
РІШЕННЯ 
засідання вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 24.06.21 року 

1.1. Затвердити Звіт кафедри публічного та приватного права за 2020-
2021 н.р. 

1.2. Затвердити Звіт кафедри міжнародних відносин та міжнародного 
права за 2020-2021 н.р. 

1.3. Затвердити Звіт кафедри іноземних мов за 2020-2021 н.р. 

2.1. Затвердити Зміни до Навчального плану підготовки здобувачів 
вищої освіти за Освітньо-професійною програмою 291.00.01 Суспільні 
комунікації галузь знань 29 Міжнародні відносини, спеціальність 291 
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти та Зміни до Освітньо-професійної 
програми 291.00.01 Суспільні комунікації галузь знань 29 Міжнародні 
відносини, спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 
та регіональні студії першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

2.2. Затвердити Зміни до Навчального плану підготовки здобувачів 
вищої освіти за Освітньо-професійною програмою 291.00.02 Регіональні 
студії галузь знань 29 Міжнародні відносини, спеціальність 291 Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти та Зміни до Освітньо-професійної 
програми 291.00.02 Регіональні студії галузь знань 29 Міжнародні відносин, 
спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

3. Затвердити Нові редакції описів Освітньо-професійної програми
291.00.01 Суспільні комунікації та Освітньо-професійної програми 
291.00.02 Регіональні студії галузь знань 29 Міжнародні відносини, 
спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

4.1. Затвердити індивідуальні теми досліджень викладачів кафедри 
міжнародних відносин та міжнародного права: 



Пістракевич Олени Володимирівни: Європейський інформаційний 
простір: сучасний стан та проблеми розвитку, термін виконання: 2021– 
грудень 2024 рр. 

Ворошилової Інни Валеріївни: Розвиток нових галузей міжнародного 
права, термін виконання: 2021 – грудень 2024 рр.  

Бессонової Марини Миколаївни: Зовнішня політика США та Канади: 
східноєвропейський вектор, термін виконання: 2020 - грудень 2023 рр. 

Вдовиченко Вікторії Андріївни: Актуальні проблеми та виклики ЄС 
у часи пандемії COVID-19, термін виконання: 2021 - грудень 2024 р. 

4.2. Затвердити пролонгацію індивідуальних тем досліджень 
викладачів кафедри міжнародних відносин та міжнародного права: 

Жалоби Ігоря Володимировича: Інфраструктурна складова 
міжнародних відносин (на прикладі Центрально-Східної Європи), термін 
виконання: 2018-2022 рр. пролонгація теми: грудень 2023 р. 

Грицяка Ігоря Андрійовича: Європейська політика сусідства в нових 
геополітичних умовах, термін виконання: 2018-2022 рр. пролонгація теми: 
грудень 2023 р. 

Цвєткова Олександра Глібовича: Міжнародний порядок та питання 
безпеки в сучасних геополітичних умовах, термін виконання: 2021-грудень 
2024 р. 

Тимченко Ліліани Олексіївни: Визнання держав в сучасному 
міжнародному праві, термін виконання: вересень 2018-вересень 2021 
рр. пролонгація теми: грудень 2023 р. 

Брайчевської Олени Андріївни: Роль ООН у вирішенні 
міжнародних міграційних проблем, термін виконання: 2018-2021 рр. 
пролонгація теми: грудень 2023 р. 

Братко Ірини Василівни: Міжнародне право розвитку: теорія 
та практика, термін виконання: 2018-2020 рр. пролонгація теми: 
грудень 2023 р. 

Мельник Ганни Мирославівни: Відносини України та 
Республіки Польща в нових геополітичних умовах, термін виконання: 
2018-2021 рр. пролонгація теми: грудень 2023 р. 

Слюсаренко Ірини Юріївни: Проблеми міжнародної безпеки в 
нових геополітичних умовах (на основі документів ООН), термін 
виконання: 2018-2021 рр. пролонгація теми: грудень 2024 р. 



Лісовської Мирослави Миколаївни: Брендинг постсоціалістичних 
країн у нових геополітичних реаліях), термін виконання: 2018-2021 рр. 
пролонгація теми: грудень 2024 р. 

5. Затвердити нову редакцію освітньої програми 293.00.01 
"Міжнародне право" (галузь знань 29 Міжнародні відносини, спеціальність 
Міжнародне право) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 6. Інформацію Н.А. Сергієнко, старшого викладача кафедри 
публічного та приватного права, про акредитацію освітньої програми 
(бакалаврської) “Право” кафедрою публічного та приватного права взяти до 
уваги. 
 
 
 
Голова вченої ради                                    Ігор Грицяк 

 

Секретар вченої ради                                 Інна Шкарбан  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 


