
РІШЕННЯ 
засідання вченої ради 

Факультету права та міжнародних відносин 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 27.05.2021 року 

1.1. Інформацію про проміжні результати наукових досліджень 
Н.С. Хатнюк, професора кафедри публічного та приватного права; 
О.І. Браткової, старшого викладача кафедри іноземних мов; І.В. Шкарбан, 
кандидата філологічних наук, доцента кафедри іноземних мов; 
І.Ю. Слюсаренко, доцента кафедри міжнародних відносин та міжнародного 
права, кандидата історичних наук, доцента, взяти до уваги. 
1.2. Інформацію Д.В. Ольшанського, завідувача кафедри іноземних мов, 
про стан науково-дослідної роботи кафедри іноземних мов взяти до уваги. 
1.3. Інформацію І.В. Жалоби, завідувача кафедри міжнародних відносин та 
міжнародного права, про стан науково-дослідної роботи кафедри 
міжнародних відносин та міжнародного права взяти до уваги. 
2. Інформацію І.Ю. Слюсаренко, доцента кафедри міжнародних відносин та 
міжнародного права, кандидата історичних наук, доцента, про проведення 
Тижня науки на Факультеті взяти до уваги. 
3. Затвердити Нову редакцію освітньої програми «Право» за спеціальності 
081 «Право» галузі знань 08 «Право» для другого (магістерського) рівня 
вищої освіти. 
4. Інформацію І.В. Жалоби, завідувача кафедри міжнародних відносин та 
міжнародного права, про роботу над оновленням освітньої програми 
"Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" 
другого (магістерського) рівня взяти до уваги. 
5.1. Рекомендувати кандидатуру доктора юридичних наук, доцента, 
професора кафедри публічного та приватного права Факультету права та 
міжнародних відносин Хатнюк Наталії Сергіївни щодо присвоєння вченого 
звання «професора» по кафедрі публічного та приватного права. 
5.2. Клопотатися перед Вченою Радою Університету про участь у 
балотуванні Хатнюк Наталії Сергіївни щодо присвоєння вченого звання 
«професора» по кафедрі публічного та приватного права. 
6. Затвердити «Тимчасовий порядок організації та проведення атестації на 
кафедрі публічного та приватного права Факультету права та міжнародних 
відносин у 2020/2021 н.р.». 



7. Клопотати перед Вченою радою Університету про дозвіл на викладання 
Вдовиченко В.А. курсу «Брендинг країн Європи» англійською мовою для 
студентів 6 курсу спеціальності «Міжнародні відносин, суспільні 
комунікації та регіональні студії».  
8. Рекомендувати до друку електронний збірник 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.». 
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