
 

Протокол №1 

засідання Ради випускників 

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 29 листопада 2022 р. 

 

Присутні: 7 осіб  

За списком: 7 осіб 

 

ПРИСУТНІ: 

 

1. Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна – заступник декана 

Факультету права та міжнародних відносин з науково- методичної та навчальної 

роботи; 

2. Слюсаренко Ірина Юріївна - заступник декана Факультету права та 

міжнародних відносин з наукової роботи; 

 

Випускники: 

1. Івашкевич Ангеліна Анатоліївна – випускниця ОП «Право». 

2. Позняк Андрій Олександрович – випускник ОП «Суспільні 

комунікації». 

3. Лозицька Марія Миколаївна - – випускниця ОП «Міжнародне 

право». 

4. Потапов Дмитро Костянтинович – випускник ОП «Суспільні 

комунікації». 

5. Чабанюк Тетяна Станіславівна – випускниця ОП «Суспільні 

комунікації». 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Вступне слово заступника декана з науково- методичної та навчальної 

роботи ФПМВ Нашинець-Наумової Анфіси Юріївни 

2. Затвердження складу Ради випускників 

3. Обрання секретаря Ради випускників ФПМВ 

4. Обрання Голови Ради випускників ФПМВ 

5. Затвердження Плану роботи Ради випускників на 2023 календарний рік. 

6. Різне



 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ 

 

1. Затвердження складу Ради випускників Факультету права та 

міжнародних відносин на 2023 календарний рік. 

Слухали: 

Доповідь заступника декана з науково- методичної та навчальної роботи 

Нашинець-Наумової Анфіси Юріївни щодо важливості створення Ради з метою 

посилення впливу випускників Університету на його розвиток та якість 

підготовки конкурентоспроможних фахівців. 

 

Ухвалили: 

Затвердити склад Ради випускників на 2023 календарний рік 

2. Затвердження кандидатури секретаря Ради 

 Слухали: 

Інформацію випускниці ОП «Право» Івашкевич Ангеліни Анатоліївни про 

рекомендацію на посаду секретаря Ради випускників ФПМВ Позняка Андрія 

Олександровича -  випускника ОП «Суспільні комунікації» ; 

 

Ухвалили: 

Затвердити на посаду секретаря Ради випускників ФПМВ Позняка Андрія 

Олександровича. 

 

За – 5 

Проти – 0 

Утримались - 0 

 

3. Обрання голови Ради 

Слухали: 

Інформацію заступника декана з науково-методичної та навчальної 

роботи Нашинець-Наумової Анфіси Юріївни - про рекомендацію на посаду 

Голови Ради випускників ФПМВ Івашкевич Ангеліну Анатоліївну – 

випускницю ОП «Право».  

 

Ухвалили: 

Затвердити на посаду Голови Ради випускників ФПМВ Івашкевич Ангеліну 

Анатоліївну. 

За – 5 

Проти – 0 

Утримались – 0 



6. Затвердження Плану роботи ради випускників на 2023 

календарний рік. 

 

Слухали: 

Інформацію Голови Ради випускників ФПМВ Івашкевич Ангеліни 

Анатоліївни (план було надіслано всім членам Ради на розгляд та обговорення). 

 

Виступили: 

Секретар Ради випускників ФПМВ Позняк Андрій Олександрович, який 

наразі працює у центральному органі виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

Спікер зауважив на важливості підтримки постійної комунікації зі студентами 

щодо їх побажань та потреб під час навчального процесу, зокрема в рамках 

набуття необхідного досвіду для майбутнього працевлаштування. Також він 

наголосив на необхідності регулярного висвітлення діяльності Ради задля 

посилення зацікавленості та залучення до процесів. 

Голова Ради Випускників ФПМВ Івашкевич Ангеліна Анатоліївна 

додала, що створення Ради та затвердження Плану має на меті формування 

ефективного інструменту взаємодії між здобувачем освіти, університетом та 

випускником. Це має допомогти університету ще краще зрозуміти студентів, а 

здобувачам отримати ще більше необхідних знань та навичок, а випускникам 

ділитися власним досвідом та долучатися до покращення освітнього процесу.   

 

 

Ухвалили: 

Затвердити план Ради випускників ФПМВ на 2023 календарний рік  

(Додаток 1). 

 

 

Голова Ради випускників ФПМВ Ангеліна ІВАШКЕВИЧ 

 

Секретар Ради випускників ФПМВ Андрій ПОЗНЯК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

План роботи Ради випускників ФПМВ на 2023 рік 

 

 

№ Найменування заходу Дата проведення 

1 Перше (організаційне) засідання Ради 

випускників ФПМВ 

29.11.2022 р. 

2 Засідання Ради випускників ФПМВ з метою  

перегляду освітніх програм та надання 

відповідних рекомендацій щодо їх 

удосконалення 

щокварталу 

3 Зустріч Ради випускників ФПМВ зі здобувачами 

освіти 1-2 курсів першого (бакалаврського) рівня 

освіти, з метою їх професійної та соціальної 

адаптації в університетському середовищі та за 

його межами 

Впродовж  

календарного року, 

але не рідше, ніж 2 

рази на рік. 

4 Зустріч Ради випускників ФПМВ  зі здобувачами 

освіти 3-4 курсів першого (бакалаврського) рівня 

освіти та зі здобувачами 1-2 курсів 

другого(магістерського) рівня освіти, з метою 

інформування принципів діяльності ради 

випускників ФПМВ та надання можливих 

пропозицій щодо працевлаштування. 

травень 2023 року 

5 Зустріч Ради випускників ФПМВ зі здобувачами 

освіти в межах реалізації проєкту «Кава з 

випускником», з метою ознайомлення здобувачів 

з цікавими фактами обраної професії, на 

прикладі власного професійного досвіду 

щокварталу 

6 Участь Ради випускників ФПМВ у проведенні 

конференцій, лекцій, семінарів, круглих столів, 

презентацій, прес-конференцій, форумів, 

симпозіумів, з’їздів, соціально-культурних та 

інших публічних громадських заходів для 

випускників, здобувачів освіти, співробітників 

Університету 

впродовж 

календарного року 

7 Залучення членів Ради випускників ФПМВ до 

зустрічей з експертами Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти під час  

акредитацій освітніх програм Факультету 

під час акредитацій 

освітніх програм 

8 Засідання Ради випускників ФПМВ з метою 

підбиття підсумків роботи Ради за календарний 

рік (2022-2023) та планування подальшої роботи 

і проєктної діяльності 

травень 2023 року 



9 Звіт Ради випускників ФПМВ за 2022-2023 рік та 

затвердження плану роботи Ради на наступний 

календарний рік 

травень 2023 року 
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