Звіт
кафедри міжнародних відносин та міжнародного права
Факультету права та міжнародних відносин
за 2016-2017 навчальний рік
І. Організаційне забезпечення навчального процесу
Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права створена 1
липня 2016 р. і є структурним підрозділом Факультету права та
міжнародних відносин.
Завідувач кафедри – д.і.н., професор Жалоба І.В.
1.1. Професорсько-викладацький
склад кафедри

та

навчально-допоміжний

Відповідно до штатного розпису, затвердженого на 2016-2017 н.р.,
по кафедрі встановлено 9,75 ставок, з яких:
– завідувач кафедри – 1 ставка
– професор – 2 ставки
– доцент – 5,25 ставки
– старший викладач – 1, 5 ставки
На кафедрі протягом 2016-2017 навчального року працювало 17
науково-педагогічних співробітників, з яких 8 - на штатних засадах та 9 за сумісництвом. Із 8 осіб, які працювали на штатних засадах, 1 мав
вчений ступінь доктора економічних наук, 1 мав вчений ступінь доктора
наук з державного управління, 3 – вчений ступінь кандидата історичних
наук, 1 – вчений ступінь кандидата економічних наук, 1 – вчений ступінь
кандидата політичних наук, 1 – вчений ступінь кандидата юридичних наук.
З числа науково-педагогічних співробітників, які працювали на кафедрі за
сумісництвом, 1 мав вчений ступінь доктора політичних наук, 1 - мав
вчений ступінь доктора юридичних наук, 1 – вчений ступінь кандидата
наук з державного управління, 2 – вчений ступінь кандидата політичних
наук, 3 – вчений ступінь кандидата юридичних наук, 1 – вчений ступінь
кандидата психологічних наук, 1 – вчений ступінь кандидата
психологічних наук.
З навчально-допоміжного складу на кафедрі працював 1 лаборант.
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
№
1

ПІП
Брайчевська
Олена Андріївна

Наук.
ступінь
Канд.
іст. наук

Вчене
звання
Доцент

Сумісник /
Посада
штатний
Штатний
Доцент
1

Д. екон.
наук
3
Докт.
наук з
держ.
управлін
ня
4 Кобилянська
Канд.
Людмила
екон.
Миколаївна
наук
5 Лісовська
Канд.
Мирослава
політ.
Миколаївна
наук
6 Мельник Ганна
Канд.
Мирославівна
іст. наук
7 Слюсаренко Ірина Канд.
Юріївна
іст. наук
8 Тимченко Ліліана Канд.
Олексіївна
юр. наук
9 Алієв Максим
Канд.
Михайлович
політ.
наук
10 Виговська Ольга Канд.
Сергіївна
політ.
наук
11 Головченко
Д. політ.
Володимир
наук
Іванович
12 Грищук Надія
Канд.
Валеріївна
юр. наук
13 Литвинова
Канд.
Лариса
психол.
Володимирівна
наук
14 Мацко Анатолій
Канд.
Степанович
юр. наук
15 Печуляк Віталій
Д. юр.
Петрович
наук
16 Пістракевич
Канд.
Олена
наук з
Володимирівна
держ.
управлін
ня
17 Ратушний Сергій Канд.
Миколайович
юр. наук
2

Гаврилюк Олег
Вікторович
Грицяк Ігор
Андрійович

Професор

Штатний

Професор

Штатний

Завідувач
кафедри
Професор

Штатний

Доцент

Штатний

Ст. викладач

Доцент

Штатний

Доцент

Доцент

Штатний

Доцент

Професор

Штатний

Професор

Сумісник

Доцент

Сумісник

Ст. викладач

Сумісник

Професор

Сумісник

Доцент

Доцент

Сумісник

Доцент

Доцент

Сумісник

Доцент

Професор

Сумісник

Професор

Сумісник

Ст. викладач

Сумісник

Доцент

Професор

Доцент
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ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА НАПРЯМКИ РОБОТИ НА ФАКУЛЬТЕТІ
ПРАВА ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І КАФЕДРІ
Напрям роботи

Відповідальний по кафедрі

Завідувач кафедри; відповідальний за
Гаврилюк Олег Вікторович
організацію
та
проведення
засідань
кафедри; організацію та проведення
навчальних
та
науково-методичних
семінарів
Заступник
завідувача
кафедри,
Мельник
Ганна
відповідальна
за
навчально-методичну Мирославівна
роботу
Відповідальна за наукову роботу

