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ЗВІТ 

за 2021 рік 

декана Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Грицяка Ігора Андрійовича, 

доктора наук з державного управління, професора 

 

І. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА   

 

1.1. Корпоративна культура університету, розвиток персоналу та 

робота зі співробітниками в умовах пандемії. 

 

Факультет права та міжнародних відносини приділяє всебічну увагу 

розвитку університетської корпоративної культури та спрямовує свою 

діяльність на імплементацію Кодексу корпоративної культури, реалізацію 

правил академічної доброчесності, формування поваги до ідейного лідера 

Університету Б.Д. Грінченка, підвищення іміджу Університету та впізнаваності 

університетського бренду, дотримання багаторічних грінченківських традицій та 

розвиток корпоративних традицій на Факультеті, як у підрозділі Університету 

Грінченка. 

Станом на 01 грудня 2021 року кадровий склад Факультету права та 

міжнародних відносин  складався  з: 

Таблиця 1. Кадровий склад Факультету 

 

 

Категорії працівників 

2021 

НПП 

працівники 

Інші 

категорії 

працівників 

загалом 

Штатні працівники  53 6 59 

з них:   

Докторів наук, професорів 9   

Кандидатів наук, доцентів 21   

НПП без наукового 

ступеня 

23   

Працівники за 

сумісництвом 

22  22 

з них (сумісники): 

Докторів наук 5   

Кандидатів наук 17   

НПП без наукового 

ступеня 

   

Загалом: 75 6 81 
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У 2021 р. отримали вчене звання професора – 2 особи (А. Нашинець-

Наумова, Н. Хатнюк - кафедра публічного та приватного права); захистила 

докторську дисертацію - 1 особа (Ж. Удовенко – кафедра публічного та 

приватного права, сумісник).  

Відповідно до затвердженого плану підвищення кваліфікації на 2021 р. 

Факультет продовжив плідну співпрацю з НМЦ розвитку персоналу і лідерства, 

зокрема, викладачі долучилися до проходження  програми обов’язкових модулів, 

що в порівнянні з 2020 р. склало:  

 

Таблиця 2. Підвищення кваліфікації працівників  Факультету  

за програмами модулів. 

 

№ п/п Модулі Кількість учасників 

2020 2021 

1 Дидактичний 4 7 

2 Лідерський 11 4 

3 ІКТ/Цифровий 8 3 

Загалом 23 14 

 

Особливої уваги в умовах карантинних обмежень потребували нові 

співробітники Факультету:  

 вони були долучені до програми адаптаційних тренінгів НМЦ 

розвитку персоналу і лідерства;  

 їм були призначені наставники на кафедрах для проведення 

відповідних консультацій щодо організації освітнього процесу в Університеті, 

дистанційної взаємодії зі студентами, співробітниками, застосування 

особливостей корпоративної культури тощо. 

Протягом 2021 року працівники Факультету пройшли відповідні фахові і 

міжнародні стажування та взяли активну участь у підвищенні професійних 

компетентностей через можливості неформальної освіти, а саме: тренінги, 

воркшопи, вебінари, навчальні курси (Prometheus, Coursera) тощо. 

 

Таблиця 3. Підвищення кваліфікації співробітниками Факультету 

 

 

Кафедри Фахове 

стажування 

(підтверджено 

сертифікатами) 

 

 

Міжнародне 

стажування 

(підтверджено 

сертифікатами) 

 

 

Неформальна освіта 

(підтверджено 

сертифікатами) 

 

 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

КМВМП - 6 1 - 6 10 

КППП 2 1 4 6 18 17 

КІМ 9 19 - 2 12 9 
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Протягом 2021 року на кафедрах Факультету було проведено низку 

методологічних семінарів зі стратегічного планування; 4 факультетські заходи з 

розвитку персоналу (зокрема, з підвищення рівня цифрової грамотності), 2 

корпоративні заходи з командоутворення: з урахуванням викликів, спричинених 

пандемією, їх тематика частково була пов’язана з психологічним супроводом 

співробітників під час карантинних обмежень, а саме: мотиваційний вебінар 

завідувачки ННЦ розвитку персоналу та лідерства Ю.Бреус ««Як бути 

ефективним, щоб не докучали думки про відпустку?»).  

Важливим елементом в системі розвитку персоналу є заохочення та 

відзначення кращих працівників. У 2021 р. за активну професійну діяльність 

відзначено: подяками від Департаменту освіти і науки КМДА - 2 співробітника, 

подяками та грамотами Університету - 9 співробітників, відзнаками 

Університету (Медаль Б. Грінченка) - декан Факультету).   

Завдання для реалізації в 2022 році:  

1. Працювати над збільшенням кількості штатних працівників (особливо 

на випускових кафедрах Факультету), збільшенням викладачів – практиків.  

2. Всебічно сприяти розвитку персоналу Факультету, шляхом залучення до 

підвищення кваліфікації у системі навчання та розвитку персоналу Університету 

та шляхом розширення меж неформальної освіті, збільшення участі у 

закордонних наукових стажуваннях.  

3. Зміцнювати повагу до корпоративної культури та цінностей 

Університету у всіх учасників освітнього процесу.  

 

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО 

НАВЧАННЯ 

 

1. Здобувачі освіти  

 

Кількість студентів Факультету права та міжнародних відносин станом на 

01 грудня 2021 року становила 596 осіб.  

За звітний період з Факультету відраховано 11 студентів, з яких: за власним 

бажанням – 9, за академічну неуспішність – 2.  

На навчання поновлено 5 особи, переведено на заочну форму навчання 16 

осіб.  
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Рис. 1. Показники кількості студентів денної та заочної форм навчання 

 
З інформації, наведеної на Рис. 1 можна зробити висновок про збереження 

у звітному році тенденції до збільшення загального контингенту здобувачів 

вищої освіти Факультету права та міжнародних відносин, порівнянно з 2020 р., 

кількість яких у 2021 р. зросла на 6%. 

Рис.2. Показники набору студентів на 1 курс  

(денна форма навчання; перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) 
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З інформації, наведеної на Рис. 2, прослідковується чітка тенденція 

забезпечення ліцензійного обсягу за відповідними освітніми програмами 

Факультету. 

Рис.3. Показники набору студентів на 1 курс 

(другий (магістерський) рівень вищої освіти) 

 
З інформації, наведеної на Рис. 3, прослідковується нестабільна тенденція 

набору на освітні програми магістратури, хоча кількість студентів в порівнянні з 

минулим роком зросла на 2 студента. 

 

2. Аналіз успішності студентів. Якість підготовки фахівців 

Якість та успішність навчання відповідають акредитаційним вимогам. 

 

Табл. 1. Якість та успішність навчання  

(перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 

Освітня програма 

Право 

Зимова сесія 

2020 р./зимова 

сесія 2021 р. 

 

Літня сесія 

2020 р./літня 

сесія 2021 р. 

 

 

Успішність 93,5/97,8 92,4/83,39  

Якість  72,7/81,2 81/83,2  

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.2. Якість та успішність навчання  

(другий (магістерський) рівень вищої освіти) 

 

 

Освітня програма Успішність % Якість % 
Зимова сесія 

2021 р. 
Літня сесія 

2021 р. 
Зимова сесія 

2021 р. 
Літня сесія 

2021 р. 

Право  70,0 77,78 50,0 55,6 

Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

94,74 100,0 68,42 70,6 

 

 

Освітня програма 

Суспільні 

комунікації 

Зимова сесія 

2020 р./зимова 

сесія 2021 р. 

 

Літня сесія 

2020 р./літня 

сесія 2021 р. 

 

 

Успішність 97,8/96,5 90,1/83,39  

Якість  91/89,6 83,8/88  

Освітня програма 

Регіональні студії 

Зимова сесія 

2020 р./зимова 

сесія 2021 р. 

 

Літня сесія 

2020 р./літня 

сесія 2021 р. 

 

 

Успішність 97/96 96,5/90,7  

Якість  88,9/89 89,7/87  

Освітня програма 

Міжнародне Право 

Зимова сесія 

2020 р./зимова 

сесія 2021 р. 

 

Літня сесія 

2020 р./літня 

сесія 2021 р. 

 

 

Успішність 94,5/96,6 92,4/98,

2 
 

Якість  83,8/80,2 84,7/83  
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3. Інформаційна система електронного навчання 

 

Одним із шляхів підвищення ефективності навчального процесу є 

використання сучасних інформаційних технологій, складовими яких в 

підрозділах Факультету вбачають лекції, підручники, посібники, методичні 

матеріали на електронних носіях або в електронній формі, електронні навчальні 

курси (ЕНК) в системі Moodle.  

Саме напрацюванню цих елементів інформаційних технологій була 

приділена увага протягом звітного року, оскільки і в 2021 році навчання в 

Київському університеті імені Б. Грінченка відбувалося в дистанційному 

форматі. Завдяки зусиллям та згрупованості викладачів Факультету, свідомості 

та дисципліні здобувачів вищої освіти ситуація була під контролем та студенти 

змогли без зривів занять перейти на дистанційний (змішаний) режим навчання.  

Нині на платформі Moodle викладачами Факультету реалізовано 100% 

освітніх програм. 

У 2021 році подано на сертифікацію 13 ЕНК, з них сертифіковано 9. На 

пролонгацію подано 21 ЕНК, пролонговано 8, що на 41,1% більше в порівнянні 

з 2020 роком. 

 

Табл.3. Показники кількості сертифікованих ЕНК 

  
2020 

 

2021 

 

Подано на 

сертифікацію 

21 13 

Сертифіковано 10 9 

Пролонговано 0 8 

 

4. Організаційне та методичне забезпечення освітнього процесу 

 

У 2021 році, відповідно до Положення «Про організацію освітнього процесу 

в Київському університеті імені Бориса Грінченка» та Стратегії (програми) 

розвитку Університету Грінченка на 2018-2022 рр., проводилася системна робота 

з удосконалення змістовної складової освіти на Факультеті. 

За результатами проведеної роботи: 

1. Продовжено роботу щодо моніторингу та перегляду освітніх програм та 

навчальних планів. 

2. На основі сформованої нормативної бази та інституційної структури 

забезпечення якості освітньої діяльності продовжено роботу з удосконалення 

змісту освітніх програм з урахуванням вимог затверджених стандартів вищої 

освіти. 
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3. Здійснювалась постійна робота щодо забезпечення права здобувачів 

вищої освіти на вільний вибір дисциплін. 

4. Проводилась робота щодо впровадження сучасних технологій організації 

навчального процесу (заповнення електронних індивідуальних планів 

викладачів, електронних журналів навчальної роботи студентів академічних 

груп тощо). 

5. Забезпечувалась академічна доброчесність. У 2021 році для забезпечення 

виконання вимог академічної доброчесності проводилися перевірки щодо 

наявності плагіату в текстах кваліфікаційних робіт студентів (бакалавр, магістр). 

6. Здійснювався проміжний контроль знань. Результати проміжного 

контролю продемонстрували рівень остаточних знань з дисципліни, визначений 

через певний проміжок часу після її вивчення. 

