
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 
Київського університету імені Бориса Грінченка  

від 27 травня 2021 р. 

1. Про виконання наукових досліджень. 
     Доповідачі:  

Наталія Сергіївна Хатнюк, професор 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; 
Олена Іванівна Браткова, старший викладач; 
Інна Володимирівна Шкарбан, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри іноземних 
мов; 
Ірина Юріївна Слюсаренко, доцент кафедри 
міжнародних відносин та міжнародного 
права, кандидат історичних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання, 
обговорення: до 20 хв. 

2. Про проведення Тижня науки на Факультеті. 
     Доповідач: 

Ірина Юріївна Слюсаренко, доцент кафедри 
міжнародних відносин та міжнародного 
права, кандидат історичних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 7 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповіді, запитання, 
обговорення: до 10 хв. 

3. Про роботу над оновленням освітньої програми "Право" другого 
(магістерського) рівня.  
     Доповідач:  

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



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

4. Про роботу над оновленням освітньої програми "Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії" другого (магістерського) рівня.  
     Доповідач:  

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

Регламент доповіді: до 7 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповіді, запитання, 
обговорення: до 10 хв. 

5. Про рекомендацію Наталії Сергіївни Хатнюк, доктора юридичних наук, 
доцента, професора кафедри публічного та приватного права Факультету 
права та міжнародних відносин, до участі у балотуванні на присвоєння 
вченого звання професора. 
     Доповідач:  

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

 
Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповіді, запитання, 
обговорення: до 15 хв. 

6. Про затвердження «Тимчасового порядку організації та проведення 
атестації на кафедрі публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин у 2020/2021 н.р.» 

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

Регламент доповіді: до 7 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповіді, запитання, 
обговорення: до 10 хв. 

7. Про викладання дисципліни «Брендинг країн Європи» англійською 
мовою доцентом Вдовиченко В.А. для студентів 6 курсу спеціальності 
«Міжнародні відносин, суспільні комунікації та регіональні студії». 
     Доповідач:  



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

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповіді, запитання, 
обговорення: до 15 хв. 

8. Про рекомендацію до публікації електронного збірника матеріалів 
студентської наукової конференції: «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин : матеріали студентської наук. конференції, м. Київ, 20 травня 
2021 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне 
видання], 2021. 155 с.». 

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

Регламент доповіді: до 5 хвилин 
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи запитання, відповіді, 
обговорення: до 7 хвилин. 

9. Різне 

Голова вченої ради                                   І.А. Грицяк 
 
Секретар вченої ради                                І.В. Шкарбан 


