
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка  

від 24 грудня 2020 р. 

1. Про підсумки роботи Вченої ради Факультету у 2020 р. 

Доповідач: 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 хвилин 

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи запитання, відповіді, 

обговорення: до 15 хвилин 

2. Про підсумки виконання плану роботи ФПМВ. 

Доповідач: 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 хвилин 

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи запитання, відповіді, 

обговорення: до 15 хвилин 

3. Про підсумки роботи кафедр Факультету за 2020 рік та затвердження 

плану роботи кафедр Факультету на 2021 рік. 

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 3, включаючи запитання, відповіді, 

обговорення: до 10 хвилин 



4. Про підсумки роботи юридичної клініки «Астрея». 

Доповідач: Андрій Петрович Чернега, 

виборний представник кафедри, доцент 

кафедри публічного та приватного права, 

кандидат юридичних наук, доцент 

 

Регламент доповіді: до 5 хвилин 

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи запитання, відповіді, 

обговорення: до 7 хвилин 

5. Про стан підготовки до первинної акредитації спеціальностей 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».  

Доповідачі: Ігор Володимирович Жалоба, 

завідувач кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права, доктор історичних наук, 

професор; 

Ірина Юріївна Слюсаренко, відповідальний за 

наукову роботу, доцент кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права, кандидат 

історичних наук, доцент, гарант ОПП 

291.00.01 – Суспільні комунікації; 

Марія Миколаївна Бессонова, доцент 

кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права, доктор історичних наук, 

доцент, гарант ОПП 291.00.02 – Регіональні 

студії 

Регламент доповіді: до 5 хвилин 

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи запитання, відповіді, 

обговорення: до 10 хвилин 

6. Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