7. З 2016 року в університеті визначається рейтинг науково-педагогічних 

працівників «Викладач очима студентів», який допомагає об’єктивному аналізу 

якості їхньої роботи і слугує активізації та стимулюванню професійної 

діяльності викладачів й усуненню наявних недоліків, спрямовує діяльність 

науково-педагогічних працівників на розв’язання актуальних для університету 

задач. Аналіз результатів опитування «Викладач очима студентів» засвідчив, що 

в 2021 р. 98% викладачів Факультету мають рейтинг понад 4,0 бали.  

8. Відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 977, Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти у звітному періоді на Факультеті 

акредитовано 3 (три) бакалаврські освітні програми (081 Право; 291.00.01 

Суспільні комунікації та 291.00.02 Регіональні студії). 

 

5. Освітний процес на кафедрі публічного та приватного права 

 

5.1.  Підготовка здобувачів вищої освіти 

 

У рамках спеціальності 081 «Право» здійснювалася реалізація освітньої 

програми за рівнями та спеціалізаціями:  

- освітній рівень – перший (бакалаврський), спеціалізація: 1) «Правове 

забезпечення комунального врядування», 2) «Правове забезпечення 

функціонування суб’єктів господарювання»; 

- освітній рівень – другий (магістерський), спеціалізація: «Правове 

забезпечення дотримання прав людини».  

Кафедра, як випускова, протягом 2021 року здійснювала підготовку 

фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр». 

За бакалаврською програмою ліцензійний обсяг (50 осіб) за останній рік 

виконується повністю (50 осіб), за магістерською (25 осіб) була позитивна 

динаміка (2019 року - 12 осіб, 2020 – 18 осіб), яка в 2021 році, порушилася (на 

жаль): всього набрано на денну форму навчання 6 осіб.  
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Студенти навчалися відповідно до навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти з галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», 

затверджених: 

- 27.04.2017 р. (ОР перший «бакалаврський», денна ф.н.); 

- 27.04.2017 р. (ОР перший «бакалаврський», заочна ф.н.). 

- 27.04.2017 р., нова редакція від 24.09.2020 р. (ОР перший «бакалаврський», 

денна ф.н.); 

- 27.04.2017 р., зі змінами від 24.09.2020 р. (ОР перший «бакалаврський», 

денна ф.н.); 

- 25.05.2017 р. (ОР другий «магістерський», денна ф.н.). 

 

5.2. Виконання навчального навантаження, розробка робочих 

програм навчальних дисциплін (РПНД), тематики курсових та 

магістерських робіт, білетів, ЕНК 

 

Навчальне навантаження викладачів у 2020-2021 було виконано.  

Професорсько-викладацький склад кафедри готував та оновлював РПНД 

на 2020-2021 н.р.  

Кафедрою оновлено і затверджено тематику курсових робіт та розроблено 

і затверджено тематику магістерських робіт. Складено білети з навчальних 

дисциплін та на тестовий державний екзамен, а також тестові завдання для 

вступних випробувань. 

Викладачами кафедри за звітний період:  

Сертифіковано – 4 ЕНК: 

1. Байталюк О.М. «Виборче право та виборча система», ПР, 5 курс, д.ф.н. 

(Наказ № 58 від 01.02.2021); 

2. Нашинець-Наумова А.Ю., Байталюк О.М. «Інформаційне право та ІКТ в 

галузі права», ПР, 1-2 курс, з.ф.н. (Наказ № 181 від 05.03.2021) 

3. Чернега А.П., Обловацька Н.О. Вступ до юридичної професії ПР, 1 курс 

д.ф.н. (Наказ № 811, від 6 грудня 2021 р.) 

4. Буличева Н.А.  Інвестиційне право, 4 курс, ПР, денна (Наказ № 811 від 

06.12.2021) 

 

5.3. Центри компетентностей 

 

На кафедрі продовжено роботу чотирьох центрів компетентностей, три з 

яких діяли досить активно:  

Центр юридичної деонтології (керівник – доц. Чернега А. П.) 

1. Круглий стіл для студентів ФПМВ  «Проблеми сучасної юриспруденції 

очима здобувачів вищої юридичної освіти»  28 травня 2021 року 

2. Відвідання Тренінгового центру підготовки прокурорів студентами 

ФПМВ 7 вересня 2021 року. 

3. Відвідання Верховної Ради України студентами І курсу ФПМВ 

17.09.2021 року. 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22609
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4. Зустріч з випускниками та юркліністами ФПМВ, юристом-консуьтантом 

КМР  Катериною Олегівною  Лизогуб  

5. Брейн-Ринг “Грінченківці знають свої права” за участю студентів 

Фахового коледжу “Універсум” та студентів І курсу ФПМВ, 10 грудня 2021 року. 

6. Виставка творчих робіт до міжнародного дня захисту прав людини 13-

17 грудня, 2021 року 

7. VII Круглий стіл до 30-річчя незалежності України та 25 річчя 

Конституції України “Права людини в сучасних умовах розбудови 

громадянського суспільства в Україні” від 16 грудня 2021 року 

Центр практичної юриспруденції (керівник – доц. Сергієнко Н. А.) 

Керівником Центру практичної юриспруденції Сергієнко Н. А. здійснено 

керівництво підготовкою команди “Ferro et igni” (склад команди: Прачун Богдан, 

Хоменко Андрій, Мартинюк Мілєн - 2 курс) до участі у: 

1. у ІІІ Всеукраїнських дебатах з адміністративного судочинства імені 

Юрія Панейка (м. Львів, вересень 2021) - команда посіла ІІ місце; 

2. у ІІ Національних судових змаганнях з права інтелектуальної власності 

(м. Київ, грудень 2021): команда перемогла у номінації “найкращий відзив”. 

Керівником Центру практичної юриспруденції Сергієнко Н. А. взято 

участь в організації та проведенні Круглого столу до Дня юриста: «Державно-

правові реформи: сучасний стан та тенденції розвитку» (12.10.2021, КУБГ), 

виступ на Круглому столі. 

13.12.2021 проведено планове засіданні Центру практичної юриспруденції. 

Центр бізнес-права  (керівник – проф. Хатнюк Н. С.) 

1. 14 березня 2021 року 2, 3 курси проведено Couching на тему: 

«Ліцензування, патентування, реєстрація авторських прав та інших видів 

дозволів для суб’єкта господарювання» Google Meet зустріч, полягав у 

заслуховуванні та обговоренні доповідей студентів як результат участь у 

наукових заходах; 

2. 7 квітня 2021 року 2, 3 курси проведено Круглий стіл на тему: «Командна 

гра юристів у сфері обслуговування суб’єктів господарювання», полягав у 

заслуховуванні та обговоренні доповідей студентів (Масляний Богдан, Левицька 

Анастасія, Метелиця Денис, Тимошевська Каріна, Зуб Катерина, Дмитренко 

Андрій); 

3. квітень підготовка та участь студентів центру компетентностей до XXII 

Міжнародної науково-практичної конференції “Interaction of society and science: 

prospects” 20-23 квітня 2021, Лондон, Англія та XXIII Міжнародної науково-

практичної конференції “Theory, practice and science” 27-30 квітня 2021, Токіо, 

Японія (Миткаленна А., Левицька А., Саган Д.) 

4. 20 травня 2021 року 2, 3 курсі проведено тренінг на тему: «Співпраця 

юриста з трудовим колективом обслуговуючого підприємства», полягав у 

підготовці студентами трудових контрактів, функціональних обов’язків 

працівників, протоколів загальних зборів трудового колективу, положення 

трудового колективу та колективний договір; 

5. 10 червня 2021 року, 2, 3 курси проведено круглий стіл на тему: 

«Особливості взаємодії керівника, колективу та юриста на підприємстві» 
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(Масляний Богдан, Левицька Анастасія, Метелиця Денис, Тимошевська Каріна, 

Зуб Катерина, Дмитренко Андрій, Мареченко Катерина); 

6. червень підготовка та участь студентів центру компетентностей до XXVI 

Міжнародної науково-практичної конференції «Interaction of society and science: 

problems and prospects» 15-18 червня 2021, Лондон, Англія (Скуйбіда Х., Бехтер 

В.М., Костюк І.О., Гримак Е.); 

7. жовтень Google Meet зустріч на тему: «Окремі види господарської та 

підприємницької діяльності підприємств»; 

8. листопад Google Meet зустріч на тему: «Особливості діяльності окремих 

видів суб’єктів господарювання» по результатам зустрічі участь у міжнародних 

наукових конференціях: VII Міжнародна науково-практична конференція 

«Modern trends in development science and practice» 02-05 листопада 2021, Варна, 

Болгарія (Левицька А., Дмитренко А.); 

9. зустріч із провідними адвокатами партнерами Скрицькою Надією, 

Войтов Володимиром, Давидовою Наталією, Вавженчуком Сергієм відомих 

юридичних компаній “Asters”, “Юридичний союз”, “Кононенко і Партнери”; 

10. грудень Google Meet зустріч на тему: «Особливості юридичного 

супроводження окремих видів господарської діяльності» по результатам зустрічі 

участь у студентському конкурсі наукових робіт V Всеукраїнський конкурс 

студентських науково-популярних есе на тему: “Трансформація сучасної 

світосистеми”, КНТЕУ та ГО “УАЗП”, Київ, 19 листопада - 16 грудня 2021 року 

(Марченко К., Левицька А.); 

11. 17 грудня 2021 року Круглий стіл присвячений тижню права в рамках 

теми: “Сучасні тенденції розвитку бізнес права” (Марченко Катерина, 

Дмитренко Андрій, Левицька Анастасія тощо). 

Центр муніципального права (керівник – доц. Чаплюк О.І., знаходиться 

в декретній відпустці).  

 

5.4. Профорієнтаційна робота. Корпоративна культура 

 

Орел Л.В.: Участь в університетському заході онлайн День відкритих 

дверей ФПМВ, квітень 2021. 

Профорієнтаційна зустріч з випускниками школи № 9 м. Києва, квітень 

2021. 

Байталюк О.М.: 1) Університетський онлайн День відкритих дверей 

ФПМВ, квітень 2021. 2) Онлайн День відкритих дверей для студентів фахового 

коледжу “Універсум”, квітень 2021. 

Обловацька Н.О.: Щорічний Брейн-ринг «Грінченківці знають свої права» 

серед студентів ФПМВ та Фахового коледжу “Універсум”, 10 грудня 2021 р. 

Хатнюк Н.С.: Організація зустрічі із провідними адвокатами партнерами 

Войтов Володимиром, Давидовою Наталією, Скрицькою Надією, Вавженчуком 

Сергієм відомих юридичних компаній “Asters”, “Юридичний союз”, “Кононенко 

і Партнери” 

Байталюк О.М.: 
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 19 лютого 2021 р. Зустріч зі студентами спеціальності «Право» на тему: 

«Корпоративна культура Університету, як важлива складова освітнього процесу 

та підґрунтя для формування свідомої особистості» 

 13 вересня 2021 року на платформі Google Meet відбувся методичний 

семінар для кураторів перших курсів: «Місце куратора в структурі ФПМВ». 

6. Освітний процес на кафедрі міжнародних відносин та міжнародного 

права 

 

6.1. Підготовка здобувачів вищої освіти 

 

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права є випусковою для 

спеціальностей 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» та 293 «Міжнародне право».  

