
РІШЕННЯ 

засідання вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 03.06.20 року 

1. Затвердити процедуру здійснення таємного онлайн голосування засобом 

опитування Google Forms. Обов’язки оголошення результатів покласти на 

Потапова Дмитра Костянтиновича, заступника декана з ІКТ, виборного 

представника студентів, студента 4 курсу, спеціальність «Міжнародні 

відносини». 

2. Вважати обраними за конкурсом на умовах контракту на вакантні посади: 

2.1. Шкарбан Інну Володимирівну на посаду доцента кафедри іноземних мов; 

2.2. Павленко Ніну Олександрівну на посаду доцента кафедри іноземних мов; 

2.3.  Гродського Ігоря Ярославовича на посаду старшого викладача кафедри 

іноземних мов; 

2.4. Книшевицьку Лілію Володимирівну на посаду старшого викладача 

кафедри іноземних мов; 

2.5.  Федорчук Ірину Володимирівну на посаду старшого викладача кафедри 

іноземних мов; 

2.6.  Кисельову Ірину Іллівну на посаду старшого викладача кафедри іноземних 

мов; 

2.7. Качур Ірину Ігорівну на посаду викладача кафедри іноземних мов; 

2.8.  Буяновську Олену Анатоліївну на посаду викладача кафедри іноземних  

мов; 

2.9.  Галку Юлію Михайлівну на посаду викладача кафедри іноземних мов; 

2.10. Покотила Павла Геннадійовича на посаду викладача кафедри 

іноземних мов; 

2.11. Нетудихату Тетяну Сергіївну на посаду викладача кафедри іноземних 

мов; 

2.12. Лисака Андрія Петровича на посаду викладача кафедри іноземних мов; 

2.13. Хатнюк Наталію Сергіївну на посаду професора кафедри публічного та 

приватного права; 

2.14. Сергієнко Наталію Артурівну на посаду старшого викладача кафедри 

публічного та приватного права; 

2.15. Байталюк Ольгу Михайлівну на посаду старшого викладача кафедри 

публічного та приватного права; 

2.16. Вдовиченко Вікторію Андріївну на посаду доцента кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права; 

2.17. Ворошилову Інну Валеріївну на посаду доцента кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права; 



2.18. Бессонову Марину Миколаївну на посаду доцента кафедри 

міжнародних відносин та міжнародного права; 

2.2. Вважати Гуц Наталію Григорівну не обраною за конкурсом на умовах 

контракту на посаду старшого викладача кафедри публічного та приватного права. 

2.3. Вважати Косицю Ольгу Олексіївну не обраною за конкурсом на умовах 

контракту на посаду професора кафедри публічного та приватного права. 

2.4. Вважати Косицю Ольгу Олексіївну не обраною за конкурсом на умовах 

контракту на посаду доцента кафедри публічного та приватного права. 

 
3. Інформацію Л.В. Орел, завідувача кафедри публічного та приватного права, про 

оновлення навчального плану та освітньо-професійної програми 081.00.01 «Право» 

(спеціалізації: правове забезпечення комунального врядування / правове забезпечення 

функціонування суб’єктів господарювання) для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти взяти до уваги і доопрацювати в робочому порядку. 

4. Інформацію І.В. Жалоби, завідувача кафедри міжнародних відносин та міжнародного 

права, про оновлення освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 293 "Міжнародне право" взяти до уваги і доопрацювати в робочому 

порядку. 
5. Рекомендувати до друку монографію Баклана О. В. «Державна присутність у 

господарсько-правових відносинах». 

 

Голова вченої ради                                     Ігор Грицяк 

Секретар вченої ради                                 Інна Шкарбан 

 


