
РІШЕННЯ 

засідання вченої ради 

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 22.09.2020 року 

1. Затвердити Зміни до Навчального плану підготовки здобувачів вищої 

освіти за Освітньо-професійною програмою 081.00.01 Право галузь знань 

08 Право, спеціальність 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти та Зміни до Освітньо-професійної програми 081.00.01 Право галузь 

знань 08 Право, спеціальність 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти.  

2. Затвердити Нову редакцію Навчального плану підготовки здобувачів 

вищої освіти за Освітньо-професійною програмою 081.00.01 Право  галузь 

знань 08 Право, спеціальність 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти та Нову редакцію Освітньо-Професійної програми 

081.00.01  Право галузь знань 08 Право, спеціальність 081 «Право» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

3. Затвердити Нові редакції описів Освітньо-професійних програм 

291.00.01 Суспільні комунікації та 291.00.02 Регіональні студії галузь знань 

29 Міжнародні відносин, спеціальність 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

4. Затвердити План виховної роботи (соціально-гуманітарної роботи) на І 

півріччя 2020-2021 р.  

5. Інформацію І.В. Жалоби, завідувача кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права; Л.В. Орел, завідувача кафедри публічного та 

приватного права, доктора юридичних наук, доцента; Д.В. Ольшанського, 

завідувача кафедри іноземних мов, кандидата педагогічних наук, доцента, 

про організацію та проведення практик студентами ФПМВ у 2020-2021 н.р. 

взяти до уваги. 

6. Затвердити План підвищення кваліфікації за фаховим модулем 

(стажування) науково-педагогічних працівників ФПМВ Київського 

університету імені Бориса Грінченка на 2020-2021 навчальний рік: 

6.1. Ілюк Тетяна Василівна, доцент кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права; 

6.2. Цвєтков Олександр Глєбович, професор кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права; 

6.3. Браткова Олена Іванівна, старший викладач кафедри іноземних 

мов; 

6.4. Солдатова Леся Петрівна, доцент кафедри іноземних мов; 

6.5. Соколовська Світлана Володимирівна, доцент кафедри іноземних 

мов; 



6.6. Покотило Павло Геннадійович, викладач кафедри іноземних мов; 

6.7. Галка Юлія Михайлівна, викладач кафедри іноземних мов; 

6.8. Лисак Андрій Петрович, викладач кафедри іноземних мов; 

6.9. Буяновська Олена Анатоліївна, викладач кафедри іноземних мов; 

6.10. Буличева Наталія Анатоліївна, доцент кафедри публічного та 

приватного права. 

7. Інформацію І.В. Жалоби, завідувача кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права, про рекомендацію викладання дисципліни «Брендинг 

держав Європи» для студентів 6 курсу другого (магістерського) рівня 

(галузь знань 29 Міжнародні відносин, спеціальність 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії) англійською мовою 

взяти до уваги, доопрацювати питання в робочому порядку та перенести 

розгляд на наступне засідання вченої ради Факультету. 

 
 

 

  

Голова вченої ради                                    Ігор Грицяк 

 

Секретар вченої ради                                 Інна Шкарбан  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