У рамках цих спеціальностей  реалізуються освітні програми за освітніми 

рівнями та спеціалізаціями: «Регіональні студії», «Суспільні комунікації» та з 

2018 р. «Міжнародне право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» рівня 

«магістр».  

За бакалаврською програмою ліцензійний обсяг (25 осіб, а з 2021 року - 30 

осіб) виконується повністю. 

За магістерською (25 осіб, а з 2021 року -30 осіб) спостерігається позитивна 

динаміка (2016 року поступило 17 осіб, 2017 року – 23, 2018 року – 18, 2019 року 

– 21, 2020 року – 19, 2021 – 23 особи). 

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права 

та міжнародних відносин протягом 2021 р. здійснювала підготовку фахівців 

освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр». 

Студенти навчалися відповідно до навчального плану підготовки 

здобувачів вищої освіти з галузі знань:  

 0302 «Міжнародні відносини», напряму підготовки: 6.030204 

«Міжнародна інформація», затвердженого 28.05.2015 р; 

 0302 «Міжнародні відносини», напряму підготовки: 6.030205 

«Країнознавство», затвердженого 28.05.2015 р; 

 за освітньо-професійною програмою галузі знань: 29 «Міжнародні 

відносини», спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», освітні програми 291.00.01 – Суспільні комунікації та 

291.00.02 – Регіональні студії, затвердженого 25.05.2017 р. (освітній рівень – 

Магістр). 

 до навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою галузі знань: 29 «Міжнародні відносини», 

спеціальності 293 «Міжнародне право», освітня програма 293.00.01 – 

Міжнародне право, затвердженого 22.02.2018 р. (освітній рівень – Бакалавр); 

 до навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою галузі знань: 29 «Міжнародні відносини», 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітні програми 291.00.01 – Суспільні комунікації та 291.00.02 – 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4dWj_9zNAhUKiRoKHdulBoQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kymu.edu.ua%2Finternational-relations.html&usg=AFQjCNHB8dFPAnl_2mlrb9h_sQ4cx60i_w&sig2=3NnlFycusgsC_D-gWLriYQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4dWj_9zNAhUKiRoKHdulBoQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kymu.edu.ua%2Finternational-relations.html&usg=AFQjCNHB8dFPAnl_2mlrb9h_sQ4cx60i_w&sig2=3NnlFycusgsC_D-gWLriYQ
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Регіональні студії, затверджених 27.04.2017 р. та їх нової редакції від 24.09.2020 

р. (приведено у відповідність до Стандарту) (освітній рівень – Бакалавр). 

 

 

6.2. Розробка робочих програм навчальних дисциплін (РПНД), 

тематики курсових та магістерських робіт, білетів, ЕНК 

Кафедрою вчасно були розроблені й затверджені теми бакалаврських та 

магістерських робіт. Студенти спеціальності у встановлені терміни були 

ознайомлені з тематикою дипломних робіт. Науковими керівниками були: проф. 

Жалоба І.В., проф. Цвєтков О.Г., проф. Грицяк І. А., доц. Брайчевська О.А., 

Братко І.В., Бессонова М.М., Яблонський В.М., Мельник Г.М., Слюсаренко І.Ю., 

Ворошилова І.В., Вдовиченко В.А., Ілюк Т.В., ст. викл. Лісовська М.М., 

Пістракевич О.В. 

У 2021 р. професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено 

робочі програми, всі вони затверджені та зареєстровані у встановленому 

Університетом порядку. Розроблено методичні рекомендації для написання 

курсових і магістерських робіт здобувачами 2 року навчання. Затверджено білети 

з навчальних дисциплін та на тестовий фаховий вступний іспит. 

За результатами фахової експертизи сертифіковано ЕНК «Основи 

дипломатії» для студентів 2 курсу ОП «Міжнародне право», автор - Лісовська 

М.М. (Наказ №811 від 06.12.2021 р.). Для порівння, в 2020 році було розроблено 

і сертифіковано 3 (три) ЕНК (Мельник Г.М. “Міжнародні відносини та світова 

політика”; Вдовиченко В.А. “Брендинг країн Європи” (викладається 

англійською мовою); Пістракевич О.В. Європейська інформаційна політика). У 

2019 р. – 5 ЕНК. 

 

6.3. Центри компетентностей 

 

У 2021 р. продовжив роботу Центр компетентностей «Дипломатично-

протокольна служба» (керівник - доцент Брайчевська О.А.). Центр обладнаний 

необхідним устаткуванням та програмним забезпеченням. На базі центру 

створені бази даних, відеоматеріалів, підручників та іншої навчальної 

літератури, яка використовувалась в процесі вивчення дисциплін: “Вступ до 

спеціальності “Регіональні студії”, “Дипломатичний протокол та етикет”, 

“Дипломатична та консульська служба”, “Конфліктологія та теорія переговорів”. 

У Центрі інформаційно-аналітичної діяльності (керівник - доцент 

Слюсаренко І.Ю., з жовтня 2021 р. – доцент Ілюк Т.В.)  здійснюється практико-

орієнтоване навчання студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» освітніх програм 291.00.01 

«Суспільні комунікації» та 291.00.02 «Регіональні студії» і спеціальності 

«Міжнародне право» освітньої програми  «Міжнародне право» відповідно до 

Нової освітньої стратегії Університету з її орієнтиром на докорінну зміну якості 

підготовки фахівця-міжнародника, який відповідає потребам сучасного ринку 

праці. 
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Аудиторні заняття проводилися відповідно до затвердженого розкладу 

занять. Консультації відбувалися відповідно до графіку, визначеного 

викладачами. 

Зривів у проведенні лекцій, семінарських занять та консультацій за звітний 

період не зафіксовано. 

 

6.4. Профорієнтаційна робота 

 

У рамках профорієнтаційної роботи викладачами кафедри здійснювалася 

популяризація позитивного досвіду ФПМВ з підготовки фахівців у сфері 

міжнародних відносин на різних заходах. 

Зокрема, в 2021 р. проведено профорієнтаційну роботу з батьківськими 

комітетами та адміністрацією шкіл за місцем проживання викладачів в школах 

м. Києва і Київської області. Відбувалось постійне оновлення інформації на сайті 

Факультету та на фейсбук-сторінці кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права.  

Науково-педагогічними співробітниками кафедри проведено 

профорієнтаційну роботу серед студентів: зустрічі з фахівцями-практиками  та 

участь у профорієнтаційних заходах (дні кар’єри, ярмарки вакансій тощо). 

Завідувач кафедри, заступник завідувача кафедри, гаранти програм 

проводили бесіди зі студентами 4 курсу з метою надання  інформації про 

відповідні магістерські програми, а також організовували консультативні 

зустрічі, що стосувались вступу в магістратуру.  

У травні 2021 р. кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 

презентувала освітні програми першого та другого освітніх рівнів на Дні 

відкритих дверей. 

 

6.5. Гостьові лекції, зустрічі, вебінари, воркшопи стейкголдерів та 

роботодавців 

 

З 19 по 24 березня 2021 року викладачі кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права Київського університету імені Бориса Грінченка д.і.н., 

професор Цвєтков О.Г. та  к.і.н., доцент кафедри Ілюк Т.В. прочитали цикл 

гостьових відкритих лекцій для здобувачів вищої освіти другого та третього 

освітніх рівнів Маріупольського державного університету. В рамках циклу, було 

прочитано лекцію на тему «Практичні аспекти дипломатичної діяльності» 

(проф., д.і.н. О.Г.Цвєтков) та «Інформаційно-аналітичне забезпечення виборчого 

процесу: зарубіжний досвід та українські реалії» (к.і.н. Т.В.Ілюк). 

20 квітня 2021 р. доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного 

права к.і.н., доцент Бессонова Марина Миколаївна провела гостьову лекцію 

студентам факультету політичних студій Загребського університету (Хорватія) в 

рамках дисципліни "Сучасні цивілізації" на тему "Україна між Сходом та 

Заходом" (https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1568-vikladach-kafedri-

mizhnarodnikh-vidnosin-ta-mizhnarodnogo-prava-bessonova-m-m-prochitala-

gostovu-lektsiyu-studentam-zagrebskogo-universitetu.html). 

https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1568-vikladach-kafedri-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-mizhnarodnogo-prava-bessonova-m-m-prochitala-gostovu-lektsiyu-studentam-zagrebskogo-universitetu.html
https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1568-vikladach-kafedri-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-mizhnarodnogo-prava-bessonova-m-m-prochitala-gostovu-lektsiyu-studentam-zagrebskogo-universitetu.html
https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1568-vikladach-kafedri-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-mizhnarodnogo-prava-bessonova-m-m-prochitala-gostovu-lektsiyu-studentam-zagrebskogo-universitetu.html
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З 27 вересня по 15 листопада 2021 р проходив європейський онлайн тренінг 

«Excellence in Teaching: American Experience» (Досконалість у викладанні: 

Американський досвід. Доцент кафедри М.М. Бессонова ознайомила колег-

учасників із досвідом та кращими практиками освітніх програм «Регіональні 

студії» та «Суспільні комунікації» (бакалаврського та магістерського рівнів), які 

напрацьовані в умовах дистанційного та змішаного навчання у Київському 

університеті імені Бориса Грінченка на кафедрі міжнародних відносин та 

міжнародного права (https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1683-

uchast-dotsenta-kafedri-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-mizhnarodnogo-prava-m-m-

bessonovoji-v-on-lajn-treningu-excellence-in-teaching-american-experience.html). 

06 жовтня 2021 р. доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного 

права к.і.н., доцент Бессонова Марина Миколаївна прочитала гостьову лекцію 

студентам освітньої програми «Країнознавство» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» у Запорізькому національному університеті. Лекція на тему 

«Негативне ставлення до певних країн/народів (на прикладі антиамериканізму)» 

відбувалася в рамках курсу «Конфліктологія та теорія переговорів» 

(https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1637-akademichna-mobilnist-

vikladach-kafedri-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-mizhnarodnogo-prava-bessonova-m-

m-prochitala-gostovu-lektsiyu-studentam-zaporizkogo-natsionalnogo-

universitetu.html). 

12.11.2021 р. - вебінар випускниці ОП “Суспільні комунікації” Нуждової 

Вікторії, присвячений боротьбі з дезінформацією. 

16.11.2021 р. - вебінар гаранта ОП “Суспільні комунікації” першого 

(бакалаврського) рівня І.Ю. Слюсаренко для здобувачів освіти другого 

(магістерського) рівня ОП “Суспільні комунікації” “Цифрова безпека та нові 

медіа”. 

19.11.2021 р. - гостьова лекція радниці з питань стратегічних комунікацій 

Президента Торгово-промислової палати Марини Іванівни Соботюк 

для  студентів освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії» 

на тему «Креативні комунікації». 

15 січня 2021 р. відбулася онлайн зустріч в рамках лекторію «Рандеву з 

професіоналом», запроваджена кафедрою міжнародних відносин та 

міжнародного права. Спілкування провів зі студентами освітніх програм 

«Регіональні студії» та «Суспільні комунікації» консул посольства України в 

Чорногорії Михайло Михайлович Шматов. 