Слюсаренко Ірина Юріївна

Секретар кафедри, відповідальна за
Лісовська
Мирослава
соціально-гуманітарну
і
студентську Миколаївна
наукову роботу
Відповідальна за ведення діловодства
Якубенко Дарина Ігорівна
Відповідальна
за
проходження
Брайчевська
Олена
практики, відповідальна за акредитацію та Андріївна
ліцензування
Відповідальна за міжнародні зв’язки
Тимченко
Ліліана
Олексіївна
Відповідальна
за
облік
та
Кобилянська
Людмила
узагальнення профорієнтаційної роботи Миколаївна
викладачів
Відповідальні
за
дипломне
Гаврилюк О.В., Брайчевська
проектування
О.А., Мельник Г.М., Кобилянська
Л.М.,
Слюсаренко
І.Ю.,
Тимченко Л.О., Лісовська М.М.
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАКРІПЛЕНИХ ЗА
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИМ СКЛАДОМ КАФЕДРИ
№
1

ПІП
Брайчевська
Олена
Андріївна

Наук.
Вчене
ступінь
звання
Канд. іст. Доцент
наук

Дисципліни
- Вступ до спеціальності
«Країнознавство»,
- Країнознавство,
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2

Гаврилюк Олег
Вікторович

Д. екон.
наук

Професор

3

Грицяк Ігор
Андрійович

Д. наук з
держ.
управлін
ня

Професор

4

Кобилянська
Людмила
Миколаївна

Канд.
екон.
наук

5

Лісовська
Мирослава
Миколаївна

Канд.
політ.
наук

6

Мельник Ганна
Мирославівна

Канд. іст. Доцент
наук

- Практикум країнознавчих
досліджень,
- Дипломатичний протокол і
етикет,
- Дипломатична та консульська
служба,
- Методологія країнознавчих
досліджень,
- Регіональна співпраця країн
Центральної та Східної Європи і
участь України
- Актуальні проблеми сучасного
розвитку країн / регіонів,
- Інтеграційні об’єднання
постсоціалістичних країн Європи
- Право Європейського Союзу,
- Європейська та євроатлантична
інтеграція,
- Глобальне врядування та
міжнародний правопорядок,
- Основи права Європейського
Союзу
- Інформаційно-аналітична
діяльність у міжнародних
відносинах,
- Культурні та духовно-релігійні
традиції країн світу,
- Інформаційне середовище
аналізу політики,
- Інформаційно-аналітична
діяльність держави на світовій
арені,
- Зовнішня політика держав
Європи
- Основи міжнародного туризму,
- Європейський Союз,
- Комерційна дипломатія,
- Етнокультура і дипломатія країн
світу,
- Політичне консультування,
- Країнознавство
- Міжнародні відносини і світова
політика;
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7

Слюсаренко
Ірина Юріївна

Канд. іст. Доцент
наук

8

Тимченко
Ліліана
Олексіївна
Алієв Максим
Михайлович

Канд. юр. Професор
наук

9

Канд.
політ.
наук

10 Виговська
Канд.
Ольга Сергіївна політ.
наук
11 Головченко
Д. політ.
Володимир
наук
Іванович

- Геополітичні та геоекономічні
інтереси у світовій політиці,
- Основи міжнародних
інформаційних відносин,
- Конфліктологія та теорія
переговорів,
- Проблеми національної та
регіональної безпеки
- Університетські студії,
- Я – студент,
- Аналіз зовнішньої політики,
- Зовнішня політика України,
- Гуманітарний чинник у світовій
політиці,
- Політична історія країн
Центральної та Східної Європи,
- Соціально-економічний та етнонаціональний розвиток країн
Центральної та Східної Європи,
- Політичний аналіз,
- Міжнародна інтеграція та
глобалізація у світовій політиці,
- Міжнародна безпека,
- Аналіз та прогнозування
зовнішньої політики країн світу
- Міжнародне право
- Вступ до спеціальності
«Міжнародна інформація»,
- Міжнародна інформація,
- Міжнародні організації,
- Міжнародні системи та
глобальний розвиток
- Теорія та практика міжнародних
переговорів

Професор

- Політична система світу,
- Внутрішньополітичний розвиток
країн світу,
- Гостьовий курс,
- Актуальні проблеми сучасних
міжнародних відносин та світової
політики,
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12 Грищук Надія
Валеріївна

