
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка  

від  9 квітня 2020 р. 

 

1. Про результати зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. 

Доповідач: Анфіса Юріївна Нашинець-Наумова, 

заступник декана з науково-методичної та навчальної 

роботи, професор кафедри публічного та приватного 

права, доктор юридичних наук, доцент 

 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 15 

хв. 

2. Про стан підготовки до сертифікації ЕНК для використання у системі Е-навчання. 

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 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 15  

хв. 

3. Про затвердження індивідуальних тем досліджень викладачів кафедри   

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 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 15 

хв. 

4. Студентська науково-дослідна робота на Факультеті. 

Доповідачі: Ірина Юріївна Слюсаренко, 

відповідальний за наукову роботу, доцент кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права, кандидат 

історичних наук, доцент;  



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 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 15 

хв. 

5. Про моніторинг освітніх програм та внесення змін у навчальний план 

спеціальності «Право»  

Доповідач: Лілія Василівна Орел, завідувач кафедри 

публічного та приватного права, доктор юридичних 

наук, доцент 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 15 

хв. 

6. Про проведення заходів з профорієнтаційної роботи на Факультеті 

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 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 15 

хв. 

7. Про корпоративну культуру в Університеті та на кафедрах Факультету права та 

міжнародних відносин: поточний стан та перспективи як елементу робочого, 

освітнього та комунікативного процесу (На основі Звіту із дослідження «Корпоративна 

культура Київського Університету імені Б.Грінченка: опитування співробітників») 

 

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; 

Співдоповідач: Ігор Андрійович Грицяк, Голова 

вченої ради ФПМВ, декан Факультету права та 

міжнародних відносин, професор кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права, доктор наук з 

державного управління, професор 

 

 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповіді, запитання, обговорення: до 15 

хв. 

8. Різне 

 

 

Голова вченої ради                                     І. А. Грицяк 

Секретар вченої ради                                 І. В. Шкарбан 

  


