S.Sokolovska/ 36th IBIMA  conference: 4-5 November 

2020, Granada, Spain (indexed by Web of Sciences, SCOPUS). (11сторінок). 

(Подано до друку) 

9. K. Shykhnenko & O. Nozhovnik (2020). ESP Course Delivered to 

Personnel Working in Shifts for the State Emergency Service of Ukraine through a 

Student-Tailored Model. International Journal of Learning, Teaching and Educational 

Research, Vol. 19, No. 2, pp. a-b, February 2020, https://doi.org/10.26803/ijlter.19. 

 

3.2.4.3.1. Статті у фахових наукових виданнях 

 

https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.2-1/39
https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.2-1/39
https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.2-1/39
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31644/
https://doi.org/10.26803/ijlter.19
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1. Гродський І.Я. Прагматичні особливості звертань в 

середньоанглійських лицарських романах XII–XV ст. / І. Я. Гродський // 

Закарпатські філологічні студії. – Гельветика, 2020. – Вип. 14. – C. 84-89 

2. Павленко Н.О. Структурно-семантичні особливості ідіом-номінацій 

людини за її характером / Н. О. Павленко // Закарпатські філологічні студії: [зб. 

наук. пр.]. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2019. – Вип.10. 

– С. 104-108. 

3. Бондар О.Ю. Непрямі мовленнєві акти у жіночому діалогічному 

мовленні (на прикладі англійської, української та російської мов). XVII 

міжнародна науково-практична конференція “Мовна освіта: проблеми та 

перспективи” Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. 

Шевченка, м. Чернігів, жовтень, 2020. 

 

3.3. Наукова діяльність здобувачів вищої освіти 

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт: 

I тур - 5 робіт: «Право» – 3, «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» – 2. 

ІІ тур - 2 роботи: «Право» – 1, ІІІ місце (Гаргун С.); «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» -1. 

ІІ Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на здобуття 

Відзнаки імені Сергія Кемського – 1 робота.  

Плідною є співпраця з загально університетською Школою Академічної 

доброчесності, яку очолює ШАД голова НТ САДМВ ФПМВ, магістрантка 

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» Шахова О. А. 

Традиційно студенти активно залучені до Всеукраїнській науково-

практичній онлайн-конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до 

реалізації», де знову здобули перемогу за напрямом «Наука та освіта: 

утвердження академічної доброчесності» з проєктом Школа академічної 

доброчесності (Шахова О., Любарець Д., Корженівська В.). 

Систематично проводяться наукові конференції та круглі столи для 

студентів: 

Круглий стіл «Проблеми сучасної юриспруденції очима здобувачів вищої 

юридичної освіти», 29 травня 2020 року (17 студентів); 

ІІ Студентська наукова конференція «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин та міжнародного права», 29 травня 2020 року (52 студенти); 

Круглий стіл «Правове регулювання новорічних та різдвяних свят: 

національний та міжнародний аспекти», 17 грудня 2020 року (10 студентів). 

Студенти-юристи долучилися також і до участі в IІI Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Наукові розвідки з актуальних проблем 

публічного та приватного права» (30 студентів), а студенти-міжнародники – до 

Всеукраїнської наукової онлайн-конференції за міжнародною участю 
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«Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права» (7 

студентів). 

Також студенти беруть активну участь у наукових заходів всеукраїнського 

та міжнародного рівнів: 

Корженівська В., участь у Міжнародній науковій конференції «Світ до і 

після пандемії», м. Познань, Польща. 

Потапов Д., участь у XХХІХ Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференція «Сучасний вектор науки» (20 січня 2020 р.). 

Студенти ІІ курсу спеціальності «Міжнародне право» Штомпель Ярослав, 

Шолох Вікторія, Соколовська Олександра взяли участь у ІV Всеукраїнській 

науково-практичній конференції, приуроченій до Міжнародного дня рідної мови 

«На перетині мови і права», організаторами якої виступив Інститут філології 

Університету Грінченка та Національна академія внутрішніх справ. Науковий 

керівник: Тимченко Л.О. (лютий 2020 р.). 

Корженівська В., участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції молодих вчених і здобувачів вищої освіти «Інноваційний потенціал 

сучасної науки», м. Кам’янець-Подільський (19 червня 2020 р.). 

Участь у круглому столі «Забезпечення прав людини у сучасних умовах 

діджиталізації суспільства» за запрошенням Міжнародного культурного центру 

«Сяйво», Національного авіаційного університету (Факультет міжнародних 

відносин) та Університету сучасних знань студентів 1-го, 2-го, 3-го курсів 

освітніх програм «Суспільні комунікації», «Регіональні студії» та «Міжнародне 

право» (24 листопада 2020 р.). 

9 грудня 2020 р.: студентки II курсу спеціальності "Міжнародне право" 

Ткаченко Катерина, Тропешко Анна, Трохимчук Дарина, Халабузар Еліна, 

Якіменко Олександра, Літвінова Валерія, Бажинова Анна, Матківська Надія 

взяли участь у Перших Всеукраїнських змаганнях з Європейської Соціальної 

Хартії. Тренери: Тимченко Л.О., Ворошилова І.В., Братко І.В. 

На Факультеті активно діє Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених (https://fpmv.kubg.edu.ua/diialnist/snt-ta-naukovi-

hurtky/631-napriamy-diialnosti-naukovoho-tovarystva.html) 

На кафедрі публічного та приватного права діє науковий гурток з 

виконавчого провадження (Керівник – Н.А. Сергієнко). 

