
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка  

від 27 жовтня 2020 р. 

1. Про реалізацію наукових досліджень на кафедрах Факультету права та 

міжнародних відносин.  

Доповідачі:  

Лілія Василівна Орел, завідувач кафедри 

публічного та приватного права, доктор 

юридичних наук, доцент; 

Наталія Сергіївна Хатнюк, професор кафедри 

публічного та приватного права, доктор 

юридичних наук, доцент; 

Наталія Артурівна Сергієнко, старший 

викладач кафедри публічного та приватного 

права, кандидат юридичних наук; 

Ірина Василівна Братко, доцент кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права, 

кандидат юридичних наук, доцент;  

Вікторія Андріївна Вдовиченко, доцент 

кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права, кандидат історичних 

наук, доцент; 

Ірина Юріївна Слюсаренко, відповідальний за 

наукову роботу, доцент кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права, кандидат 

історичних наук, доцент;  

Дмитро Валентинович Ольшанський, завідувач 

кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних 

наук, доцент 

Регламент доповіді: до 7 хвилин 

Запитання, відповіді, обговорення: до 5  хвилин 

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

обговорення: до 40 хвилин 

 

2. Про затвердження тем кваліфікаційних випускових робіт студентів 5 

курсу денна/заочна форма навчання ОП «Право», ОП «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

Доповідачі: Лілія Василівна Орел, завідувач 

кафедри публічного та приватного права, 

доктор юридичних наук, доцент; 



Ігор Володимирович Жалоба, завідувач 

кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права, доктор історичних наук, 

професор  

Регламент доповіді: до 5 хвилин 

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

обговорення: до 10  хвилин 

 

3. Про затвердження Тематичного плану видавничої діяльності на 2021 рік. 

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 3, включаючи запитання, відповіді, 

обговорення: до 10  хвилин 

 

4. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи кафедр на 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 4, включаючи запитання, відповіді, 

обговорення: до 10  хвилин 

 

5. Різне. 

 

 

 


