
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від  18 квітня 2017 р. 
 

 

1. Затвердження екзаменаційних білетів і тестових завдань для 

проведення комплексних  іспитів з напрямів підготовки/спеціальностей 

«Правознавство» (4,6 курси), «Міжнародна інформація» (4 курс), 

«Країнознавство» (4 курс). 
     Доповідач: Світлана Володимирівна Соколовська, 

    заступник декана з науково-методичної та    

    навчальної роботи, доцент кафедри англійської мови 

    к.п.н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв. 

2. Про стан профорієнтаційної роботи на кафедрах Факультету.  
    Доповідач: Наталія Валеріївна Баранова, 

заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної 

роботи, доцент кафедри  

історії України, к.і.н., доцент 

 
Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв. 

3. Про діяльність науково-методичної комісії вченої ради Факультету 

права та міжнародних відносин. 
    Доповідач: Ірина Юріївна Слюсаренко, 

    відповідальна за наукову роботу,  

    доцент кафедри міжнародних відносин  

    та міжнародного права, к.і.н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 3 , включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв. 

4. Про вдосконалення навчального плану Кафедри публічного та 

приватного права у контексті вироблення нової освітньої стратегії 

Університету. 
    Доповідач: Анфіса Юріївна Нашинець-Наумова, 

    завідувач кафедри публічного та приватного  

    права, к. ю. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв. 

5. Про вдосконалення навчального плану Кафедри міжнародних відносин 

та міжнародного права у контексті вироблення нової освітньої стратегії 

Університету. 
Доповідачі: Олег Вікторович Гаврилюк, завідувач  

    кафедри міжнародних відносин та міжнародного  

    права, д.е.н., професор; 

    Ганна Мирославівна Мельник, заступник завідувача 

     кафедри міжнародних відносин та міжнародного  

    права, доцент кафедри міжнародних відносин 

    та міжнародного права, к.і.н., доцент 



Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв. 

 

6. Рекомендація до друку рукопису матеріалів V-го науково-методичного семінару 

«Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних 

закладах» (Київ, 8 грудня 2016 року). 

Доповідач: Дмитро Валентинович Ольшанський, завідувач 

кафедри англійської мови, к.п.н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 10 хв. 

 

7. Різне. 