Кафедра публічного та приватного права організувала та провела IІI 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Наукові розвідки з актуальних 

проблем публічного та приватного права» (24 квітня 2020 р.); Круглий стіл 

«Проблеми сучасної юриспруденції очима здобувачів вищої юридичної освіти», 

(29 травня 2020 р.); VI Круглий стіл  «Права людини в сучасних умовах 

розбудови громадянського суспільства в Україні»(11 грудня 2020 р.); Круглий 

стіл «Правове регулювання новорічних та різдвяних свят: національний та 

міжнародний аспекти» (17 грудня 2020 р.). 

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права організувала та 

провела ІІ Студентську наукову конференцію «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин та міжнародного права» (29 травня 2020 р.); 
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Всеукраїнська наукова онлайн-конференція за міжнародною участю «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин та міжнародного права» (29 жовтня 2020 р.). 

 

3.3.1. Студентські наукові публікації 

 

Корженівська Вікторія. Роль інтернет-комунікацій у кризі в Білорусі // 

Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали 

Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 

2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне 

видання], 2020. С. 220-222. 

Штомпель Ярослав. Виконання рішень європейського суду з прав людини 

// Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали 

Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 

2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне 

видання], 2020. С. 226-231. 

Бистра Вікторія. Питання нелегальної імміграції у передвиборчих 

програмах Д. Трампа 2016 та 2020 років // Актуальні проблеми міжнародних 

відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з 

міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені 

Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. С. 237-240. 

Братко І. Малярчук М.  Ґенеза виконання рішень міжнародного 

комерційного арбітражу. // “Trends in the development of modern scientific 

thought”: матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції, Ванкувер, 

Канада: 23-26 листопада 2020 р / Ванкувер:  [Електронне видання], 2020. С. 219-

222 

Підготовлено збірник “Міжнародні студії викладачів та студентів”  - 

спільні співавторські публікації викладачів та студентів кафедри. 

 

3.3.2. Участь студентів у наукових конференціях та форумах 

 

Корженівська В., участь у Міжнародній науковій конференції «Світ до і 

після пандемії», м. Познань, Польща. 

20 січня 2020 р.:, Потапов Д., участь у XХХІХ Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференція «Сучасний вектор науки». 

21–22 лютого 2020 р.: студенти–міжнародники стали учасниками 8-го 

Київського безпекового форуму для молоді на тему: "Старі виклики, нова 

динаміка: плани на нове десятиліття". Організаторами заходу виступили: Фонд 

Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" за підтримки Посольства Канади в Україні 

та Центру інформації та документації НАТО в Україні. 

27 серпня 2020 р.: Майбутнє ЄС – які настрої та бажання іспанської 

молоді? Дискусія з Carlos Uriarte Sánchez – Генеральним Секретарем 

Пан’європейського Союзу Іспанії. Модератор – А. Гаценко 

https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/videos/310299650283081 у рамках 

проекту Пан’європи України, Фонду Ганса Зайделя «Об’єднана Європа: від 

протистояння до об’єднання» 

https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/videos/310299650283081
https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/videos/310299650283081
https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/videos/310299650283081
https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/photos/pcb.1445991168935551/1452998011568200/
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https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/photos/pcb.1445991168935551/1452

998011568200/ 

9 грудня 2020 р.: зустріч у рамках проекту «Участь молоді України, 

Німеччини та Австрії в місцевих виборах», який реалізується Пан'європейським 

Союзом України за підтримки Фонду Ганса Зайделя. Участь взяли Фредерік 

Штроляйн – секретар Пан'європейської молоді Німеччини та Віталій Яремчук – 

молодіжний делегат України до ООН (2018) та Конгресу Ради Європи (2020). 

Вони розповіли про свій досвід участі в місцевих виборах у Баварії та 

Чернівецькій області. Зустріч модерувала членкиня Пан'європейського Союзу 

України, студентка 4-го курсу спеціальності "Суспільні комунікації" Гаценко 

Анастасія . 

11 грудня 2020 року відбулася друга зустріч у рамках проєкту «Участь 

молоді України, Німеччини та Австрії в місцевих виборах», який реалізується 

Пан'європейським Союзом України за підтримки Фонду Ганса Зайделя. 

Спікерами зустрічі були Кароліна Гунґерлендер – Депутатка ландтагу Відня та 

Олег Саїк – Голова Івано-Франківського міського осередку Української 

Галицької Партії. Зустріч модерувала членкиня Пан'європейського Союзу 

України, студентка 4-го курсу спеціальності "Регіональні студії" Дар’я Гаман. 

15-16 грудня 2020 р.: Пан'європейський Союз України за сприяння Фонду 

Ганса Зайделя провів Міжнародний молодіжний форум "UNITED EUROPE». 

Організаторкою заходу стала членкиня Пан'європейського Союзу України, 

студентка ІV курсу спеціальності «Суспільні комунікації» ФПМВ Гаценко 

Анастасія. Модерувала захід студентка ІV курсу спеціальності «Суспільні 

комунікації» ФПМВ Главак Анна. Учасниками форуму стали представники 

європейської молоді Хорватії, Німеччини Словенії та України. Під час першого 

дня Форуму учасники мали можливість почути головного редактору польського 

журналу «New Eastern Europe» Адама Рейхардта; колишнього радника міністра 

закордонних справ Північної Македонії, Посла Північної Македонії в 

Європейському Союзі Андрія Лепавцова; радника віце-прем’єрки з європейської 

та євроатлантичної інтеграції України Івана Нагорняка та заступницю голови 

Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським 

Союзом – Марію Мезенцеву. Другий день Форуму організатори провели в 

форматі віртуалізованої Ради Асоціації. 

