
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка  

від 22 вересня 2020 р. 

1. Про затвердження Змін до Навчального плану підготовки здобувачів вищої 

освіти за Освітньо-професійною програмою 081.00.01 Право галузь знань 08 Право, 

спеціальність 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та Змін до 

Освітньо-професійної програми 081.00.01 Право галузь знань 08 Право, 

спеціальність 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.  

Доповідачі: Сергієнко Наталія Артурівна, старший 

викладач кафедри публічного та приватного права, 

кандидат юридичних наук, гарант ОПП першого 

(бакалаврського рівня) вищої освіти 081 Право. 

Лілія Василівна Орел, завідувач кафедри 

публічного та приватного права, доктор юридичних 

наук, доцент; 

Регламент доповіді: до 5 хвилин 

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи запитання, відповіді, обговорення: до 

10  хвилин 

 

2. Про затвердження Нової редакції Навчального плану підготовки здобувачів 

вищої освіти за Освітньо-професійною програмою 081.00.01 Право  галузь знань 

08 Право, спеціальність 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

та Нової редакції Освітньо-Професійної програми 081.00.01 Право галузь знань 

08 Право, спеціальність 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доповідачі: Сергієнко Наталія Артурівна, старший 

викладач кафедри публічного та приватного права, 

кандидат юридичних наук, гарант ОПП першого 

(бакалаврського рівня) вищої освіти 081 Право. 

Лілія Василівна Орел, завідувач кафедри 

публічного та приватного права, доктор юридичних 

наук, доцент; 

Регламент доповіді: до 5 хвилин 

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи запитання, відповіді, обговорення: до 

10  хвилин 

 

3. Про затвердження Нових редакцій описів Освітньо-професійних програм 

291.00.01 Суспільні комунікації та 291.00.02 Регіональні студії галузь знань 

29 Міжнародні відносин, спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Ігор Володимирович Жалоба, завідувач 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного 

права, доктор історичних наук, професор  

Регламент доповіді: до 5 хвилин 

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи запитання, відповіді, обговорення: до 

10  хвилин 

 



4. Про затвердження Плану виховної роботи (соціально-гуманітарної роботи) на І 

півріччя 2020-2021 р.  

Доповідач: Наталія Валеріївна Баранова, 

заступник декана з науково-педагогічної та 

соціально-гуманітарної роботи, доцент кафедри 

історії України, кандидат історичних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 

10 хв. 

5. Про організацію та проведення практик студентами ФПМВ у 2020-2021 н.р. 
Доповідачі: Ігор Володимирович Жалоба, завідувач 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного 

права, доктор історичних наук, професор  

Лілія Василівна Орел, завідувач кафедри 

публічного та приватного права, доктор юридичних 

наук, доцент 

Дмитро Валентинович Ольшанський, завідувач 

кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, 

доцент 

Регламент доповіді: до 5 хвилин 

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи запитання, відповіді, обговорення: до 

10  хвилин 
6. Про затвердження плану стажування викладачами ФПМВ на 2020-2021 н.р. 

Доповідач: Ірина Юріївна Слюсаренко, 

відповідальний за наукову роботу, доцент кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права, 

кандидат історичних наук, доцент;  

Регламент доповіді: до 5 хвилин 

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи запитання, відповіді, обговорення: до 

10  хвилин 

7. Про рекомендацію викладання дисципліни «Брендинг держав Європи» для 

студентів 6 курсу другого (магістерського) рівня галузь знань 29 Міжнародні 

відносин, спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії англійською мовою. 

Доповідач: Ігор Володимирович Жалоба, завідувач 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного 

права, доктор історичних наук, професор  

Регламент доповіді: до 5 хвилин 

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи запитання, відповіді, обговорення: до 

10  хвилин 

8. Різне 

 

Голова вченої ради                                     І. А. Грицяк 

Секретар вченої ради                                 І. В. Шкарбан 