24 лютого 2021 р. відбулася онлайн-зустріч із Надзвичайним і 

Повноважним Послом України в Північній Македонії пані Наталією 

Задорожнюк. 

5 березня 2021 року студенти 1, 2, 3 курсів спеціальності МП відвідали 

майстер-клас «10 секретів побудови успішної кар’єри», який провела 

консультант із управління та розвитку, екс-партнер та СЕО адвокатського 

об’єднання AVER LEX  Юлія Патій. 

11 березня 2021 р. відбулась зустріч з Катериною Яковенко, юристом 

провідної юридичної компанії EQUITY Law Firm з студентами 1,2 та 3 курсами 

https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1683-uchast-dotsenta-kafedri-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-mizhnarodnogo-prava-m-m-bessonovoji-v-on-lajn-treningu-excellence-in-teaching-american-experience.html
https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1683-uchast-dotsenta-kafedri-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-mizhnarodnogo-prava-m-m-bessonovoji-v-on-lajn-treningu-excellence-in-teaching-american-experience.html
https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1683-uchast-dotsenta-kafedri-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-mizhnarodnogo-prava-m-m-bessonovoji-v-on-lajn-treningu-excellence-in-teaching-american-experience.html
https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1637-akademichna-mobilnist-vikladach-kafedri-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-mizhnarodnogo-prava-bessonova-m-m-prochitala-gostovu-lektsiyu-studentam-zaporizkogo-natsionalnogo-universitetu.html
https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1637-akademichna-mobilnist-vikladach-kafedri-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-mizhnarodnogo-prava-bessonova-m-m-prochitala-gostovu-lektsiyu-studentam-zaporizkogo-natsionalnogo-universitetu.html
https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1637-akademichna-mobilnist-vikladach-kafedri-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-mizhnarodnogo-prava-bessonova-m-m-prochitala-gostovu-lektsiyu-studentam-zaporizkogo-natsionalnogo-universitetu.html
https://fpmv.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/1637-akademichna-mobilnist-vikladach-kafedri-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-mizhnarodnogo-prava-bessonova-m-m-prochitala-gostovu-lektsiyu-studentam-zaporizkogo-natsionalnogo-universitetu.html
https://www.facebook.com/justiceelates/?__cft__%5b0%5d=AZVpuggTELa62C2Y35N36w4NtoXtwek-1NorNhLvTM9_GKZ2nLVlFCASY387B35SsnoLA3I4qa8VVIXY4SVOV9UF99joOXhzb57hkWIRZHip22Qs__I6o9bNVT8eaJZrP7ojq2l_xoqOPg1sd9IgZAvR&__tn__=kK-R
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спеціальності МП 

(https://www.facebook.com/647602371918259/posts/4198380586840402/?d=n) 

1-го квітня 2021 року студенти спеціальностей «Міжнародне право» та 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» Факультету 

права та міжнародних відносин зустрілися он-лайн із професором Луїсом Разо 

Браво, директором Європейського інституту науки з менеджменту (м. Барселона, 

Іспанія). 

08 жовтня 2021 р. студенти-міжнародники освітніх програм «Регіональні 

студії» (магістратура) та «Міжнародне право» (бакалаврат) мали можливість 

прослухати гостьову лекцію на тему "Особливості правового регулювання 

спільної імміграційної політики Європейського Союзу", яку провела Кортукова 

Тамара Олександрівна, доктор філософії з міжнародного права, старший 

викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

25 листопада 2021 року відбулася онлайн-зустріч студентів 3-го та 4-го 

курсів освітньої програми «Міжнародне право» з Консулом Посольства України 

в Республіці Північна Македонія Костянтином Куценком.  

 

6.6. Індивідуальне набуття фаховості студентів та їх академічна 

мобільність 

 

Міжнародні студії викладачів та студентів / Київський університет імені 

Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2021. 110 с. (20 статей 

студентів та викладачів у співавторстві). 

ІІ Студентська наукова конференція «Актуальні проблеми міжнародних 

відносин та міжнародного права», 20 травня 2021. 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. (50 тез студентів). 

Міжнародний студентський круглий стіл на тему: «Внутрішнє і зовнішнє, 

«свій» і «чужий», національне та міжнародне: проблеми розуміння права в 

сучасних умовах», 25 травня 2021 року.  

Академічна мобільність: 

Піддобрівна Марія, 3 курс ОП СК - семестрове навчання у Вільнюському 

університеті (Литва) протягом лютого-червня 2021 р. 

Матківська Надія, 2 курс, ОП МП - семестрове навчання у Вільнюському 

університеті (Литва) протягом березня-липня 2021 р. 

 

6.7. Проходження студентами практики та участь у конкурсах. 

 

За звітній період студенти кафедри проходили навчальну, виробничу,  

перекладацьку і переддипломну практику. Оскільки в освітніх програмах велика 

увага приділяється практичній підготовці в умовах виробничої діяльності, то у 

зв’язку з цим була проведена значна робота з метою розширення переліку баз 

практики. 

https://www.facebook.com/647602371918259/posts/4198380586840402/?d=n
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Здобувачі освіти проходили практику в Міністерстві культури та 

інформаційної політики, Національному інституті стратегічних досліджень, 

різних підрозділах Київської міської державної адміністрації, Українському 

національному інформаційному агентстві «Укрінформ», БФ «СІДФОРУМ-

УКРАЇНА», Міжнародному відділі Головного територіального управління 

юстиції у   м. Києві, аналітичних центрах, бюро перекладу та інших установах і 

організаціях. 

Студентка 5 курсу спеціальності МВ Тетяна Чабанюк посіла ІІ місце у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2021 році з роботою на 

тему “Віртуальна дипломатія Українського інституту у часи пандемії 

коронавірусу”. Науковий керівник: Вдовиченко Вікторія Андріївна. 

Перемога в двох напрямках конкурсу проєктів Всеукраїнської науково – 

практичної конференції «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації». 

Корженівська Вікторія – студентка ІІІ курсу спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми 

«Регіональні студії» та Клюй Руслана – студентка ІІ курсу спеціальності 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої 

програми «Суспільні комунікації» здобули І місце за напрямом «Наука та освіта: 

утвердження академічної доброчесності та наукової етики» з проєктом 

«Академічна доброчесність: Руйнівники легенд. 2.0». 

Надія Матківська та Анна Тропешко - студентки II курсу спеціальності 

«Міжнародне право», Вероніка Купецька - студентка I курсу спеціальності 

«Міжнародне право» у складі об'єднаної команди зі студентками спеціальності 

“Право” здобули перемогу за напрямом «Наука та ІТ: інформаційна грамотність 

в умовах становлення мережевого суспільства» з проєктом «Освітня передача 

«Юрист-онлайн»». 

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2022 РІК 

 

1. Залучити до навчального процесу докторів політичних наук, фахівців в 

галузі міжнародних інформаційних відносин. 

2. Налагодити міжнародну співпрацю з зарубіжними ЗВО та науковими 

установами. 

3.  Науково-педагогічним працівникам випускової кафедри 

активізувати апробацію власних наукових досліджень у фахових виданнях, 

внесених до переліку міжнародних наукометричних баз даних, зокрема, Web of 

Science, SCOPUS, Index Copernicus та ін.; 

4.  Інтенсифікувати роботу викладачів у створенні електронних 

навчальних курсів. 

5. Активізувати залучення студентів спеціальностей «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» і «Міжнародне право» до 

міжнародних програм студентської мобільності. 

6. Активізувати роботу з роботодавцями і розширювати перелік баз 

практики для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» і «Міжнародне право» 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4dWj_9zNAhUKiRoKHdulBoQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kymu.edu.ua%2Finternational-relations.html&usg=AFQjCNHB8dFPAnl_2mlrb9h_sQ4cx60i_w&sig2=3NnlFycusgsC_D-gWLriYQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4dWj_9zNAhUKiRoKHdulBoQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kymu.edu.ua%2Finternational-relations.html&usg=AFQjCNHB8dFPAnl_2mlrb9h_sQ4cx60i_w&sig2=3NnlFycusgsC_D-gWLriYQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4dWj_9zNAhUKiRoKHdulBoQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kymu.edu.ua%2Finternational-relations.html&usg=AFQjCNHB8dFPAnl_2mlrb9h_sQ4cx60i_w&sig2=3NnlFycusgsC_D-gWLriYQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4dWj_9zNAhUKiRoKHdulBoQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kymu.edu.ua%2Finternational-relations.html&usg=AFQjCNHB8dFPAnl_2mlrb9h_sQ4cx60i_w&sig2=3NnlFycusgsC_D-gWLriYQ
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6. З метою зацікавлення активних, ініціативних, відповідальних вступників 

на 2022-2023 н.р. продовжувати активну профорієнтаційну роботу в школах 

Києва та Київської області.  

 

 

7. Освітний процес на кафедрі іноземних мов 

 

7.1. Розробка робочих програм навчальних дисциплін (РПНД), ЕНК, 

екзаменаційні матеріалів для комплексних кваліфікаційних іспитів з 

іноземної мови та теорії і практики перекладу 

 

У вересні 2021 року підготовлено 87 РНП, 52 нових та 35 програм 

пролонговано. Ще частина програм підготовлено і затверджено в 1-й половині 

поточного року.  

В методичній роботі відбувалася подальша апробація ЕНК, та їх планова 

сертифікація. Зокрема. сертифікували курси: Гродський І, Книшевицька Л, 

Шкарбан І, Павлюк Р. Деякі ЕНК довелося перенести на початок 2022 року у 

зв’язку зі змінами в їхній структурі (наприклад, об’єднання двох курсів в один). 

Оновлено матеріали Комплексних кваліфікаційних іспитів, проведено 

іспити для студентів бакалаврату та магістратури спеціальності МВСК та МВРС 

з Теорії та практики перекладу та Практики іноземної мови. Іспити було 

проводено в тестовій формі в Мудл. Брали участь в роботі комісій – 

Ольшанський Д, Книшевицька Л, Коромисел М, Качур І – секретар. 

 

7.2. Проходження студентами практики 

 

Викладачі кафедри Коромисел М., Качур І., Браткова О., Безпалова Н., 

Заверуха Ю., Кушевська Н. здійснювали керівництво практикою студентів, за 

результатми якої проведено звітну конференцію, підбиті підсумки. 

Контроль за проходженням студентами практики здійснювався викладачи 

кафедри в першій і другій половині року, зокрема зі студентами 4-го курсу та 5 

курсу МВСК та МВРС.  

Укладено договори з новими базами практики, підготовлено нову 

програму практики для студентів спеціальності «Міжнародне право» (Заверуха 

Ю) і проведено з ними практику.  

 

ІІІ. НАУКОВА СТРАТЕГІЯ 

 

1. Індивідуальні наукові теми 

1.1. Кафедра публічного та приватного права 

Розроблено та затверджено індивідуальні теми наукових досліджень усіх 

співробітників кафедри. 

1.2. Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 

У 2021 році науково-педагогічні працівники кафедри продовжували 

здійснювати індивідуальні наукові дослідження за затверлденими темами. 
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1.3. Кафедра іноземних мов 

У науковій роботі в цьому році остаточно визначилися з тематикою 

індивідуальних досліджень. Молоді викладачі вступили до аспірантури та 

розпочали публікаційну активність (Мовчан Д, Качур І). 

