
РІШЕННЯ 

засідання вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 14.11.2017 року 

1. Інформацію А.Ю. Нашинець-Наумової, заступника декана з науково-методичної та 

навчальної роботи, кандидата юридичних наук, доцента, про результати 1-го 

атестаційного тижня та роботу зі студентами, які мають академічну заборгованість, 

взяти до уваги. 

2. Інформацію А.Ю. Нашинець-Наумової, заступника декана з науково-методичної та 

навчальної роботи, кандидата юридичних наук, доцента, про підготовку до другого 

атестаційного тижня, взяти до уваги. 

3. Інформацію завідувачів кафедр про затвердження плану стажування викладачів 

Факультету у 2017-2018 н.р. взяти до уваги. 

4. Інформацію Д.В. Бойчука, завідувача кафедри публічного та приватного права, 

кандидата юридичних наук, доцента, про планування та організацію навчально-

виховного процесу та науково-педагогічної діяльності на кафедрі публічного та 

приватного права в новому навчальному році взяти до уваги. 

5. Інформацію Д.В. Ольшанського, завідувача кафедри англійської мови, кандидата 

педагогічних наук, доцента, про планування та організацію навчально-виховного 

процесу та науково-педагогічної діяльності на кафедрі англійської мови в новому 

навчальному році взяти до уваги. 

6. Рекомендувати кандидатуру Гондюл Олександри Дмитрівни, голови Наукового 

товариства, студентки 5 курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», як претендента на отримання іменної стипендії 

Бориса Грінченка. 
7. Затвердити склад науково-методичної комісії вченої ради Факультету права та 

міжнародних відносин. До складу комісії включити А.Ю. Нашинець-Наумову, 

заступника декана з науково-методичної та навчальної роботи, кандидата юридичних 

наук, доцента; І.Ю. Слюсаренко, відповідальну за наукову роботу на Факультеті, 

доцента кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, кандидата історичних 

наук, доцента; Д.Г. Севрюкова, професора кафедри публічного та приватного права, 

доктора юридичних наук, професора; І.В. Жалобу, завідувача кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права, доктора історичних наук, професора; Д.В. 

Ольшанського, завідувача кафедри англійської мови, кандидата педагогічних наук, 

доцента. 

7.1.        Головою науково-методичної комісії вченої ради Факультету права та 

міжнародних відносин обрати І.Ю. Слюсаренко. 

8. Рекомендувати до друку рукопис монографії Д.Г. Севрюкова, професора кафедри 

публічного та приватного права, доктора юридичних наук, професора «Суверенітет. 

Генеалогія ідеї в контексті політичної та правової історії». 
 

 


