
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 12 грудня 2017 р. 

 

1. Про затвердження тем дипломних і магістерських робіт ОР «бакалавр», 

«магістр» всіх спеціальностей. 

     Доповідачі: Ганна Мирославівна Мельник, 

виборний представник кафедри, доцент кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права, кандидат 

історичних наук, доцент; 

Дмитро Валерійович Бойчук,  

    завідувач кафедри публічного та приватного права,  

    кандидат юридичних наук, доцент; 

    Анфіса Юріївна Нашинець-Наумова,  

    заступник декана з науково-методичної та навчальної 

    роботи, кандидат юридичних наук, доцент 

 
Регламент доповідей: до 15 хв. 

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

 

2.  Про затвердження голів екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі 

встановленням відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог ОПП та 

присвоєння їм кваліфікації за рівнем бакалавр, магістр на Факультеті права та 

міжнародних відносин на 2018 р. 

Доповідачі: Ганна Мирославівна Мельник, 

виборний представник кафедри, доцент кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права, кандидат 

історичних наук, доцент; 
Дмитро Валерійович Бойчук,  

завідувач кафедри публічного та приватного права, 

кандидат юридичних наук, доцент; 

Анфіса Юріївна Нашинець-Наумова,  

заступник декана з науково-методичної та навчальної 

роботи, кандидат юридичних наук, доцент 

 

Регламент доповідей: до 5 хв. 

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

 

3. Планування та організація навчально-виховного процесу та науково-

педагогічної діяльності на кафедрі міжнародних відносин та міжнародного права 

в новому навчальному році.    

Доповідач: Ганна Мирославівна Мельник, 

виборний представник кафедри, доцент кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права, кандидат 

історичних наук, доцент 

 

 



Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв. 

4. Про науково-дослідну роботу на Факультеті права та міжнародних відносин 

за 2017 р. 

Доповідач: Ірина Юріївна Слюсаренко, 

відповідальна за наукову роботу, доцент кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права, кандидат 

історичних наук, доцент 
Регламент доповіді: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь,  запитання, обговорення: до 15 хв. 

5. Про перелік вибіркових дисциплін гуманітарного спрямування у 2018-2019 рр. 

Доповідач: Анфіса Юріївна Нашинець-Наумова,  

   заступник декана з науково-методичної та навчальної 

   роботи, кандидат юридичних наук, доцент 
Регламент доповідей: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв. 

     

6. Про стан та напрямки підвищення ефективності наукової роботи студентів 

Факультету.    

Доповідач: Ірина Юріївна Слюсаренко, 

    відповідальна за наукову роботу,  

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного 

права, кандидат історичних наук, доцент 

 

Регламент доповідей: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв. 

7. Про стан забезпечення базами практик студентів всіх спеціальностей (ІІ 

півріччя 2017-2018 н.р.). 

Доповідачі: Ганна Мирославівна Мельник, 

виборний представник кафедри, доцент кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права, кандидат 

історичних наук, доцент; 

Дмитро Валерійович Бойчук,  

    завідувач кафедри публічного та приватного права,  

    кандидат юридичних наук, доцент 
     

 

Регламент доповідей: до15 хв. 

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 20 хв. 

8. Різне. 