Лютий 2020 р.: студенти ІІ курсу спеціальності «Міжнародне право» 

Штомпель Ярослав, Шолох Вікторія, Соколовська Олександра, участь у ІV 

Всеукраїнській науково-практичній конференції, приуроченій до Міжнародного 

дня рідної мови «На перетині мови і права», організаторами якої виступив 

Інститут філології Університету Грінченка та Національна академія внутрішніх 

справ. Науковий керівник: Тимченко Л.О. 

19 червня 2020 р.: Корженівська В., участь у Всеукраїнській науково-

практичній інтернет-конференції молодих вчених і здобувачів вищої освіти 

«Інноваційний потенціал сучасної науки», м. Кам’янець-Подільський. 

24 лютого 2020 р.: студентки 3-го курсу спеціальності "Суспільні 

комунікації" Анастасія Гаценко та Анна Главак, участь в експертній дискусії  

«Річниця внесення змін до Конституції: результати та досягнення органів 

https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/photos/pcb.1445991168935551/1452998011568200/
https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/photos/pcb.1445991168935551/1452998011568200/
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державної влади та громадських організацій на шляху України до НАТО». 

Організаторами стали Центр Военной Политики И Политики Безопасности, 

журнал "УКРАЇНА до НАТО", та International Media Group "Diplomat". Під час 

дискусії були обговорені питання  ролі органів державної влади та громадських 

організацій у підвищенні рівня поінформованості суспільства щодо вступу 

України до НАТО;  підтримка та допомога держав-членів НАТО у реформуванні 

сектора національної безпеки та оборони України; шлях Збройних Сил України 

щодо впровадження стандартів НАТО. 

Березень 2020 р.: Бессонова М.М. та голова Ради студентського 

самоврядування, студентка ІІІ курсу спеціальності «Регіональні студії» Гаман 

Дар’я представили Університет Грінченка на стратегічній сесії з парламентської 

освітньої програми 2020, організаторами якої виступили Проект ЄС-ПРООН з 

парламентської реформи разом з громадською організацією Глобал Офіс. 

13 травня 2020 р.: вперше в історії Факультету права та міжнародних 

відносин була проведена онлайн Модель ООН на платформі Google Meet у 

форматі засідання Ради з прав людини за темою: "Вплив застосування 

інструментів масового цифрового спостереження в рамках боротьби з пандемією 

COVID-19 на порушення прав людини". Учасниками моделювання стали 

студенти 1-4 курсів спеціальностей «Суспільні комунікації», «Регіональні 

студії» та «Право». Найкращими делегатками стали студентки 3-го курсу 

спеціальності «Суспільні комунікації» Главак Анна та Романюк Тетяна, а також 

студентка 1-го курсу спеціальності «Суспільні комунікації» Давиденко 

Катерина. 

24 листопада 2020 р.: за запрошенням Міжнародного культурного центру 

«Сяйво», Національного авіаційного університету (Факультет міжнародних 

відносин) та Університету сучасних знань студенти 1-го, 2-го, 3-го курсів 

освітніх програм «Суспільні комунікації», «Регіональні студії» та «Міжнародне 

право» взяли участь у круглому столі «Забезпечення прав людини у сучасних 

умовах діджиталізації суспільства». 

9 грудня 2020 р.: студентки II курсу спеціальності "Міжнародне право" 

Ткаченко Катерина, Тропешко Анна, Трохимчук Дарина, Халабузар Еліна, 

Якіменко Олександра, Літвінова Валерія, Бажинова Анна, Матківська Надія 

взяли участь у Перших Всеукраїнських змаганнях з Європейської Соціальної 

Хартії. Тренери: Тимченко Л.О., Ворошилова І.В., Братко І.В. 

10 грудня 2020 р.: студенти Факультету права та міжнародних відносин за 

ініціативи Міжнародної правозахисної організації Amnesty International Ukraine 

долучилися до 14 «Марафону написання листів».  Організатор події на 

Факультеті – студентка ІV курсу спеціальності «Регіональні студії» Любарець 

Діана, координатори Марафону – студентки  ІІ курсу спеціальності «Суспільні 

комунікації» Клюй Руслана та Базарна Наталія. 

 

IV. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

4.1. Подання заявок на отримання грантів для реалізації колективних 

проєктів 



39 
 

 

Подання заявок на отримання грантів для реалізації колективних проектів: 

2017 – 0 заявок, 2018 – 0 заявок, 2019 – 2 заявки (відхилені), 2020 – 2 (відхилені). 

Подання заявок та виграш індивідуальних грантових проєктів: 

2017 – 1 (подана),  2018 – 3 (виграно),  2019 – 4 (2 – виграно, 1 – розгляд, 1 – 

відхилена), 2020  - 2 заявки  (1 – виграно (Жалоба І.В.), 1 відхилено (Нашинець-

Наумова А.Ю.). Спостерігається зменшення показників, що викликано 

переходом на дистанційну форму навчання у зв’язку з пандемією. 

Академічна мобільнвсть науково-педагогічних та наукових працівників є 

позитивною: 2017 – 2,  2018 – 6,  2019 – 3; 2020 – 4. 

