
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання вченої ради  

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 29 травня 2019 р. 

1. Обрання на посади науково-педагогічних працівників Факультету права та міжнародних 

відносин. 

    Доповідачі: Ігор Володимирович Жалоба,  
    завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного  

    права, доктор історичних наук, професор; 

    Лілія Василівна Орел,  
    завідувач кафедри публічного та приватного права, 

    доктор юридичних наук, доцент; 

Дмитро Валентинович Ольшанський, 
завідувач кафедри англійської мови,  
кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Регламент доповідей: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання, обговорення, голосування: до 

60 хв. 

2. Про проведення тижня науки на Факультеті. 
Доповідач: Ірина Юріївна Слюсаренко, 

відповідальна за наукову роботу, доцент кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права, кандидат історичних наук, 
доцент 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв. 

3. Про рекомендації для вступу на навчання для здобуття ОР «магістр» за 

спеціальностями «Право», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», «Міжнародна інформація», «Країнознавство». 
    Доповідачі: Ігор Володимирович Жалоба,  

    завідувач кафедри міжнародних відносин 
    та міжнародного права, доктор історичних наук, професор; 

    Лілія Василівна Орел,  

    завідувач кафедри публічного та приватного права, 
    доктор юридичних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв. 

4. Про підготовку до вступної кампанії 2019 р. (програми вступних іспитів, білети, 

тести тощо). 
    Доповідачі: Анфіса Юріївна Нашинець-Наумова,  

    заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи,  

    доктор юридичних наук, доцент; 

    Ігор Володимирович Жалоба,  
    завідувач кафедри міжнародних відносин 

    та міжнародного права, доктор історичних наук, професор; 

    Лілія Василівна Орел,  

    завідувач кафедри публічного та приватного права, 
    доктор юридичних наук, доцент 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 20 хв. 

5. Звіт про діяльність Центру юридичної деонтології за 2018-2019 н.р. 

Доповідач: Андрій Петрович Чернега,  

виборний представник кафедри, доцент кафедри публічного та 
приватного права, кандидат юридичних наук, доцент. 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, обговорення: до 15 хв. 
 

6. Різне. 


