
Протокол дистанційного засідання Ради студентського 

самоврядування Факультету права та міжнародних відносин 

Київського Університету імені Бориса Грінченка № 9 

 

    «15» березня 2021 року                                       Вся Україна                                    

15 год.00 хв.   Додаток для відеоконференцій “Google 

Meet” 

          На засіданні присутні 15 з 17 повноважних членів. В якості 

гостя запрошена студентка групи МПб-1-18-4.0д Лозицька Марія 

Миколаївна. Кворум для прийняття рішення становить 10 осіб, якщо 

інше не передбачене положенням.  

Головуючий: Гаман Дар’я Олександрівна - Голова РСС 

Секретар: Сніжко Володимир Володимирович 

Реєстр присутніх: 

№ 

з/п  

Прізвище, ім’я, по-батькові Посада Підпис 

1 Гаман Дар’я Олександрівна Голова РСС + 

2 Комісаренко Анастасія 

Сергіївна 

Заступниця 

голови з питань 

координації 

- 

3 Сніжко Володимир 

Володимирович 

Секретар РСС + 

4 Головінська Марина Юріївна Членкиня РСС + 

5 Павріанідіс Аліса Віталіївна Голова 

департаменту 

інформаційног

о забезпечення 

+ 



6 Сезько Анастасія Сергіївна Фінансовий 

секретар РСС 

+ 

7 Горобець Денис Анатолійович Член РСС + 

8 Корешков Ігор Валерійович Член РСС + 

9 Савчук Дар'я Дмитрівна Членкиня РСС + 

10 Зелений Данило Вікторович Член РСС + 

11 Тропешко Анна Володимирівна Членкиня РСС + 

12 Якіменко Олександра 

Анатоліївна 

Членкиня РСС + 

13 Гаркавенко Марія 

Олександрівна 

Членкиня РСС + 

14 Матківська Надія Василівна Членкиня РСС + 

15 Малєкіна Ніна Іванівна Голова 

департаменту 

зовнішньої 

політики та 

волонтерства 

- 

16 Бажинова Анна Євгеніївна Членкиня РСС + 

17 Левицька Анастасія Андріївна Членкиня РСС + 

        

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Внесення питань до розгляду – відповідно до положення.  

Питання №1.  

Про реалізацію проєкту “Кар’єрний марафон”. 

СЛУХАЛИ:  



Сезько А.С., яка запропонувала обговорити список поточних 

завдань для реалізації проєкту “Кар’єрний марафон”.  

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити список поточних завдань та призначити 

відповідальних за організацію їх виконання Матківську Н.В., 

Якіменко О.А. 

Питання № 2. 

Про пропозиції змін до проєкту освітньої програми «Міжнародне 

право»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

СЛУХАЛИ:  

Матківську. Н.В., яка розповіла, що проєкт освітньої програми був 

розміщений на сайті у березні 2021 р., про що їй було повідомлено  

гарантом освітньої програми; розповіла, що студенти 

спеціальності “Міжнародне право” мають можливість 

ознайомитися з проєктом ОП та внести пропозиції до його 

оновлення; розповіла про те, що є залученою до робочої групи з 

розробки ОП “Міжнародне право”.  

Матківська Н.В. виступила з такими пропозиціями: 

(1) приділяти увагу до вивчення законодавства України при 

викладанні дисциплін порівняльного характеру.  

(2) шляхом комунікації з гарантом освітньої програми 

Тимченко Л.О. скоординувати співпрацю РСС задля розробки 

опитувань для студентів спеціальності “Міжнародне право”. 

Присутні обговорили пропозиції. 

Лозицьку М.М., яка висловила думку про те, що студентами 

сприймається позитивно рішення робочої групи з розробки 

освітньої програми “Міжнародне право” щодо можливості 

обирати дисципліни з усього каталогу вибіркових дисциплін 

Університету. 

Лозицька М.М. виступила з такими пропозиціями: 



(1) включити до баз практики судові органи; 

(2) включити до ОП дисципліну, що відповідає вивченню основ 

адвокатської діяльності. 

Присутні обговорили пропозиції. 

ВИРІШИЛИ:  

Запропонувати кафедрі міжнародних відносин та міжнародного права 

та робочій групі з перегляду та оновлення освітніх програм: 

(1) Звернути увагу до вивчення законодавства України при 

викладанні дисциплін порівняльного характеру.  

(2) У співпраці з гарантом освітньої програми Тимченко Л.О. 

створити опитування для студентів спеціальності “Міжнародне 

право”. 

(3) Включити до баз практики судові органи; 

(4) Включити до ОП дисципліну, що відповідає вивченню 

основ адвокатської діяльності. 

 

 

Голова                                     __________(підпис)                  Гаман Д.О.                           

(ПІП) 

 

Секретар                               __________(підпис)                Сніжко В.В.                         

 (ПІП) 


