
РІШЕННЯ 

засідання вченої ради 

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 23.11.2020 року 

1. Затвердити голову екзаменаційної комісії напряму спеціальності 081 

Право Ірину Андріївну Діковську,  професора кафедри приватного права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора 

юридичних наук, доцента; голову екзаменаційної комісії  спеціальності 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та  регіональні студії 

Сергія Станіславовича Трояна, професора кафедри міжнародних відносин, 

інформації та регіональних студій Національного авіаційного 

університету, доктора історичних наук, професора. 

2. Затвердити кандидатуру Потапова Дмитра Костянтиновича, студента V 

курсу спеціальності «Суспільні комунікації», у якості претендента на 

отримання іменної стипендії Бориса Грінченка. 

3. Рекомендувати представлення до нагородження почесною відзнакою 

Медаллю Бориса Грінченка за особистий внесок у розвиток університету 

Дмитра Валентиновича Ольшанського, завідувача кафедри іноземних мов, 

кандидата педагогічних наук, доцента. 

4. Інформацію Л.В. Орел, завідувача кафедри публічного та приватного 

права, про планування та організацію навчально-виховного процесу та 

науково-педагогічної діяльності на кафедрі публічного та приватного 

права в 2021 році взяти до уваги. До 28.12.2020 р. подати на розгляд План 

організації навчально-виховного процесу та науково-педагогічної 

діяльності на кафедрі публічного та приватного права в 2021 році. 

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

міжнародного права,  про планування та організацію навчально-виховного 

процесу та науково-педагогічної діяльності на кафедрі міжнародних 

відносин та міжнародного права в 2021 році взяти до уваги. До 28.12.2020 

р. подати на розгляд План організації навчально-виховного процесу та 

науково-педагогічної діяльності на кафедрі міжнародних відносин та 

міжнародного права в 2021 році. 

6. Інформацію Д.В. Ольшанського, завідувача кафедри іноземних мов, про 

планування та організацію навчально-виховного процесу та науково-

педагогічної діяльності на кафедрі іноземних мов в 2021 році взяти до 

уваги. До 28.12.2020 р. подати на розгляд План організації навчально-

виховного процесу та науково-педагогічної діяльності на кафедрі 

іноземних мов в 2021 році. 

7. Затвердити індивідуальні теми досліджень викладачів кафедри 

іноземних мов: 



7.1. Шкарбан Інни Володимирівни, доцента кафедри іноземних мов, 

кандидата філологічних наук:  Англомовний математичний дискурс: 

лінгвокогнітивний аспект. 

7.2.  Солдатової Лесі Петрівни, доцента кафедри іноземних мов, кандидата 

філологічних наук: Принципи побудови технології унормування 

інформації, дослідження базових понять лінгвістики у комунікативно-

прагматичних вимірах. 

7.3. Павленко Ніни Олександрівни, доцента кафедри іноземних мов, 

кандидата філологічних наук: Гендерний компонент у структурі та 

семантиці фразеологічних одиниць сучасної англійської мови. 

7.4.     Гродського Ігоря Ярославовича, старшого викладача кафедри 

іноземних мов: Прагматичні особливості звертань в середньоанглійських 

лицарських романах XII–XV ст. 

7.5.     Бондар Олександри Юріївни, старшого викладача кафедри 

іноземних мов: Мовленнєва поведінка  жіночих персонажів у діалогічному 

дискурсі: лінгвопрагматичний та гендерний аспект. 

7.6.     Мовчан Дарини Русланівни, викладача кафедри іноземних мов: 

Теоретичні засади дослідження художнього тексту у просторовому аспекті 

в термінах словесної голографії, мультимодальності, інтермедіальності. 

7.7.     Соколовської Світлани Володимирівни, доцента кафедри іноземних 

мов, кандидата педагогічних наук: Формування іншомовної складової 

професійної компетентності фахівця (на прикладі навчання англійської 

мови для спеціальності "Журналістика"). 

7.8.     Ольшанського Дмитра Валентиновича, завідувача кафедри 

іноземних мов, кандидата педагогічних наук, доцента: Зміст навчання 

англійської мови за професійним спрямуванням майбутніх фахівців з 

медіакомунікацій. 

7.9.     Браткової Олени Іванівни, старшого викладача кафедри іноземних 

мов: Підготовка майбутніх юристів до професійної взаємодії у процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін.  

8. Рекомендувати до друку монографію Побіянської Н.Б. та Хатнюк Н.С. 

«Правові підстави визнання господарського зобов’язання недійсним як 

спосіб захисту прав та охоронюваних інтересів суб’єктів 

господарювання», за заг. ред. д. ю. н., доцента Н. С. Хатнюк. Київ:  

«Видавництво Людмила», 2020. 

9. Інформацію Л.В. Орел, завідувача кафедри публічного та приватного 

права, про організацію Тижня права взяти до уваги. Анонсувати заходи на 

сайті Факультету, оприлюднити та висвітлити перебіг подій. 

10. Рекомендувати до публікації електронний збірник матеріалів 

Всеукраїнської наукової онлайн конференції «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської 

наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / 



Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне 

видання], 2020. 

 

 

Заступник голови вченої ради                        А.Ю. Нашинець-Наумова                                               

 

Секретар вченої ради                                       І.В. Шкарбан                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 


