
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 
Київського університету імені Бориса Грінченка  

від 20 січня 2021 р. 

1. Про хід зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 н.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 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання, 
обговорення: до 15 хв. 

2. Про затвердження вибіркових навчальних дисциплін. 
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 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 
обговорення: до 15 хв. 

3. Про затвердження Плану сертифікації ЕНК для використання у системі Е-
навчання на 2021 рік. 

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  
Дмитро Валентинович Ольшанський, завідувач 
кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

Регламент доповіді: до 7 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповіді, запитання, 
обговорення: до 10 хв. 

4. Про затвердження Плану роботи Вченої ради Факультету та Плану роботи 
Факультету права та міжнародних відносин на 2021 рік.  



Доповідачі:  
Ігор Андрійович Грицяк, Голова вченої ради 
ФПМВ, декан Факультету права та міжнародних 
відносин, професор кафедри міжнародних 
відносин та міжнародного права, доктор наук з 
державного управління, професор 
 
Анфіса Юріївна Нашинець-Наумова, заступник 
декана з науково-методичної та навчальної 
роботи, професор кафедри публічного та 
приватного права, доктор юридичних наук, 
доцент 
 
Наталія Валеріївна Баранова, заступник декана з 
науково-педагогічної та соціально-гуманітарної 
роботи, доцент кафедри історії України, 
кандидат історичних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповіді, запитання, 
обговорення: до 20 хв. 

5. Про створення Ради роботодавців на Факультеті права та міжнародних 
відносин. 

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  
Дмитро Валентинович Ольшанський, завідувач 
кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповіді, запитання, 
обговорення: до 20 хв. 

6. Про рекомендацію до друку наукового збірника «Міжнародні студії 
викладачів та студентів / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: 
[Електронне видання], 2021. 110 с.» 

Доповідач: Ігор Володимирович Жалоба, 
завідувач кафедри міжнародних відносин та 
міжнародного права, доктор історичних наук, 
професор. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 



Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповіді, запитання, 
обговорення: до 5 хв. 
 
7. Про затвердження Програми практики «Навчальна практика (ознайомча)» 
для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 081 «Право» 
першого бакалаврського освітнього рівня освітньої програми 081.00.01 Право; 
Програми практики «Виробнича практика (виконавчі та самоврядні органи)» 
для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 081 
«Право» першого бакалаврського освітнього рівня освітньої програми 
081.00.01 Право; Програми практики «Виробнича практика (судові та 
правоохоронні органи)» для студентів 3 курсу денної та заочної форми 
навчання спеціальності 081 «Право» першого бакалаврського освітнього рівня 
освітньої програми 081.00.01 Право. 

Доповідач:  
Лілія Василівна Орел, завідувач кафедри 
публічного та приватного права, доктор 
юридичних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповіді, запитання, 
обговорення: до 10 хв. 
8. Про затвердження Програми комплексного екзамену з професійного 
спілкування іноземною мовою спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії» першого (бакалаврського) 
освітнього рівня освітньої програми 291.00.01  Суспільні комунікації, 
291.00.02 Регіональні студії. 

Доповідач: Дмитро Валентинович 
Ольшанський, завідувач кафедри іноземних 
мов, кандидат педагогічних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповіді, запитання, 
обговорення: до 10 хв. 
 
9. Різне. 
 
Голова вченої ради                                   І.А. Грицяк 
Секретар вченої ради                                І.В. Шкарбан 
 