 

 

 

 

 

Табл. 7. Показники про подання заявок на отримання грантів 

 

 

 
Структурний 

підрозділ 

Автори 

проекту 

Назва проекту 
Організація, 

до якої 

подавався 

запит 

Відхилені 

 
Кафедра 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права 

Грицяк І.А., 

Пістракевич 

О.В. 

Центри 

досконалості 

Жана Моне  

The EU 

information and 

communication 

policy 

Європейська 

комісія, 

програма ім. 

Жана Моне 

 
Кафедра 

публічного та 

приватного 

права 

Орел Л. В., 

Власова Г. П., 

Баклан О. В., 

Байталюк О. М.  

“Забезпечення 

професійних видів 

таємниць у 

приватному житті 

та в умовах 

пандемії” 

Міжнародний 

фонд 

«Відродження»  

 

4.2. Інтернаціоналізація освіти 
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4.2.1. Кафедра публічного та приватного права  

 

Міжнародні грантові проєкти та програми, академічна мобільність: 

Орел Л. В., Власова Г. П., Баклан О. В., Байталюк О. М. Заявка подана 

20.11.2020 р. на колективний грант у конкурсі від Міжнародного фонду 

відродження з проєктом “Забезпечення професійних видів таємниць у 

приватному житті та в умовах пандемії”.  

Нашинець-Наумова А.Ю.   Індивідуальний грант (заявка надіслана 

17.01.2020) Kirkland Research Program 2020. 

Орел Л. В. Міжнародне стажування в Європейському університеті Віадріна 

у Франкфурті-на-Одері (ФРН) "Сучасні підходи до організації навчального 

процесу для здобувачів юридичної освіти" за фахом "Юридичні науки" в обсязі 

6 кредитів (180 годин). 24 серпня - 2 жовтня 2020 року. Сертифікат № LSI-24258-

VIA від 02.10.2020. 

Буличева Н. А. Міжнародне стажування “Єдиний освітній простір Україна-

ЄС”, 27.09-02.10.2020 на базі Пулського університету імені Юрая Добріле, 

Certificate №HR9404 of 16.05.2019 (150 годин), Certificate №HR9405 of 02.10.2020 

(135 годин). 

Чернега А. П. Закордонне стажування Хорватії + Польща: «UNIFIED 

EDUCATIONAL SPACE: UKRAINE-EU» Workload: Contact 45 hours, Independent 

work 90 hours (Course duration 135 hours) Awarded 4,5 ECTS credits. 03.08.2020-

02.10.2020. 

Сергієнко Н. А. Закордонне стажування Хорватії +Польща: «UNIFIED 

EDUCATIONAL SPACE: UKRAINE-EU» Workload: Contact 45 hours, Independent 

work 90 hours (Course duration 135 hours) Awarded 4,5 ECTS credits. 03.08.2020-

02.10.2020. 

 

4.1.2. Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 

 

Жалоба І.В. та Голова Наукового товариства ФПМВ Шахова О.А., 

студентка 4 курсу освітньої програми "Країнознавство" взяли участь у 

Генеральній Асамблеї Пан'європейського Союзу, яка відбулася в 

Європарламенті у м. Страсбург (8-9 лютого 2020 р.). 

27 серпня 2020 р.: Майбутнє ЄС – які настрої та бажання іспанської 

молоді? Дискусія з Carlos Uriarte Sánchez – Генеральним Секретарем 

Пан’європейського Союзу Іспанії. Модератор – А. Гаценко 

https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/videos/310299650283081 у рамках 

проекту Пан’європи України, Фонду Ганса Зайделя «Об’єднана Європа: від 

протистояння до об’єднання» 

https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/photos/pcb.1445991168935551/1452

998011568200/ 

  Зустріч у рамках проекту «Участь молоді України, Німеччини та Австрії 

в місцевих виборах», який реалізується Пан'європейським Союзом України за 

підтримки Фонду Ганса Зайделя. Участь взяли Фредерік Штроляйн – секретар 

https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/videos/310299650283081
https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/videos/310299650283081
https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/videos/310299650283081
https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/photos/pcb.1445991168935551/1452998011568200/
https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/photos/pcb.1445991168935551/1452998011568200/
https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/photos/pcb.1445991168935551/1452998011568200/
https://www.facebook.com/Paneuropa.Ukraine/photos/pcb.1445991168935551/1452998011568200/
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Пан'європейської молоді Німеччини та Віталій Яремчук – молодіжний делегат 

України до ООН (2018) та Конгресу Ради Європи (2020). Вони розповіли про свій 

досвід участі в місцевих виборах у Баварії та Чернівецькій області. Зустріч 

модерувала членкиня Пан'європейського Союзу України, студентка 4-го курсу 

спеціальності "Суспільні комунікації" Гаценко Анастасія (9 грудня 2020 р.). 

Друга зустріч у рамках проєкту «Участь молоді України, Німеччини та 

Австрії в місцевих виборах», який реалізується Пан'європейським Союзом 

України за підтримки Фонду Ганса Зайделя. Спікерами зустрічі були Кароліна 

Гунґерлендер – Депутатка ландтагу Відня та Олег Саїк – Голова Івано-

Франківського міського осередку Української Галицької Партії. Зустріч 

модерувала членкиня Пан'європейського Союзу України, студентка 4-го курсу 

спеціальності "Регіональні студії" Дар’я Гаман (11 грудня 2020 року відбулася). 