Канд. юр.
наук

13 Литвинова
Лариса
Володимирівна

Канд.
психол.
наук

14 Мацко
Анатолій
Степанович

Канд. юр. Доцент
наук

15 Печу ляк
Віталій
Петрович
16 Пістракевич
Олена
Володимирівна

Д. юр.
наук

17 Ратушний
Сергій
Миколайович

Канд. юр. Доцент
наук

Доцент

Професор

Канд.
наук з
держ.
управлін
ня

- Зовнішня політика
постсоціалістичних країн Європи
- Міжнародне публічне право,
- Міжнародне приватне право,
- Міжнародне право,
- Міжнародне інформаційне
право,
- Міжнародна інформаційна
безпека,
- Суспільні комунікації,
- Міжнародна інформація й
інформаційна безпека
- Сучасні інформаційні технології
в гібридних війнах,
- Розвідувальна інформація в
контексті національної
інформаційної безпеки
- Міжнародне приватне право
- Історія цивілізацій світу,
- Політична географія та історія
країн Північної Америки та
Західної Європи,
- Європейська та євроатлантична
інтеграція
- Міжнародне право,
- Основи права Європейського
Союзу,
- Міжнародні стандарти прав
людини,
- Право Європейського Союзу,
- Практика Європейського суду з
прав людини,
- Політика європейської інтеграції

1.2. Навчальна робота
Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права є випусковою
для спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії».
У рамках даної спеціальності реалізуються освітні програми за
рівнями та спеціалізаціями: «Країнознавство» - «Регіональні студії» та
«Міжнародна
інформація» –
«Суспільні
комунікації»
освітньо6

кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії» рівня «магістр». За бакалаврською
програмою ліцензійний обсяг (25 осіб) останні два роки виконується
повністю, - за магістерською (25 осіб) позитивна динаміка (минулого року
набрано 17 осіб, цього року – 23 особи).
Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Факультету
права та міжнародних відносин протягом 2016-2017 н.р. здійснювала
підготовку фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр».
Студенти навчались відповідно:
- до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з галузі
знань: 0302 «Міжнародні відносини», напряму підготовки: 6.030204
«Міжнародна інформація», затвердженого 2011 р.;
- до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з галузі
знань: 0302 «Міжнародні відносини», напряму підготовки: 6.030205
«Країнознавство», затвердженого 2011 р.;
- до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з галузі
знань: 0302 «Міжнародні відносини», напряму підготовки: 6.030204
«Міжнародна інформація», затвердженого 28.05.2015 р;
- до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з галузі
знань: 0302 «Міжнародні відносини», напряму підготовки: 6.030205
«Країнознавство», затвердженого 28.05.2015 р;
- до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти з галузі
знань: 05 «Поведінкові та соціальні науки», спеціальності 055 Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», затвердженого
28.04.2016 р. (ОР «Магістр»).
Протягом 2016-2017 н.р. робоча група у складі: О.А. Брайчевська,
Г.М. Мельник, І.Ю. Слюсаренко розробила нові навчальні плани
підготовки фахівців з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та
регіональних студій ОР «бакалавр» і «магістр». Також розроблена,
розглянута і затверджена на Вченій раді Київського університету імені
Бориса Грінченка нова освітня стратегія підготовки фахівців спеціальності
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,
спрямована на практико-орієнтоване навчання.
План роботи кафедри та індивідуальні плани роботи викладачів на
2016-2017 н.р. були затверджені вчасно (протокол №1 від 30.08.2017 р.).
Аудиторні заняття проводились відповідно до затвердженого
розкладу занять. Консультації проводились відповідно до графіку,
визначеного викладачами.
Зривів у проведенні лекцій, семінарських занять та консультацій за
звітний період не зафіксовано.
З метою підвищення якості навчального процесу на кафедрі
складений і затверджений графік взаємовідвідування занять викладачів
кафедри.
7