 

2. Публікаційна активність 

2.1. Кафедра публічного та приватного права 

Закордонні публікації 

Монографії закордонні одноосібні: 

Орел Лілія Василівна. Професійна таємниця в бізнесі. Монографія – 

Dusseldorf: GlobeEdit, 2021 y. – 120  https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39311/ 

Монографії закордонні колективні: 

1. Hermeneutic of law and philosophy of jurisprudence: collective 

monograph / Нашинець-Наумова А.Ю., Байталюк О.М., Belkin L.,– etc. – 

Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 243 р. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36292/ 

2. Буличева Н.А., Буличев А.О., Колесник В.А. Підтримка країн у 

напрямку запобігання поширенню пандемії COVID-19 у практиці Світового 

банку (на прикладі міжнародно- правової співпраці з Україною) Сучасні аспекти 

науки: ІV-ий том колективної монографії / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. 

− Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. С. 85-96. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=

34890 

Підручники, навчальні посібники, довідники : 

1. Цивільне право та процес : навч. посіб. / Л. В. Орел, О. М. Калашник. – 

Харків : Право, 2021. – 424 с. 

2. Довідник  «Адміністративно-правова наука та освіта в персоналіях» 

«адміністративно-правова наука та освіта в персоналія» / Нашинець-Наумова 

А.Ю. С.9. http://lsej.org.ua/dovidnyk_admin.law.education.pdf 

https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=

34754 ISBN 978-966-998-221-6  https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36629/ 

3. Посібник О.В. Баулін, В.І. Лебідь, П.С. Матвєєв, С.П. Матвєєва, Н.С. 

Хатнюк. Адвокатський іспит: зразки процесуальних документів: Навч. посіб. / 

Вид. 4-те, переробл. та доповн. Київ: Алерта, 2021. 352 с. ISBN 978-617-566-688-

3; УДК 347.965(07). 

4. Посібник Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Матвєєва С. П., Хатнюк Н. С. Зразки 

документів з приватного права (цивільне, сімейне, житлове, трудове, 

земельне,  цивільно-процесуальне та господарсько- процесуальне законодавство 

України) : Навч. посіб. 3-ге вид., перероб. та допов. / В.І. Лебідь, П.С. Матвєєв, 

С. П. Матвєєва. Н.С. Хатнюк. Київ: Алерта, 2021. 182 с., ISBN 978-617-566-689-

0; УДК 347.965(07). 

5. Посібник Баулін О.В., Матвєєв П.С., Матвєєва С.П., Хатнюк Н. С. Зразки 

документів з публічного права (кримінальне право та процес, адміністративне 

право та процес) : Навч. посіб. 3-ге вид., перероб. та допов. /  О.В. Баулін, П.С. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39311/
https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=34890
https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=34890
Нашинець-Наумова%20А.Ю.%20http:/lsej.org.ua/dovidnyk_admin.law.education.pdf
Нашинець-Наумова%20А.Ю.%20http:/lsej.org.ua/dovidnyk_admin.law.education.pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=34754
https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=34754
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36629/
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Матвєєв, С. П. Матвєєва, Н. С. Хатнюк. Київ: Алерта, 2021. 172 с., ISBN 978-617-

566-687-6; УДК 347.965(07). 

6. Nashynets-Naumova A. Administrative law of Ukraine for foreigners: 

Popular science publication / Valentyn Halunko (ed.). Odesa : Publishing House 

«Helvetica», 2021. 53-54 рp. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=

35318  

7. Нашинець-Наумова А.Ю. Адміністративне право України. Повний курс 

: підручник / В. Галунько, П. Діхтієвський, О. Кузьменко та ін. ; за ред. В. 

Галунька, О. Правоторової. Видання четверте. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 656 

с. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36290/ 

8. Зразки документів з публічного права (кримінальне право та процес, 

адміністративне право та процес) : Навч. посіб. 3-тє вид., перероб. та допов. / 

О.В. Баулін, П.С. Матвєєв, С. П. Матвєєва, Н.С. Хатнюк. Київ: Алерта, 2021. 172 

с. ISBN 978-617-566-689-0 https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39585/  

9. Зразки документів з приватного права (цивільне, сімейне, житлове, 

трудове, земельне, цивільно-процесуальне та господарсько-процесуальне 

законодавство України): Навч. посіб. 3-тєвид., перероб. та допов. / В.І. Лебідь, 

П.С. Матвєєв, С. П. Матвєєва, 

10. Н.С. Хатнюк. Київ: Алерта, 2021. 182 с. ISBN 978-617-566-689-0 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39593/  

11. Адвокатський іспит: зразки процесуальних документів: Навчальний 

посібник / О.В. Баулін, В.І. Лебідь, П.С. Матвєєв, С. П. Матвєєва, Н.С. Хатнюк. 

Вид. 4-те, перероб. та допов. Київ: Алерта, 2021. 352 с. ISBN 978-617-566-688-3 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39599/ 

12. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 

2016 Нашинець-Наумова А. Ю. Обробка персональних даних. Т.5: 

Адміністративне право / редкол.: Ю.П. Битяк (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук 

України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-

т ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2020. С.577-580.  

Статті професорсько-викладацького складу кафедри в видання, що 

входять до Scopus, Web of Science за 2021 р. 

1. Liliia Orel, Valentyn Savchenko, Olga Baitaliuk, Nataliia Oblovatska – Legal 

Aspects of the Informed Consent of the Patient During Physical Therapy in Ukraine. 

Fizjoterapia Polska 2021; 21(2); 78-83 https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37026/ 

http://fizjoterapiapolska.pl/zh/tag/physical-therapy/ 

2. Private Executor as a Participant in Legal Relations in the Executive Process. 

Nataliia A. Sergiienko, Olga M.  Baitaliuk, Nataliia S. Khatniuk,  Oksana I. Chapliuk, 

Nelli B. Pobiianska. Estudios de Economía Aplicada. Volume 39-9. September 2021. 

Електронний ресурс. URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5766. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/ 

3. Deshko L., Udovenko Zh., Bulycheva N., Galagan V., Bulychev A. 

PROVISION OF THE RIGHT TO NON-INTERFERENCE WITH PRIVACY 

DURING MUSTER PROCESS WITH THE PARTICIPATION OF DOCTOR 

(FORENSIC EXPERT)  GEORGIAN MEDICAL NEWS 2021. № 1 (310). P. 186-

https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=35318
https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=35318
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36290/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39585/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39593/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39599/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37026/
http://fizjoterapiapolska.pl/zh/tag/physical-therapy/
http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5766
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/
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192.https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprin

tid=35850 

4. V. Lakhno , V. Malyukov, D. Kasatkin, G. Vlasova, P. Kravchuk , S. Kosenko 

MODEL FOR CHOOSING RATIONAL INVESTMENT STRATEGIES, WITH THE 

PARTNER’S RESOURCE DATA BEING UNCERTAIN Software Engineering 

Perspectives in Intelligent Systems: Proceedings of 4th Computational Methods in 

Systems and Software 2020, Vol.2 [1st ed.] 9783030633189, 9783030633196 DOI: 

10.1007/978-3-030-63319-6_29 tps://dokumen.pub/software-engineering-

perspectives-in-intelligent-systems-proceedings-of-4th-computational-methods-in-

systems-and-software-2020-vol2-1st-ed-9783030633189-9783030633196.html 

5. Ganna Vlasova, Petro Tsymbal, Hanna Nikitina-Dudikova, Natalia 

Kharchenko, Iryna Soroka INTERNATIONAL COOPERATION IN THE 

INVESTIGATION OF SEXUAL CRIMES AGAINST CHILDREN//Revista 

Amazonia Investiga, Vol.10, №40 (2021), DOI: 

https://doi.org/10.34069/AI/2021.40.04.14 DOI: 10.34069/AI/2021.40.04.14 

6. Hanna Vlasova «Development of Communicative Competencies During 

Integrated Analysis and Synthesis of a Text» / Stepan Postil, Nataliia Kozak, Natalia 

Zykun, Petrо Tsymbal & Hanna Vlasova // Studies in Media and Communication Vol. 

9, No. 2; pp 36-44. December 2021 ISSN: 2325-8071 E-ISSN: 2325-808X DOI: 

https://doi.org/10.11114/smc.v9i2.5385 Published by Redfame Publishing URL: 

http://smc.redfame.com https://redfame.com/journal/index.php/smc/article/ view/5385 

7. Matvieiev, Petro, Murzanovska, Alina, & Ivanchenko, Olga (oct. 2021). The 

legal phenomenon of "complience-service" in commercial activities: international 

experience and development prospects. Amazonia Investiga Volume: 10 Issue: 45 

Page: 198-207 DOI: 10.34069/AI/2021.45.09.20 Published: OCT 2021 Volume 10 - 

Issue 46 / October 2021 http:// www.amazoniainvestiga.info ISSN 2322 – 6307 DOI: 

https://doi.org/10.34069/AI/2021.46.10.22 

8. How to Cite: Matvieiev, P., Klepikova, O., Kornuta, L., Abbaszade, M., & 

Kuznietsov, S. (2021). Public and private economic and legal interests in the field of 

international transport in the latest edition of Incoterms. Amazonia Investiga, 

10(46),  pages 217-224. https://doi.org/10.34069/AI/2021.46.10.22 

9. Nataliia A. Sergiienko, Volodymyr I. Galagan, Zhanna V. Udovenko, Andriy 

P. Cherneha, Nataliia O. Oblovatska. Reflections on the respect of the rights of citizens 

during judicial decisions of execution. Cuestiones Políticas. Vol. 39, № 68 (Enero – 

Junio), 2021. P. 549-570 https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36553/ 

10. Lesia Bilovus, Oksana Homotiuk, Nataliia Khatniuk, Oleh Prostybozhenko, 

Nelli Pobiianska, Nataliia Huts, States Civil Liability Within Legal Relations of 

Property Restitution: Historical And Legal Research. Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues. Review Article: 2021 Vol: 24 Issue: 1S // Print ISSN: 1544-0036; 

Online ISSN: 1544-0044. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=

39077  

11. Cherneha Andriy. Preventing and Combating Corruption in the Europen 

Union: The Practice of Member States // Statute Law Riview, 2021, Vol.XX, № XX, 

p. 1-16. (Scopus) 

https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=35850
https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=35850
https://doi.org/10.1007/978-3-030-63319-6_29
https://doi.org/10.34069/AI/2021.40.04.14
https://doi.org/10.34069/AI/2021.40.04.14
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36553/
https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=39077
https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=39077


22 
 

Статті професорсько-викладацького складу кафедри в фахових 

наукових видання за 2021 р. 