Пан'європейський Союз України за сприяння Фонду Ганса Зайделя провів 

15-16 грудня 2020 р. Міжнародний молодіжний форум "UNITED EUROPE». 

Організаторкою заходу стала членкиня Пан'європейського Союзу України, 

студентка ІV курсу спеціальності «Суспільні комунікації» ФПМВ Гаценко 

Анастасія. Модерувала захід студентка ІV курсу спеціальності «Суспільні 

комунікації» ФПМВ Главак Анна. Учасниками форуму були представники 

європейської молоді Хорватії, Німеччини Словенії та України. Під час першого 

дня Форуму перед учасниками виступили: Адам Рейхардт, головний редактор 

польського журналу «New Eastern Europe»; Андрій Лепавцов, колишній радник 

міністра закордонних справ Північної Македонії, Посол Північної Македонії в 

Європейському Союзі; Іван Нагорняк, радник віце-прем’єрки з європейської та 

євроатлантичної інтеграції України; Марія Мезенцева, заступниця голови 

Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським 

Союзом. Другий день Форуму організатори провели в форматі віртуалізованої 

Ради Асоціації. 

 

4.2.2.1. Наукові конференції та інші заходи 

 

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 

2020 р. та інших ВНЗ взяв участь у таких заходах: 

19 лютого 2020 р.: Цвєтков О.Г., участь у круглому столі "Дві Америки" у 

співробітництві з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, 

Дипломатичною академією України ім. Геннадія Удовенка, UA: Ukraine 

Analytica. 

02 березня 2020 р.: Бессонова М.М., учасник стратегічної сесії «Розробка 

концепції комплексної програми парламентської просвіти», ЄС ПРООН з 

парламентської реформи, ГО «Глобал офіс», Апарат Верховної Ради України. 

19 березня 2020 р.: Цвєтков О.Г., Бессонова М.М. участь у вебінарі 

«Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам»  
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15 жовтня 2020 р.: Мельник Г.М., участь у круглому столі «Закон 

Республіки Польщі «Про вищу освіту і науку». Уроки для України», який 

відбувся в Київському університеті імені Бориса Грінченка. 

20-23 жовтня 2020 р.: Цвєтков О.Г., учасник Транскордонного українсько-

молдовського форуму слухачів курсів “Культурна дипломатія як інструмент 

взаєморозуміння народів”. Тема лекції: Європейські цінності та культурна 

дипломатія: Україна – Молдова. 

29 жовтня 2020 року на Факультеті права та міжнародних відносин 

відбулася Всеукраїнська наукова онлайн-конференція за міжнародною участю 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права». 

Ініціатором проведення конференції виступила кафедра міжнародних відносин 

та міжнародного права. У конференції взяли участь викладачі, науковці, 

аспіранти та студенти з 21 університету та наукових установ України, Литви та 

Казахстану, зокрема: Європейського гуманітарного університету (м. Вільнюс, 

Литва), НАО «Медичний університет Астана» (м. Нур-Султан, Казахстан), 

Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ), Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ), Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ), Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ), Київського 

національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого 

(м. Київ), ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка 

Юрія Бугая» (м. Київ), Київського національного торговельно-економічного 

університету (м. Київ), ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ), 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (м. 

Суми), Запорізького національного університету (м. Запоріжжя), Запорізького 

інституту економіки і інформаційних технологій (м. Запоріжжя), Запорізького 

державного медичного університету (м. Запоріжжя), Національного 

університету «Львівська політехніка» (м. Львів), Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів), ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-

Франківськ), Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(м. Чернівці), Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), 

Херсонського державного університету (м. Херсон), Бердянського державного 

педагогічного університету (м. Бердянськ, Україна). Матеріали конференції: 

https://fpmv.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/2020/%D0%9D%D0%B0%D

1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%

BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%9C%D0%9F/Materials-confer-

KUBG-29_Oct_2020.pdf 

17 листопада 2020 р.: Вдовиченко В.А., участь у міжнародному вебінарі 

«Вплив пандемії на ефективність вищої освіти: виклики сьогодення та 

майбутнього», проведеного за ініціативи Ташкентського університету економіки 

та за участі Надзвичайного і Повноважного Посла України М.П. Дорошенка. 

25 листопада 2020 р.: Мельник Г.М., участь у Міжнародному круглому 

столі «Протидія дезінформації в умовах гібридної війни Російської Федерації 

https://fpmv.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/2020/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%9C%D0%9F/Materials-confer-KUBG-29_Oct_2020.pdf
https://fpmv.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/2020/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%9C%D0%9F/Materials-confer-KUBG-29_Oct_2020.pdf
https://fpmv.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/2020/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%9C%D0%9F/Materials-confer-KUBG-29_Oct_2020.pdf
https://fpmv.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/2020/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%9C%D0%9F/Materials-confer-KUBG-29_Oct_2020.pdf
https://fpmv.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/2020/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%9C%D0%9F/Materials-confer-KUBG-29_Oct_2020.pdf
https://fpmv.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/2020/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%9C%D0%9F/Materials-confer-KUBG-29_Oct_2020.pdf
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проти України», який був організований Військово-юридичним інститутом 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

15 грудня 2020 р.: Братко І.В., участь у круглому столі Торгово-

промислової палати України з обговорення аналітичної записки "Стан розвитку 

та державної політики щодо малого бізнесу", підготовленої Дмитром Ляпіним. 

