
РІШЕННЯ 

засідання вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 11.10.2016 року 

1. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування: 

1) Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна, виборний представник кафедри, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та приватного права; 
2) Мельник Ганна Мирославівна, виборний представник кафедри, кандидат історичних 

наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права; 

3) Вовк Віктор Андрійович, виборний представник студентів, студент 2 курсу, напрям 

підготовки «Правознавство» 

1.1. Затвердити протокол лічильної комісії про результати таємного голосування щодо обрання 

головою вченої ради Факультету Ігоря Андрійовича Грицяка, декана Факультету права 

та міжнародних відносин, доктора наук з державного управління, професора. 

2. Затвердити склад вченої ради Факультету на 2016-2017 н.р. 

3. Затвердити Положення про вчену раду Факультету права та міжнародних відносин. 

4. Затвердити План роботи вченої ради Факультету права та міжнародних відносин у 

2016-2017 навчальному році як основу з можливістю внесення змін та доповнень 

протягом року. 

5. Інформацію І.А. Грицяка, декана факультету, доктора наук з державного управління, 

професора, про пріоритетні напрями діяльності Факультету права та міжнародних 

відносин та перспективи його розвитку взяти за основу в подальшій діяльності. 

5.1. Викладачам розробити плани перспективного розвитку кафедр та на їх основі 

створити загальний план перспективного розвитку Факультету. 

6. Інформацію С.В. Соколовської, заступника декана з науково-методичної та 

навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, про організацію освітнього 

процесу у І півріччі 2016-2017 навчального року взяти до уваги. 

7. Затвердити план профорієнтаційної роботи Факультету права та міжнародних 

відносин у 2016-2017 навчальному році. 

8. Інформацію С.В. Соколовської, заступника декана з науково-методичної та навчальної 

роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, про підготовку кафедр Факультету до 

першого атестаційного тижня взяти до уваги. 

8.1. Завідувачам кафедр винести питання своєчасного заповнення журналів, затвердження 

екзаменаційних комісій та екзаменаційних білетів на засідання кафедр та довести до 

відома всіх викладачів кафедр. 

9. Інформацію І.Ю. Слюсаренко, доцента кафедри міжнародних відносин та міжнародного 

права, кандидата історичних наук, доцента, про науково-дослідну роботу Факультету 

на 2017-2021 рр. взяти до уваги. 

9.1.Завідувачам кафедр винести питання про формулювання теми науково-дослідної 

роботи факультету на обговорення на засіданні кафедр та подати пропозиції І.Ю. 

Слюсаренко. 

Відповідальна: І.Ю. Слюсаренко 

Термін виконання: до 3.11.2016 р. 

10. Обрати склад науково-методичної комісії вченої ради факультету права та 

міжнародних відносин. До складу комісії включити С.В. Соколовську, заступника 

декана з науково-методичної та навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, 

доцента, І.Ю. Слюсаренко, відповідальну за наукову роботу на факультеті, кандидата 

історичних наук, доцента, О.І. Нікітенка, завідувача кафедри публічного та 

приватного права, доктора юридичних наук, професора, О.В. Гаврилюка, завідувача 

кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, доктора економічних наук, 



професора, Д.В. Ольшанського, завідувача кафедри англійської мови, кандидата 

педагогічних наук, доцента. 

10.1. Головою науково-методичної комісії вченої ради Факультету права та міжнародних 

відносин обрати І.Ю. Слюсаренко. 

11. Положення про науково-методичну комісію вченої ради Факультету права та 

міжнародних відносин взяти за основу. 

11.1. Доручити О.М. Байталюк, голові профспілки Факультету, старшому викладачу кафедри 

публічного та приватного права, доопрацювати та відредагувати Положення про науково-

методичну комісію для затвердження на наступному засіданні вченої ради Факультету. 

Відповідальна: О.М. Байталюк 

Термін виконання: до 3.11.2016 р. 

12. Затвердити методичні рекомендації для написання курсових робіт для студентів 

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» та  методичні рекомендації для 

написання магістерських робіт для студентів спеціальності 8.03040101 

«Правознавство». 

 
 