1. Орел, Лілія Василівна (2021) Personal non-property rights of legal persons 

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України (2). с. 74-84. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37032/ 

2. Орел, Лілія Василівна та Коваль, Наталія Вікторівна та Кравчук, Валерій 

Миколайович (2021) Basic principles of local self-government during Cossack era 

The Annals of Legal History (5). с. 81-95. ISSN 2520-2553 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37328/ 

3. Орел, Лілія Василівна та Пентіло, Дар'я Василівна (2021) Проблеми 

здійснення туристичної діяльності в умовах карантину Молодий вчений, 

журнал (93). с. 330-333. ISSN 2304-5809; 2313-2167 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37027/ 

Фахові статті: 

1. Орел, Лілія Василівна (2021) Personal non-property rights of legal persons 

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України (2). с. 74-84. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37032/ 

2. Орел, Лілія Василівна (2021) Здобутки та проблеми сучасної 

цивілістичної науки та практики щодо судової реформи Юридична Україна (3). 

с. 6-10. ISSN 2308-9636 https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37028/ 

3. Баклан О.В. ПРО МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЯК 

ДЖЕРЕЛА ГАЛУЗЕВИХ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ / 

Альманах международного права. 2020. Випуск № 24. C.3-10. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=

35667 

4. Baklan O., Zaverukha Yu. THE WAYS TO BRING UKRAINE'S TAX 

LEGISLATION TO EUROPEAN STANDARDS / Evropský politický a právní 

diskurz / https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2020/2020-7-6/40.pdf С. 305-312; 

https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=

34756 

5. Баклан О.В. Про деякі умови розвитку та функціонування інституції 

громадського контролю в Україні / АННАЛИ ЮРИДИЧНОЇ ІСТОРІЇ. 2021. Том 

5. № 2.  С.10-21.Фахове видання. http://legalhistoryjournal.com.ua/; 

https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=

38213 

Наукометрична база даних Index Copernicus:  
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https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39562/  

21. Хатнюк Н.С., Миткаленна А.Ю. Правове регулювання краудфандингу 

в Україні // XXII Міжнародна науково-практична конференція “Interaction of 

society and science: prospects” 20-23 квітня 2021, Лондон, Англія. С. 185-188. 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39584/  

22. Хатнюк Н.С., Саган Д.О. Претензійний порядок врегулювання 

господарських спорів: переваги і недоліки // XXIII Міжнародна науково-

https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=8WAtEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA192&dq=info:ng1sVOza1GYJ:scholar.google.com&ots=x_S6ZEQndR&sig=P1S9hhMD-be8YLx6UUWl81yGTqo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=8WAtEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA192&dq=info:ng1sVOza1GYJ:scholar.google.com&ots=x_S6ZEQndR&sig=P1S9hhMD-be8YLx6UUWl81yGTqo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=8WAtEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA192&dq=info:ng1sVOza1GYJ:scholar.google.com&ots=x_S6ZEQndR&sig=P1S9hhMD-be8YLx6UUWl81yGTqo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=39650
https://elibrary.kubg.edu.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=39650
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39629/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39550/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39562/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39584/
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https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39659/  

29. Хатнюк Н.С. Актуальні питання міжнародних приватних відносин // 
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2.2. Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 

 

Параметри Кафедра міжнародних відносин та 

міжнародного права/кількість 

Кількість монографій* 

одноосібні 

колективні 

 

 

Мельник Г.М. - 1 

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39603/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39645/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39638/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39657/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39647/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39632/
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39659/
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Статті у наукових фахових 

виданнях України* 

Слюсаренко, Брайчевська, Цвєтков - 

1 (заплановано на грудень 2021) 

Ворошилова І. В. - 1 (вихід 

публікації у грудні 2021 р.) 

Лісовська М.М. - 1  

Мельник Г.М. - 1 (подано до друку 

на грудень 2021) 

Пістракевич О.В. - 1 

Цвєтков О.Г. - 1 

Грицяк І.А. -1  

Статті у виданнях, що входять 

до наукометричної бази даних 

Scopus 

Грицяк І.А. - 1 

Статті у виданнях, що входять 

до наукометричної бази даних 

Web of Science 

1 

Статті у виданнях, що входять 

до наукометричної бази даних 

(окрім, Scopus, Web of 

Science) 

 

інші статті, тези Слюсаренко І.Ю. - 5 

Ворошилова І. В. - 4 

Вдовиченко В.А. - 4 

Мельник Г.М. - 7 

Пістракевич - 2 

Цвєтков О.Г. – 3 

Грицяк І.А.- 3 

Підручники, посібники: 

Монографії: 

 одноосібні 

 колективні 

1.Мельник Г. М., Губицький Л. В. (2021) Забезпечення охорони здоров'я 

населення Київської губернії наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. 

Człowiek w historii vs historia człowieka: Monografia zbiorowa. Międzynarodowe 

konsorcium naukowo-edukacyjne im. Luciena Febvra, Warszawa-Paryż. 

Статті у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus 

Korolova, V. V., Dolhoruchenko, K. O., Oliinyk, O. B., Glukh, M. V., & Hrytsiak, 

I. A. (2021). International legal aspects of migration in the EU: policies and standards. 

Linguistics and Culture Review, 5(S3), 539-553. 

https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS3.1539 
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Статті у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Web of 

Science 

1. Брайчевська О. "Посли до інших народів": критерії вибору кандидатур 

за даними візантійських писемних джерел V–ХІІІ ст. / О. Брайчевська // 

Український історичний журнал. - 2021. - Число 4. - С. 23-30. 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Грицяк І.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, в європейському праві (Публічне право //Науково-

практичний юридичний журнал № 3 (43) / 2021 (с. 113-119). 

2. Брайчевська О. "Посли до інших народів": критерії вибору кандидатур 

за даними візантійських писемних джерел V–ХІІІ ст. / О. Брайчевська // 

Український історичний журнал. - 2021. - Число 4. - С. 23-30. 

3. Лісовська М.М. Політика туристичного брендингу країн Закавказзя. 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. № 1 (9), 2021. 

С. 110-125.  

4. Пістракевич О.В. Стратегії розвитку штучного інтелекту в 

європейському союзі (на прикладі країн Вишеградської групи). Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 1(9), 2021. С. 160-174. 

5. Цвєтков О.Г. Структуризація аналізу міжнародних конфліктів та загроз. 

Зовнішні справи (5), 2021. С. 52-60. 

Статті у виданнях, що входять до наукометричної бази даних (окрім, 

Scopus, Web of Science) 

Інші статті, тези тощо 

1. Слюсаренко І., Мачуська А. Робота «груп експертів» ООН у сфері 

інформаційної безпеки (на основі резолюцій Генеральної Асамблеї ООН): етапи 

та здобутки. Міжнародні студії викладачів та студентів - 2021. Київ. 2021. С. 

21–27. 

2. Брайчевська О. А. Слюсаренко І. Ю. Особливості африканського 

вектора у зовнішній політиці Китайської Народної Республіки. Міжнародні 

відносини: історія, теорія, практика : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції, м. Суми, 30 черв. 2021 р. Суми, 2021. С. 69–72. 

3. Ковальська Т. А.,  Брайчевська О. А. Політичні гасла та програмні 

декларації французьких політичних партій та їх вплив на результати 

парламентських виборів 2017 р.  Міжнародні студії викладачів та студентів / 

Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 

2021. - С. 60-64. 

4. Слюсаренко І. Реставрації монархії в Іспанії в ХІХ-ХХ століттях як вияв 

феномену консервативної революції: подібності й відмінності. Омелян Пріцак: 

життєпис, спадщина, наукові інтереси: до 100-річчя від дня народження : 

Збірник, м. Київ. Київ, 2021. С. 274–287. 

5. Слюсаренко І. Прогнози провідних українських аналітичних центрів 

щодо головних напрямів зовнішньої політики України на 2021 рік. Соціально-

політичні процеси в Україні та світі у контексті глобалізаційних перетворень: 

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ірпінь, 23 квітня 
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2021 року) / укладачі: Чупрій Л. В., Мухін І. М. – Ірпінь: Університет ДФС 

України, 2021. С. 141-146  

6. Слюсаренко І. Порівняльний аналіз каналів комунікацій сайтів 

міністерств закордонних справ країн Балтії. Цифрові гуманітарні дослідження 

та цифрові трансформації у сфері культури: Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції. – Київ : Вид-тво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. С. 

67-70 

7. Слюсаренко І. Ю. Брюгге історичний центр // Велика українська 

енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Брюгге історичний центр (дата звернення: 

14.11.2021). 

8. Лісовська М., Ковальчук А. Державна політика Китаю щодо охорони 

навколишнього середовища: історія формування і розвитку. Міжнародні студії 

викладачів та студентів / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: 

[Електронне видання], 2021. С. 65-68. 

9. Лісовська М., Ніколаєнко М. Зовнішня політика Великобританії в нових 

реаліях. Міжнародні студії викладачів та студентів / Київський університет 

імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2021. 110 с. С. 72-75. 

10. Мороховець А., Ворошилова І. Розвиток телекомунікаційного бізнесу 

Європи в контексті європейської інформаційної політики. Міжнародні студії 

викладачів та студентів / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: 

[Електронне видання], 2021. С. 27-33. 

11. Khomutska V., Voroshylova I. The Impact of Social Networks on 

International Information Relations: Current Overview and Prospects. Міжнародні 

студії викладачів та студентів / Київський університет імені Бориса Грінченка. 

Київ: [Електронне видання], 2021. С. 43-49. 

12. Братко І.В. Зміна клімату та права людини в умовах пандемії COVID-

19. С.195-199. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері 

міжнародних відносин:матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 21–22квіт. 

2021р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; 

редкол.: М.М.Поплавський (голова), Костиря І. О.(заст. голови) [та ін].–

Київ:Вид. центр КНУКіМ, 2021. – 319с. 

13. Братко І.В. Кліматична справедливість. VI круглий стіл до тижня права 

і Дня Загальної декларації прав людини «Права людини в сучасних умовах 

розбудови громадянського суспільства в Україні», 11 грудня 2020 року. КУБГ. 

Тези доповіді 

14. Братко І.В.: Захист навколишнього середовища  в умовах подолання 

пандемії COVID-19: тези доповіді на V Міжнародній конференції Україна 

Болгарія, ЕС: економічні, технічні та соціальні тенденції розвитку: матеріали V 

міжнародної науково-практичної конференції (м.Бургас, Болгарія, 26 червня - 4 

липня 2021 р.) – Бургас: Авангард Пріма, 2021. – 187 с.  С. 164-167 

15. Кирилюк Андрій, Ілюк Тетяна. Проблеми становлення та розвитку 

публічної дипломатії України // Міжнародні студії викладачів та студентів / 

Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 
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16.  Vdovychenko V., Vernygora V. Naïveté as a beginning: Ze Ukrainian 
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України в контексті євроатлантичної інтеграції. Міжнародні студії викладачів 

та студентів - 2021. Київ, 2021. С. 6-10. 

27. Пістракевич О.В., Черевичний Б.В. Інформаційні операції проти 

України в умовах російської агресії. Міжнародні студії викладачів та студентів 

- 2021. Київ, 2021. С. 38-42. 

28.  Пигуль К.С., Жалоба І.В.  Китайська ініціатива “Один пояс  - один 

шлях” і країни Латинської Америки (на прикладі Аргентини).  Міжнародні 

студії викладачів та студентів - 2021. Київ, 2021. С. 80-85. 
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29.  Цвєтков Олександр. Чотири рівні аналітики безпеки (До питання 

аналізу міжнародних загроз)// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія, практика» (30 червня 2021 

року). Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. C.104 – 108. 