4 грудня 2020 р. Тимченко Л.О.: увійшла в склад організаційного комітету 

конференції та модерувала секцію: “Шляхи підвищення якості вищої юридичної 

освіти в Україні: сучасний стан та реальні практичні кроки” // Всеукраїнська 

конференція «ВИЩА ЮРИДИЧНА ОСВІТА В XXI СТОЛІТТІ: ВИКЛИКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», ініціатором якої виступили: Інститут 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.  

 

4.2.3. Кафедра іноземних мов 

 

У 2020 році організовано міжнародну онлайн конференцію (від кафедри 

іноземних мов - доц. Солдатова Л.П.) за участю School of Education, Central 

University of Gujarat, Gandhinagar, India, ІФФ Університета Грінченка, студентів 

факультету ІФФ: Translation in the Modern World and the Modern World in 

Translation. 

 

V. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ 

 

5.1. Кафедра публічного та приватного права 

 

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 навчальних закладів та установ. 

Орел Л.В.: Курс “Основи англійської граматики рівня B2”, British Side. - 36 

hour training program. Стажування в Європейському університеті Віадріна у 

Франкфурті-на-Одері (ФРН) "Сучасні підходи до організації навчального 

процесу для здобувачів юридичної освіти" за фахом "Юридичні науки" в обсязі 

6 кредитів (180 годин). 24 серпня - 2 жовтня 2020 року. 

Буличева Н.А.: Стажування “Єдиний освітній простір Україна-ЄС”, 27.09-

02.10.2020 на базі Пулського університету імені Юрая Добріле; Підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників Київський університет імені 

Бориса Грінченка за Лідерським модулем 24-30 листопада 2020 року. 

Чернега А.П.: Certificate reg.# HR 9403 / 02.10.2020 Andriy Cherneha For 

successfully participated international internship program on the topic of: «UNIFIED 

EDUCATIONAL SPACE: UKRAINE-EU» Workload: Contact 45 hours, Independent 

work 90 hours (Course duration 135 hours) Awarded 4,5 ECTS credits. 

Байталюк О.М.: Підвищення кваліфікації (стажування) Київський 

національний університет технологій та дизайну Інститут права та сучасних 

технологій навчання, кафедра приватного та публічного права; підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників Київський університет імені 
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Бориса Грінченка за модулем ІКТ 13-25 квітня 2020 р.; Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників Київський університет імені Бориса 

Грінченка за лідерським модулем (7-21 травня 2020 р.); Курс «Децентралізація: 

від патерналізму до відповідального розвитку»; курс «Захист прав людей з 

інвалідністю». 

Обловацька Н.О.: Лідерський модуль в КУ ім. Б.Грінченка (квітень 2020 

р.); курс «Діалог та медіація: Шлях до порозуміння» (4.05.2020 р.); курс «Освітні 

інструменти критичного мислення» (27.05.2020 р.); курс Coursera «Психологія 

комунікації» (7.08.2020 р.); курс Coursera «Позитивна психологія» (23.09.2020р.). 

Хатнюк Н.С.: Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Київський університет імені Бориса Грінченка за Лідерським модулем (16-20 

квітня 2020 року).  

Сергієнко Н.А.: Закордонне стажування Хорватія +Польща: «UNIFIED 

EDUCATIONAL SPACE: UKRAINE-EU» Workload: Contact 45 hours, Independent 

work 90 hours (Course duration 135 hours) Awarded 4,5 ECTS credits.  

Задорожний Ю.А.: Підвищення кваліфікації, Національний транспортний 

університет.  

Паламарчук І.В.: Навчання в Українській школі урядування за дворічною 

програмою “Іноземна мова в публічному адмініструванні (англійська мова)” (з 

01.10.2018 по 30.06.2020); Навчання в ТОВ “АЙКЮЖН ІТ” за програмою з 

використання та експлуатації програмного продукту “Інформаційна система 

управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати (HRMIS)” 

(16, 21-23.04.2020). 

Рудик В.А.: StrikePlagiarism.com, “The methodology of plagiarism 

prevention”; Вебінар “Акредитація: як підготуватися та уникнути помилок?”  (30 

листопада 2020 року); Вебінар “Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: 

розвиток освітніх програм та їх акредитація” (24.11.2020). 

 

5.2. Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 

 

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. 

Бессонова М.М., пройшла змістовий модуль «Інформаційно-комунікативні 

технології» у Київському університеті імені Бориса Грінченка (30 квітня – 15 

травня 2020 р.); Learning to Teach Online, UNSW Sydney (The University of New 

South Wales)б он-лайн платформа Coursera (Verify at 

coursera.org/verify/PGLBJVR72ZD6). 

Пістракевич О.В., пройшла навчання в рамках Модулю Жана Моне  

«Соціальне згуртування в освіті і врядуванні: європейські студії» (23-27 травня 

2020 року).  

Лісовська М.М., пройшла підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників за дидактичним модулем (05 лютого 2020 р.), Фаховий модуль 

(стажування), Дидактичний модуль. 
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Протягом 24-30 листопада 2020 р. викладачі кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права Мельник Г.М., Лісовська М.М., Ілюк Т.В. 

пройшли підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за 

лідерським модулем, прослухавши курс: «Побудова ефективної взаємодії 

викладача зі студентами». 

Пістракевич О.В., перемога у конкурсі для участі у програмі академічної 

мобільності Еразмус+КА1 в Європейському гуманітарному університеті (Литва) 

(запланована реалізація- травень 2020 р.- перенесено у зв’язку з пандемією) 

Тимченко Л.О., пройшла на платформі Coursera 4 дистанційних курси з 

циклу «Academic Writing».  