Графік взаємовідвідування занять
викладацько-професорським складом
кафедри міжнародних відносин та міжнародного права
І семестр
ПІП
Канд. ст.,
Дисципліна
Дата/
Відвідувач
вч. звання
Час
Гаврилюк
д.е.н.,
Актуальні проблеми листопад Слюсаренко
О.В.
професор сучасного розвитку
І.Ю.
країн/регіонів
Брайчевська
О.А.
Брайчевська
к.і.н.,
Країнознавство
грудень
Гаврилюк
О.А.
доцент
О.В.
Лісовська
М.М.
Мельник
к.і.н.,
Міжнародні
листопад
Гаврилюк
Г.М.
доцент
відносини та світова
О.В.
політика
Слюсаренко
І.Ю.
Слюсаренко
к.і.н.,
Зовнішня політика листопад
Гаврилюк
І.Ю.
доцент
України
О.В.
Мельник Г.М.
Кобилянська
к.е.н., ст.
Інформаційногрудень
Гаврилюк
Л.М.
наук.
аналітична
О.В.
викладач
діяльність у
Лісовська
міжнародних
М.М.
відносинах
Литвинова к.психол.н.,
Суспільні
листопад
Гаврилюк
Л.В.
доцент
комунікації
О.В.
Мельник Г.М.
Мацко А.С.
к.ю.н.,
Сучасні
листопад
Гаврилюк
доцент
інформаційні
О.В.
технології в
Слюсаренко
гібридних війнах
І.Ю.
Ратушний
к.ю.н.,
Міжнародне право
грудень
Гаврилюк
С.М.
доцент
О.В.
Тимченко
Л.О.
Печуляк В.П.
д.ю.н.,
Міжнародне
листопад
Гаврилюк
професор
приватне право
О.В.
Тимченко
Л.О.
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Взаємовідвідування лекційних та семінарських занять на ІІ семестр
2017-2018 н.р. не було заплановано у зв’язку з проведенням відкритих
конкурсних занять.
Відкрита лекція к.ю.н., професора Тимченко Ліліани Олексіївни з
навчальної дисципліни «Міжнародне право» на тему: «Міжнародне
економічне право» для студентів 1 курсу спеціальності «Країнознавство»
відбулася 30 березня 2017 р.
Відкрита лекція к.п.н., старшого викладача Лісовської Мирослави
Миколаївни з навчальної дисципліни «Основи міжнародного туризму» на
тему: «Розвиток міжнародного туризму в Україні» для студентів 2 курсу
спеціальності «Країнознавство» відбулася 10 квітня 2017 р.
Відкрита лекція к.е.н., доцент Кобилянської Людмили Миколаївни з
навчальної дисципліни «Інформаційне середовище аналізу політики» на
тему: «Інформаційний суверенітет середовища аналізу політики в Україні»
для студентів 4 курсу спеціальності «Міжнародна інформація» 24 квітня
2017 р.
12 жовтня 2016 року на Факультеті права та міжнародних відносин
відбувся навчально-методичний семінар на тему: «Формування критичного
мислення в процесі викладання навчальних дисциплін». Професор кафедри
міжнародних відносин та міжнародного права Тимченко Ліліана
Олексіївна презентувала методику роботи зі студентами. Зокрема, цікаво
був представлений один із методів, що стимулює розвиток критичного
мислення, метод вільних асоціацій. Саме вільні асоціації дозволяють
студентам вчитися мислити розкуто, залучають емоційно-чуттєвий аспект
сприйняття, що робить навчання більш ефективним і насиченим. Вони
вибудовують асоціативний ряд. Таким чином, студенти вчаться
аналізувати взаємозв’язок між словами, знаходити закономірності,
розвивати творче і логічне мислення, покращити пам’ять.
Метод вільної асоціації є незамінним на заняттях з теорії міжнародних
відносин, міжнародних відносин та світової політики, конфліктології та
теорії переговорів, права міжнародних організацій, міжнародного права,
історії дипломатії та дипломатичного протоколу та етикету.
Стан виконання Плану роботи кафедри за перший семестр 20162017 н.р. обговорювався на засіданні кафедри від 09 лютого 2017 р. та
визнаний таким, що виконаний (протокол №7). Індивідуальні плани
викладачів кафедри виконані у межах запланованого обсягу.
Стан виконання Плану роботи кафедри за другий семестр 20162017 н.р. обговорювався на засіданні кафедри від 19 червня 2017 р. та
визнаний таким, що виконаний (протокол №14). Індивідуальні плани
викладачів кафедри виконані у межах запланованого обсягу.
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1.3. Участь в організації та керівництві дипломними роботами
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. Гаврилюк О.В., доц. Брайчевська О.А., Мельник Г.М., Кобилянська
Л.М., Слюсаренко І.Ю., Тимченко Л.О., ст.. викл. Лісовська М.М.
ІІ. Навчально-методична робота
2.1. Розробка робочих навчальних програм, тематики курсових та
магістерських робіт, білетів
Професорсько-викладацький склад кафедри підготував 68 робочих
програм навчальних дисциплін на 2016-2017 н.р. Всі робочі програми
навчальних дисциплін затверджені та зареєстровані у встановленому
Університетом порядку. Кафедрою розроблено та затверджено тематику
курсових, бакалаврських та магістерських робіт; білети з навчальних
дисциплін та білети для вступних випробувань.
Співробітники кафедри міжнародних відносин та міжнародного
права брали участь у виробленні нової освітньої стратегії Університету та
