
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка  

від 23 листопада 2020 р. 

1. Про затвердження голів ЕК на 2021 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 5 хвилин 

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

обговорення: до 10 хвилин 

2. Про розгляд претендентів на присудження іменної стипендії Бориса 

Грінченка. 

Доповідачі: Наталія Валеріївна Баранова, 

заступник декана з науково-педагогічної та 

соціально-гуманітарної роботи, доцент 

кафедри історії України, кандидат 

історичних наук, доцент; 

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; 

Дар`я Олександрівна Гаман, голова 

Студентської ради ФПМВ, студентка 4 курсу, 

спеціальність «Регіональні студії»; 

Регламент доповіді: до 5 хвилин 

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

обговорення: до 10 хвилин 

3. Про нагородження співробітників Факультету права та міжнародних 

відносин до Дня Університету. 

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 5 хвилин 

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи запитання, відповіді, 

обговорення: до 10 хвилин 

4. Про планування та організацію навчально-виховного процесу та науково-

педагогічної діяльності на кафедрі публічного та приватного права в 2021 

році. 

Доповідач: Лілія Василівна Орел, завідувач 

кафедри публічного та приватного права, 

доктор юридичних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 5 хвилин 

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

обговорення: до 7 хвилин 

5. Про планування та організацію навчально-виховного процесу та науково-

педагогічної діяльності на кафедрі міжнародних відносин та міжнародного 

права в 2021 році. 

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 5, включаючи запитання, відповіді, 

обговорення: до 7 хвилин 

6. Про планування та організацію навчально-виховного процесу та науково-

педагогічної діяльності на кафедрі іноземних мов в 2021 році. 

Доповідач: Дмитро Валентинович 

Ольшанський, завідувач кафедри іноземних 

мов, кандидат педагогічних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 5 хвилин 

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи запитання, відповіді, 

обговорення: до 7 хвилин 

7. Про затвердження індивідуальних тем досліджень викладачів кафедри 

іноземних мов. 

Доповідач: Дмитро Валентинович 

Ольшанський, завідувач кафедри іноземних 

мов, кандидат педагогічних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 5 хвилин 

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи запитання, відповіді, 

обговорення: до 7 хвилин 



8. Про рекомендацію до друку монографії Побіянської Н.Б. та Хатнюк Н.С. 

«Правові підстави визнання господарського зобов’язання недійсним як 

спосіб захисту прав та охоронюваних інтересів суб’єктів господарювання». 

Доповідачі: Анфіса Юріївна Нашинець-

Наумова, заступник декана з науково-

методичної та навчальної роботи, професор 

кафедри публічного та приватного права, 

доктор юридичних наук, доцент; 

Наталія Сергіївна Хатнюк, професор кафедри 

публічного та приватного права, доктор 

юридичних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 5 хвилин 

Загальний час для розгляду питання 8, включаючи запитання, відповіді, 

обговорення: до 7 хвилин 

9. Про організацію Тижня права. 

Доповідач: Лілія Василівна Орел, завідувач 

кафедри публічного та приватного права, 

доктор юридичних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 5 хвилин 

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи запитання, відповіді, 

обговорення: до 7 хвилин 

10. Про рекомендацію до публікації електронного збірника матеріалів 

Всеукраїнської наукової онлайн конференції «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин та міжнародного права» (м. Київ, 29 жовтня 2020 р.). 

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 10, включаючи запитання, відповіді, 

обговорення: до 7 хвилин 

11. Різне. 

 

 

 

 

Заступник голови вченої ради                                  А.Ю. Нашинець-Наумова 

Секретар вченої ради                                                                                           І.В. Шкарбан 

 



 

 

 

 

 