Брайчевська О.А., пройшла он-лайн-курс «Global Diplomacy – Diplomacy 

in the Modern World» Університету Лондона та Університету SOAS Лондона 

через Coursera.  

Цвєтков О.Г., курси “Культурна дипломатія як інструмент 

взаєморозуміння народів”, “Культурна дипломатія та офіційна дипломатія: 

точки дотику і взаємодії” (30 годин).  

Лідерський модуль: Мельник Г.М., Лісовська М.М., Ілюк Т.В. 

Інше: Пістракевич О.В., Братко І.В. Вебінар по ЕНК 21.09.2020 GMT-7; 

Бессонова М.М. (наказ №278, 22.05.2020 р.); Ілюк Т.В. (вебінар з підвищення 

ефективності роботи в ЕНК, 17.09.2020); Ілюк Т.В. (вебінар по журналу оцінок, 

22.09.2020); Тимченко Л.О. (coursera, 4 модулі); Братко І.В. (coursera, 4 модулі, 

Вебінар видавництва John Wiley and Sons 19 березня 2020.Основи роботи з 

системою перевірки текстів на плагіат. Майстер-клас UNICHECK Україна 12 

травня 2020 р.); Брайчевська О.А. (coursera, 3 модулі); Бессонова М.М. ((Learning 

to Teach Online. Coursera. UNSW Sydney (The University of New South Wales). 02 

June 2020; Grammar and Punctuation. Coursera. University of California. 31 July 

2020; Онлайн ресурси видавництва Wiley в допомогу дослідникам. Вебінар 

видавництва John Wiley and Sons 19 березня 2020; Основи роботи з системою 

перевірки текстів на плагіат. Майстер-клас UNICHECK Україна 12 травня 2020 

р.); Слюсаренко І.Ю. «Використання даних у боротьбі маніпуляцією та 

дезінформацією», Чеська громадська організація Асоціація з міжнародних 

питань. 

 

5.3. Кафедра іноземних мов 

 

У 2020 році 2 викладачі пройшли фаховий модуль (Бондар О.Ю., 

Гродський І.Я.), 3 викладачів  – модуль ІКТ (Бондар О.Ю., Шкарбан І.В., 

Кушевська Н.М.), 2 викладачів  – дидактичний модуль (Гродський І.Я., 

Кушевська Н.М.), 2 – лідерський модуль (Качур І.І., Терещук М.О.).  

Майже всі викладачі брали участь в різних вебінарах, онлайн курсах, низка 

викладачів пройшли Coursera та отримали сертифікати, деякі викладачі 3, 4 та 

навіть 6 сертифікатів (Безпалова Н.П., Кушевська Н.М., Заверуха Ю.Г., 

Буяновська О.А., Лисак А.П., Терещук М.О., Бондар О.Ю., Качур І.І.)  
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VI. ВЗАЄМОДІЯ ТА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ 

 

6.1. Кафедра публічного та приватного права 

 

В рамках організаційної роботи проводились: організаційні (ознайомчі) 

зустрічі зі студентами І курсу денного та заочного відділення та студентами, які 

вступили на ІІ та ІІІ курс факультету; зустрічі зі студентами ІV та VІ курсів щодо 

організації та проведення державної підсумкової атестації; зі студентами ІV 

курсу щодо організації та проведення ЗНО з правознавства та вступу до 

магістратури; зустрічі кураторів з групами для вирішення поточних 

організаційних питань; індивідуальна робота з студентами, які не відвідують 

навчальні заняття та мають  академічні заборгованості у навчанні; робота з 

батьками студентів, які не відвідують навчальні заняття та мають  академічні 

заборгованості у навчанні. 

Організовано екскурсії для студентів спеціальності “Право”: Орел Л. В., 

Калашник О. М. Судові засідання та екскурсія для студентів 2 і 4 курсів 

спеціальності “Право” - Апеляційний суд міста Києва. 19 лютого 2020; Байталюк 

О.М., Паламарчук В.І. 17 січня 2020  - ознайомче відвідування державної 

установи «Київський слідчий ізолятор» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 13) 

студентами 4 курсу; Організація і проведення спільного заходу щодо відвідання 

Музею Національної академії прокуратури України (Чернега В., Кравчук В., 05 

березня 2020 р.). 

Проведено наукові заходи: студенти 1 курсу спеціальності «Право» взяли 

участь в онлайн грі «Що? Де? Коли?» (квітень 2020 р.); студенти спеціальності 

«Право» долучилися до святкового онлайн марафону "Родинний Великдень" 

(квітень 2020 р.);  участь студентів у всеукраїнській соціальної акції Міністерства 

охорони здоров'я України #ПідтримуюЛікарів та звертаються до кожного з 

закликом бути свідомими, дотримуватися всіх карантинних заходів та 

залишатися вдома (травань 2020р.); викладачі та студенти кафедри взяли участь 

у Фестивалі – конкурсі «Грінченківська весна» у всіх категоріях та номінаціях 

(травань 2020р.); кафедра публічного та приватного права провела онлайн 

змагання, з використанням сервісу Google Meet, у пізнавально-інтелектуальній 

грі Брейн-ринг на тему: «Грінченківці знають свої права”  між студентами 

спеціальності «Право» Факультету права та міжнародних відносин і студентами 

спеціальності «Соціальна педагогіка» Фахового коледжу 

«Універсум» (Обловацька Н.О., старши викладач, 9 грудня 2020 р.). ⠀ 

 

6.2. Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права  

 

За сприяння кафедри студенти-міжнародники виступають організаторами 

та  модераторами фахових онлайн заходів, серед яких: зустріч у рамках проекту 

«Участь молоді України, Німеччини та Австрії в місцевих виборах», 

Міжнародний молодіжний форум "UNITED EUROPE», які реалізуються 

Пан'європейським Союзом України за підтримки Фонду Ганса Зайделя, тощо.