30. Грицяк І.А. Глобальні трансформації та інтеграційні процеси // Наукове 

видання: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Міжнародні відносини: історія, теорія, практика (30 червня 2021 року) Суми – 

ФОП Цьома С.П., 2021. -176 с. (с. 73-76). 

31. Грицяк І.А. Європейське право як інститут впровадження європейських 

стандартів (2021. Івано-Франківськ, збірник уточнюється) 

 

2.3. Кафедра іноземних мов 

 

Публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз Web of Science, 

Scopus (Павленко Н, Бондар О, Павлюк Р).: 

Babelyuk, O., Koliasa, O., Matsevko-Bekerska, L., Matuzkova, O., & Pavlenko, 

N. (2021). The Interaction of Possible Worlds through the Prism of Cognitive 

Narratology [Article]. Arab World English Journal, 12(2), 364-376. 

https://doi.org/10.24093/awej/vol12no2.25  

Konotop, O. S., Bykonia, O. P., Bondar, O.Y., Shevchenko, Y. V., & 

Kasianchuk, N. M. (2021). Practice of using GoToMeeting/Zoom in the study of 

foreign languages [Article]. Journal for Educators Teachers and Trainers, 12(3), 176-

186. https://doi.org/10.47750/jett.2021.12.03.017  

Skrypnyk, Tetiana; Maksymchuk, Mariia; Martynchuk, Olena; Suprun, Hanna; 

Pavliuk, Roman (2021) Increasing the Competence of Teachers in the Formation of 

Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils. The New Educational Review, 65 

(3). 224-235. DOI: 10.15804/tner.2021.65.3.18 (Erih Plus, Scopus) 

Lesia Soldatova. The Vector Of Informational Correspondence Determination 

In Interlanguage Translations Of Proverbs. The European Proceedings of Social & 

Behavioural Sciences EpSBS. Volume LXVII. Pages: 544-553 

https://www.researchgate.net/publication/335190584  

Журнал індексується в Web of Science. 

Інші публікації, в тому числі й у фахових виданнях: 

1. Bratkova O.I. Peculiarities of Distance Learning as a Modern Higher 

Education Technology / O.I. Bratkova // European Scientific Discussions (Rome, 

Italy). – 2021. – August 15-17 (2021) – P. 98-100. 

2. Качур І. І. (2021) Взаємозв'язок мови та реальності. Філологічний 

часопис. Вип 1 (17). - с. 45-51. Журнал індексується в Іndex Copernicus (ІС). 

3. Качур І. І. (2021) «Найглибші глибини людського буття»: екзистенційні 

мотиви в романі Кормака Маккарті «Дорога». Київський університет ім. Б. 

Грінченка. Studia Philologica. Науковий журнал. Випуск 16. - с. 61-67. Журнал 

індексується в Google Scholar. 

4. Книшевицька, Л.В. (2021). Perception and cognition. All colors of the world. 

Metaphorization of color.  Science and Education a New Dimension. Philology, IX(75) 

https://doi.org/10.24093/awej/vol12no2.25
https://doi.org/10.47750/jett.2021.12.03.017
https://www.researchgate.net/publication/335190584
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(257), Budapest / Hungary, 37-40. ISSN p-ISSN 2308-5258 e-ISSN 2308-1996 

https://doi.org/10.31174/SEND-Ph2021-257IX75 

Журнал індексується в Index Copernicus 

5. Мовчан Д.Р. (2021) Особливості словесного втілення голографічних 

ефектів в описі урбаністичного простору  (на матеріалі роману Вірджинії Вулф 

"Mrs Dalloway").  Вісник Житомирського Державного Університету.  

6. Павленко Н.О. Гендерний чинник у структурі та семантиці англійських 

ідіом-номінацій зовнішності людини / Науковий журнал Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». – № 

9. – Львів, 2021. – с. 175 - 181. Журнал індексується в Index Copernicus 

7. Oksana Babelyuk, Nina Pavlenko, Aleksandra Mikus. The education process 

during COVID-19 lockdown: Challenges in teaching foreign languages. Periodyk 

Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, 2021, 45 (2021) nr 2, s. 26-32. Журнал 

індексується в Index Copernicus, Master List, Сite Factor, Google Scholar, Crossref 

та CEJSH 

8. Солдатова Л.П.  Використання тлумачної формули значення ідіоми для 

досягнення автентичності міжмовних трансформацій // «Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія», № 47. 2021 рік. 

с.166-169   http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v47/part_3/40.pdf УДК 

81’25 DOI https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.47-3.38 

Журнал індексується в ВАК і Copernicus 

9. Lesia Soldatova. The Vector Of Informational Correspondence Determination 

In Interlanguage Translations Of Proverbs. The European Proceedings of Social & 

Behavioural Sciences EpSBS. Volume LXVII. Pages: 544-553  

https://www.researchgate.net/publication/335190584 

Журнал індексується в Web of Science. 

10. Шкарбан І.В. Інтенсифікація процесу навчання іноземної мови 

студентів непрофільних спеціальностей за допомогою технологій візуалізації 

змістового компоненту / І.В. Шкарбан // Інноваційна педагогіка, 2021. – Вип.34. 

Том 1. – С.192-196. 1.    DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/34-1.37 в 

Репозиторії за адресою  URL https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36681 Журнал 

індексується в Index Copernicus, Master List, Сite Factor, Google Scholar, Crossref 

та CEJSH. 

Брали участь у конференціях з публікацією тез: 

Кушевська Н., Безпалова Н., Браєвська А., Заверуха Ю., Качур І., 

Кисельова І., Коромисел М., Мовчан Д. 

 

ІV. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ 

 

1. Кафедра публічного та приватного права 

 

З метою удосконалення навчального процесу викладачі кафедри постійно 

підвищують свою кваліфікацію, беручи участь у науково-методичних семінарах, 

як у межах Університету, так і на базі інших установ. 

Орел Л.В.:  

https://doi.org/10.31174/SEND-Ph2021-257IX75
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v47/part_3/40.pdf
https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.47-3.38
https://www.researchgate.net/publication/335190584
https://doi.org/10.32843/2663-6085/2021/34-1.37
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36681


34 
 

High Legal School: 

1) Сцецкурс для корпоративний юристів, 30 год., сертифікат від 29.09.2021; 

2) Спецкурс “Транскордонні кримінальні провадження”, 30 год., 

сертифікат від 4.10.2021; 

3) Спецкурс “Мистецтво адвокатського захисту в резонансних 

кримінальних справах”, 30 год., сертифікат від 12.11.2021. 

Байталюк О.М.: 

Спецкурс “Транскордонні кримінальні провадження”, 30 год., сертифікат 

від 4.10.2021 (Legal High School ) 

Власова Г.П.: 

Міжнародне наукове стажування, підвищення кваліфікації на тему: 

“Навчання і наука без кордонів” 13.09-13.11, 2021 року, Польща, Університет 

Марії Кюрі-Склодовської 

1) Спецкурс “Транскордонні кримінальні провадження”, 30 год., 

сертифікат від 4.10.2021 (Legal High School ); 

2) Спецкурс “Мистецтво адвокатського захисту в резонансних 

кримінальних справах”, 30 год., сертифікат від 12.11.2021 (Legal High School ) 

Обловацька Н.О.: 

Академічна мобільність: Інститут Науково-дослідний Люблінського 

науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та 

освітян 

1) Учасник проєкту. INNOVATIVE METHODS OF REMOTE LEARNING 

WITH USING ZOOM AND MOODLE PLATFORMS  

(31 травня - 07 червня 2021 року). м. Люблін. 45 год. Сертифікат ES №6442/2021. 

2)  Учасник проєкту. INNOVATIVE FORMS OF MODERN EDUCATION 

WITH USING GOOGLE MEET AND GOOGLE CLASSROOM PLATFORMS. (18 

жовтня - 25 жовтня 2021 року) м. Люблін. 45 год. 

Сертифікат ES №8308/2021. 

3)  Учасник проєкту. Academic integrity in countries of the European Union 

and Ukraine. м. Люблін. 45 год. 

Сертифікат ES №8907/2021 

Фахове стажування: Кафедра теорії та історії права та держави, 

Навчально-науковий інститут права КНУ імені Тараса Шевченка з 01.11.2021 по 

01.12.2021, Сертифікат № 056/1001, 5 кредитів (150 год) 

- Курс «Мистецтво викладання». Сертифікат  № 11619898. 2021 р. 

[ОСВІТНІЙ ХАБ міста Києва]. 30 год.  

- Курс «Емоційний інтелект». Сертифікат  № 70819861. 2021 р. [ОСВІТНІЙ 

ХАБ міста Києва]. 24 год.  

- Курс «Діловий етикет». Сертифікат  № 77050254, травень, 2021 р. 

[ОСВІТНІЙ ХАБ міста Києва]. 3 год.  

- Курс «Розвиток пам'яті». Сертифікат  № 58436861, червень, 2021 р. 

[ОСВІТНІЙ ХАБ міста Києва]. 3 год.  

- Курс «Ораторське мистецтво». Сертифікат  № 14847873, червень, 2021 р. 

[ОСВІТНІЙ ХАБ міста Києва]. 39 год.   
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- Спецкурс “Транскордонні кримінальні провадження”[High Legal School] 

сертифікат від 4.10.2021, 30 год. 

-Тренінги для молоді “Школа подружнього життя”, листопад 2021 р., 30 

год 

Сергієнко Н.А.: 

High Legal School: 

1) Спецкурс “Транскордонні кримінальні провадження”, 30 год., 

сертифікат від 4.10.2021; 

2) Спецкурс “Мистецтво адвокатського захисту в резонансних 

кримінальних справах”, 30 год., сертифікат від 12.11.2021. 

Хатнюк Н.С.: 

Закордонне стажування: 

International Historical Biographical Institute (Dubai - New York – Rome – 

Jerusalem - Beijing) I Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників 

закладів освіти і науки, педагогічних та науково-педагогічних працівників 

“Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, 

Компетентності і 

Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації 

Оточуючого Світу” (12 серпня - 12 жовтня 2021 року) (Сертифікат № 2529 від 12 

жовтня 2021 року) 

High Legal School: 

- Спецкурс “Транскордонні кримінальні провадження”[High Legal School] 

сертифікат від 4.10.2021, 30 год. 

- Тренінги для молоді “Школа подружнього життя”, листопад 2021 р., 30 

год. 

Чернега А.П.: 

Міжнародне підвищення кваліфікації м.Люблін (Польща), Academic 

integrity in countries of the European Union and Ukraine, 22-29 листопада 2021 

року,  1.5 ECTS (45 hours) 

Фахове стажування:  Кафедра теорії та історії права та держави, 

Навчально-науковий інститут права, КНУ імені Тараса Шевченка, з 01.11.2021 

по 01.12.2021, Сертифікат № 056/1003, 5 кредитів (150 год) 

 

2. Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 

 

З метою удосконалення навчального процесу викладачі кафедри постійно 

підвищують свою кваліфікацію як у межах Університету, так і на базі інших ЗВО 

та установ. (Таблиця 1) 
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Таблиця 1. Дані про підвищення кваліфікації  

працівниками за модулями 

 

 Структурний 

підрозділ 

Фаховий 

модуль 

(стажування) 

Лідерськи

й 

модуль 

Модул

ь 

з ІКТ 

Інше Всього 

Кафедра 

міжнародних 

відносин та 

міжнародного 

права/кількіст

ь/прізвище 

6 

Цвєтков О.Г. 