 ⠀Команди студентів долучаються до фахових онлайн змагань 
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всеукраїнського рівня, серед яких: Перші Всеукраїнські змагання з Європейської 

Соціальної Хартії; Всеукраїнський Турнір формату «Що? Де? Коли?», 

організований Програмою розвитку ООН в Україні та The GAME з нагоди 75 

річниці створення Організації Об'єднаних Націй. 

Студенти кафедри в період карантинних обмежень активно долучились як 

організатори та учасники до низки он-лайн фахових освітніх інтерактивів: 

форумів, лекцій, семінарів, вебінарів, моделювань засідань НАТО та ООН, 

панельних дискусій, майстер – класів, хакатонів, освітніх рольових та 

стратегічних ігор, практичних воркшопів, тренінгів, шкіл політичного успіху та 

шкіл права.   

Для підвищення фахових мовних компетентностей студенти кафедри 

запровадили функціонування англомовного дискусійного клубу та вперше 

провели онлайн Моделювання засідання ООН з метою підвищення 

дипломатичних компетентностей. 

Актинво долучившись до он-лайн освітніх курсів від провідних 

університетів світу від  Courséra, студенти кафедри успішно їх пройшли та 

отримали відповідні сертифікати. 

Студенти кафедри (15 осіб) є учасниками проекту  Action Diplomacy: 

Ukraine - складової всесвітньої мережі проектів, які дозволяють молоді здобути 

навички практичної дипломатії, шляхом відвідин посольств та фахових 

міжнародних установ (відвідали 17 посольств та міжнародних організацій – в 

офлайн та онлайн форматі).  

 

6.3. Кафедра іноземних мов 

 

У зв’язку з карантином було внесено деякі поправки в роботі зі студентами, 

що спричинило зменшення відповідних заходів. Проте викладачами 

Кушевською Н.М, Нетудихатою Т.С. та іншими були проведені заходи в он-лайн 

режимі, присвячені відзначенню дня Грінченка. 

Викладачі кафедри налаштували нові форми  зв’язку зі студентами, 

зокрема, через такі онлайн інструменти, як чати в вайбері та телеграмі, 

конференції Зум та Гугл міт, часто використовувалася електронна пошта. Окрім 

безпосередньо занять за програмою, обговорювалися поточні новини, 

рекомендації щодо пандемії, актуальні події у світі, Україні та нашому 

університеті.  

1-й тур студентської олімпіади перенесено на початок 2-го семестру, з 

врахуванням нинішньої ситуації, за якої студенти перевантажені і внаслідок 

перенесення можна отримати кращі результати, а минулорічні переможці не 

змогли взяти участь в 2-му всеукраїнському турі через карантин.  

 

VII. З КИЄВОМ І ДЛЯ КИЄВА 

 

Соціальний проєкт «З Києвом і для Києва» реалізовувався як викладачами, 

так і студентами Факультету в основму як безоплатна первинна правова 

допомога мешканцям м. Києва та інших регіонів України (переважно, соціально 
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незахищеним верствам населення) в межах діяльності Юридичної клініки 

«Астрея» (керівник – Чернега А.П., доцент кафедри публічного та приватного 

права).   

Табл. 8. Кількісні показники про діяльність Юридичної клініки  

«Астрея» 

 
Захід Дати (місяць) 

або 

періодичність 

проведення 

Кількість 

відвідувачів 

Задіяно 

студентів 

Задіяно 

співробітників 

Консультації, 

юридичний супровід 

окремих справ  

2 рази на 

тиждень 

 

75 20 3 

 

Основними завданнями підрозділів Факультету права та міжнародних 

відносин на 2021 рік є: 

 

1. Підвищувати рівень корпоративної культури в працівників та 

студентів за для підтримання та збагачення університетських духовних надбань 

і традицій, що розвивають громадянську, національну та європейську 

самоідентифікацію, виховують повагу до європейських та світових цінностей, 

надбань національної культури, її історичних та сучасних традицій. 

2. Систематично оновлювати наявні освітні програми у відповідності 

до вимог часу та проходити їх акредитацію. 

3. Постійно  удосконалювати форми та методи дистанційного навчання 

студентів з використанням  новітніх інформаційних технологій. 

4. Активізувати і поглиблювати співпрацю з роботодавцями 

Факультету з метою забезпечення належної підготовки конкурентноздатних 

фахівців з права та міжнародних відносин відповідно до сучасних потреб та 

вимог ринку праці.   

5. Підвищувати рівень наукових досліджень через виконання 

співробітниками Факультету їх індивідуальних наукових тем та публікаційну 

активність у закордонних та вітчизняних науковометричних і фахових виданнях. 

6. Активізувати роботу з закордонними партнерами в межах існуючих 

угод та розширювати мережу міжнародної спрівпраці через здобуття 

міжнародних проєктів та їх реалізацію, академічну мобільність викладачів та 

студентів тощо. 