Ілюк Т.В. 

Брайчевська 

О.А. 

Мельник 

Г.М. 

Слюсаренко 

І.Ю. 

Лісовська 

М.М. 

1 

(Мельник 

Г.М.) 

 

1  

(Ілюк Т.В.) 

1  

(Ілюк 

Т.В.) 

4 

(Слюсаре

нко) 

 

2  

(Мельник 

Г.М.) 

15 

 

3. Кафедра іноземних мов 

 

Частина викладачів проходила стажування – Безпалова Н., Буяновська О., 

Гродський І., Гурина Н., Книшевицька Л., Кушевська Н., Терещук М., Шкарбан 

І., Покотило П. 

Безпалова Н.П – дослідницький модуль 

Буяновська О.А. – дослідницький модуль, лідерський модуль 

Гродський І.Я. – дослідницький модуль 

Гурина Н.В. – дослідницький модуль 

Книшевицька Л.В. – дослідницький модуль 

Кушевська Н.М. – дослідницький модуль, модуль ІКТ 

Нетудихата Т.С. – дослідницький модуль 

Павлюк Р.О. – дидактичний модуль, ІКТ 

Покотило П.Г. – фаховий модуль 

Шкарбан І.В. – фаховий модуль 

Терещук М.О. – дослідницький модуль  

 
V. ВЗАЄМОДІЯ ТА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ 
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Кафедра публічного та приватного права 

 

В рамках організаційної роботи проводились організаційні (ознайомчі) 

зустрічі зі студентами:  

 І курсу денного та заочного відділення та студентами, які вступили на ІІ 

та ІІІ курс факультету;  

 ІV та VІ курсів щодо організації та проведення державної підсумкової 

атестації;  

 ІV курсу щодо організації та проведення ЗНО з правознавства та вступу 

до магістратури;  

 зустрічі кураторів з групами для вирішення поточних організаційних 

питань;  

 індивідуальна робота з студентами, які не відвідують навчальні заняття 

та мають академічні заборгованості у навчанні;  

 робота з батьками студентів, які не відвідують навчальні заняття та 

мають  академічні заборгованості у навчанні. 

 

Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права  

 

За сприяння кафедри студенти-міжнародники виступають організаторами 

та модераторами фахових онлайн заходів, серед яких:  

 зустріч у рамках проекту «Участь молоді України, Німеччини та Австрії 

в місцевих виборах»;  

 Міжнародний молодіжний форум "UNITED EUROPE», які реалізуються 

Пан'європейським Союзом України за підтримки Фонду Ганса Зайделя, тощо. 

Студенти кафедри в період карантинних обмежень активно долучились як 

організатори та учасники до низки онлайн фахових освітніх інтерактивів: 

форумів, лекцій, семінарів, вебінарів, моделювань засідань НАТО та ООН, 

панельних дискусій, майстер – класів, хакатонів, освітніх рольових та 

стратегічних ігор, практичних воркшопів, тренінгів, шкіл політичного успіху та 

шкіл права.   

 

Кафедра іноземних мов 

 

Карантин зумовив певні поправки в роботі зі студентами, що спричинило 

зменшення відповідних заходів. Викладачі кафедри налаштували нові форми  

зв’язку зі студентами, зокрема, через такі онлайн інструменти, як чати в вайбері 

та телеграмі, конференції Зум та Гугл міт, часто використовувалася електронна 

пошта. Окрім безпосередньо занять за програмою, обговорювалися поточні 

новини, рекомендації щодо пандемії, актуальні події у світі, Україні та нашому 

університеті.  

 

Юридична клініка «АСТРЕЯ» 
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Найбільш активно підтримувала студентів у карантинних умовах та 

взаємодіяла з ними у різних формах та різними способами юридична клініка 

«Астрея». Зокрема було оргнізовано й проведено такі заходи: 

1. Відвідання Тренінгового центру прокурорів України, м. Київ, вул. Юрія 

Іллєнка, 81 б. 7 вересня 2021 року.  

2. Відвідання Верховної Ради України, м. Київ, вул. Михайла 

Грушевського, 5, 17 вересня 2021 року. 

3. Круглий стіл на тему: «Державно-правові реформи: сучасний стан та 

тенденції розвитку», 12 жовтня 2021 року, м. Київ, приміщення ФПМВ КУБГ, 

ауд.615. 

4. VII Круглий стіл до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя 

Конституції України «Права людини в сучасних умовах розбудови 

громадянського суспільства в Україні», 16 грудня 2021 року, м. Київ, 

приміщення ФПМВ КУБГ, ауд.615. 

5. Майстер-клас від Дмитра Навроцького – радника АО «Sensum» по 

земельним, аграрним питанням та партнера ЮК «Астрея»  на тему: «Особливості 

реалізації та захисту права на землю: судова практика та практика ЄСзПЛ» для 

студентів-консультантів ЮК, 08 жовтня 2021 року. 

6. Майстер-клас від Лілії Боршуляк – начальниці управління – 

адміністратора управління (Центру) надання адміністративних послуг 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на тему: 

«Діджиталізація в сфері адміністративних послуг». 

7. Майстер-клас від Катерини Лизогуб – помічниці-консультанта депутата 

Київської міської ради ІХ скликання на тему: «Підстави та порядок приватизації 

житла», 8 грудня 2021 року, м. Київ, приміщення ФПМВ КУБГ, ауд.615. 

8. Участь у соціальному проекті «З Києвом і для Києва». 

Участь студентів-консультантів у заходах Міністерства освіти 

України, Міністерства юстиції України, ВНЗ освіти, державних органів 

влади та місцевого самоврядування та інших організацій: 

1. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 180 річчю 

кафедри теорії та історії права та держави «Доктринальна основа формування 

професійного правника», 22 квітня 2021 року, організатори КНУ ім. Тараса 

Шевченка (онлайн, збірник надрукований).   

2. Участь у проекті АЮК Фестивалі Street Law Fin $kills «Фінансова 

грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг», м. Львів, база заходу 

Український католицький університет, право просвітні матеріали, підготовлено 

інтерактивний урок та гра червень-липень (17 липня) 2021 року. 

3. Участь у ІХ Міжнародному форумі з просування юридичних послуг, 16-

17 грудня 2021 року, м. Київ, готель «Прем’єр Палац», вул. Пушкінська, 29. 

4. Школа кримінальної практики. Мистецтво адвокатського захисту в 

резонансних кримінальних процесах: розгляд кейсів. 9, 11 та 12 листопада 2021 

року, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, 14/7. 

5. VI Енергетичний форум «Бізнес і право»: Енергетична  безпека України, 

Функціонування ринку електроенергії, Енергоспори. 17 листопада 2021 року, 

м. Київ, готель «Прем’єр Палац».  
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6. Майстер-клас від Дмитра Коноваленка, адвоката з питань екстрадиції та 

інтерполу, на тему: «Роль адвоката у взаємодії з Інтерполом. Особливості 

комунікації», 03 грудня 2021 рік, м. Київ, приміщення Академії адвокатури 

України (організатори Академія адвокатури України та АО «АРЦЕО», онлайн). 

7. Вебінар на тему: «Порядок набуття статусу юридичного радника в 

Республіці Польща», організатори заходи 04 грудня 2021 року, м. Київ 

(організатори Академія адвокатури України та АО «АРЦЕО», онлайн). 

Заходи наукового характеру: 

1. VII Круглий стіл до 30-ї річниці незалежності України та 25-річчя 

Конституції України «Права людини в сучасних умовах розбудови 

громадянського суспільства в Україні», 16 грудня 2021 року, м. Київ, 

приміщення ФПМВ КУБГ, ауд.615. 

2. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої до 180 річчя кафедри теорії та історії права та держави 

«Доктринальна основа формування професійного правника» від 22 квітня 2021 

року. КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ, 2021. 431 с.  

3. Міжнародний круглий стіл на тему: «Сучасне право: міжнародний вимір 

і національний досвід», 2 липня 2021 року. Організатори заходу: ФПМВ КУБГ, 

Європейський гуманітарний університет (Вільнюс, Литва), Академія публічного 

управління Республіки Молдова (Кішінеу, Республіка Молдова), Національний 

університет політичних досліджень та державного управління (Букурешть, 

Румунія) Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Батумі, 

Грузія). 

4. Міжнародний студентський круглий стіл: «внутрішнє і зовнішнє, «свій» 

і «чужий», національне та міжнародне: проблеми розуміння права в сучасних 

умовах», 25 травня 2021 року. Організатори заходу: ФПМВ КУБГ (Київ, 

Україна), Центр конституціоналізму та прав людини Європейського 

гуманітарного університету (Вільнюс, Литва). 

Здійснення надання безоплатної правової допомоги: 

1. Понад 50, консультації надавалися, в основному, з цивільного, 

сімейного, земельного, житлового, трудового та соціального права (права 

учасників бойових дій та членів їхніх родин на житло, земельні ділянки, 

розширення житлових умов, отримання інвалідності пов’язаної із бойовими 

діями, участі у бойових діях, отримання разової грошової допомоги тощо; сиріт, 

одиноких матерів; розлучення, поділ майна, позбавлення батьківства, 

встановлення аліментів). 

2. Проходження студентами практики на базі ЮК. 

Майстер-класи для студентів-консультантів: 

1. На тему: «Позовна заява: вимоги, форма та зміст», режим он-лайн 

конференції, 25 лютого 2021 року, Наталія Сергієнко; 

2. На тему: «Процесуальні строки в цивільному судочинстві», в режимі он-

лайн конференції, 10 березня 2021 року, Наталія Сергієнко; 

3. На тему: «Строки в спадковому праві», в режимі он-лайн конференції, 

24 березня 2021 року, Наталія Сергієнко; 
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4. На тему: «Особливості спадкування за законом», в режимі он-лайн 

конференції, 02 березня 2021 року, Наталія Сергієнко; 

5. На тему: «Особливості доказування у шлюбно-сімейних справах», в 

режимі он-лайн конференції, 16 березня 2021 року, Наталія Сергієнко; 

6. На тему: «Судові витрати», в режимі он-лайн конференції, 06 квітня 

2021 року, Наталія Сергієнко 

 

 


	Одним із шляхів підвищення ефективності навчального процесу є використання сучасних інформаційних технологій, складовими яких в підрозділах Факультету вбачають лекції, підручники, посібники, методичні матеріали на електронних носіях або в електронній ...
	Саме напрацюванню цих елементів інформаційних технологій була приділена увага протягом звітного року, оскільки і в 2021 році навчання в Київському університеті імені Б. Грінченка відбувалося в дистанційному форматі. Завдяки зусиллям та згрупованості в...
	Нині на платформі Moodle викладачами Факультету реалізовано 100% освітніх програм.
	У 2021 році подано на сертифікацію 13 ЕНК, з них сертифіковано 9. На пролонгацію подано 21 ЕНК, пролонговано 8, що на 41,1% більше в порівнянні з 2020 роком.