наповненні її необхідним змістом з урахуванням специфіки підготовки
фахівців зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії». Зокрема, було
розроблено, презентовано та
затверджено на Вченій раді Університету нові освітні
програми
(«Регіональні студії» та «Суспільні комунікації») підготовки здобувачів
вищої освіти за освітнім рівнем «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
Особливістю обох нових освітніх програм є побудова навчального
процесу з використанням практико-орієнтованого навчання та його
максимального наближення до професійної діяльності майбутнього
фахівця.
2.2. Організація проходження практики у 2016-2017 н.р.
За звітній період студенти кафедри проходили виробничу,
перекладацьку і переддипломну практику.
Оскільки в нових 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.
Протягом попереднього навчального року було укладено договори із
державними установами, засобами масової інформації, туристичними
фірмами та громадськими організаціями. Зокрема, з «Громадським
телебаченням», «Телерадіокомпанією «НБМ» «5 канал», ГО «Майданом
закордонних справ».
Відповідно до навчальних планів студенти спеціальностей
«Міжнародна інформація» та «Країнознавство» протягом навчального
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року проходили виробничу практику в МЗС України, Управлінні
міжнародних зв’язків КМДА, Головному територіальному управлінні
юстиції м.Києва, туристичних фірмах, в Школі політичної аналітики
НАуКМА, інформаційній агенції «Укрінформ», на «Громадському
телебаченні» та 5 телевізійному каналі, Інституті стратегічних досліджень
при Президентові України, ГО Науковому товаристві «Гуманітарна
колегія», ГО «Майдан закордонних справ».
ІІІ. Наукова робота
3.1.Наукова діяльність викладацького складу кафедри
3.1.1 Участь професорсько-викладацького складу кафедри у
написанні розділів до колективних монографій, тематичних наукових
збірників:
Жалоба І.В. Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. зб.
/ упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л. В. Шпаковськи. – К.: Дипломат.
акад. України при МЗС України, 2016. – С. 294-309. (316 с.) (укр. і нім.
мовами)
Жалоба І.В. Дипломатична та консульська служба у вимірі
особистості. – К., 2016. – 428 c. (С. 390-402.)
Жалоба И.В. Украинско-китайские отношения: неизвестные
страницы истории и современность / Отв. ред. И.Б. Матяш; перевод на кит.
язык Ю.И. Сокол / Дипломатическая академия Украины при МЗС
Украины; Научное общество истории дипломатии и международных
отношений. – К. : Горобец, 2016. – 184 c. (С. 151-169.)
3.1.2 Закордонні публікації
Platzer W., Puschnig U., Zhaloba I. Horst Schumi – ein Motor der
österreichisch-ukrainischen Beziehungen // Kärnten Dokumentation. Dialog und
Kultur. Beiträge zum Europäischen Volksgruppenkongress 2015 und
Sonderthemen / Herausgeber: Peter Karpf, Thomas Kassl, Werner Platzer,
Wolfgang Platzer, Udo Peter Puschnig. – Klagenfurt am Wörthersee, 2016. –
Bd. 32. – S. 90-99.
3.1.3 Статті професорсько-викладацького складу кафедри в
фахових наукових видання за 2016-2017 н.р.:
Гаврилюк О.В. Тенденції антикризової модернізації інституціональної
структури міжнародних фінансів // Фінанси України. – 2016. – №2. – С.727
Кобилянська Л.М. Бізнес-середовище для підприємств малого і середнього
бізнесу в Україні / Л.М Кобилянська // Фінансово-економічне та обліковоаналітичне забезпечення підприємницької діяльності : збірник тез
доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (20-21
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квітня 2016 р.). – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і
менеджменту, 2016. – С. 243-245.
Кобилянська Л.М. Сучасні проблеми інституціонального регулювання
міжнародної фінансової системи / Л.М Кобилянська // Економіка та
суспільство [Електронне наукове фахове видання] – 2016. – №3.
Мельник Г.М. Вища торговельно-економічна освіта 1941-1945 рр. /
Мельник Г.М. // Вісник Київського національного торговельноекономічного університету. – 2016. - №3. – С. 120-128.
Мельник Г.М. Виробництво алкогольних напоїв як соціальний привілей (на
прикладі Київської губернії у першій половині ХІХ ст) // Гілея: наук.
вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. :
«Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 115 (12). – С. 14-18.
Слюсаренко І.Ю. Гібридна війна Російської Федерації проти України //
Університет: науковий історико-філософський журнал. – 2016. - №1-2. –
С.87-94
Тимченко Л.О. Толкование понятия «право народов на самопределение» в
современном международном праве // European Political and Law Discourse,
Vol. 3, Issue 4, 2016. – С. 24 -32.
Тимченко Л.А. Понятие «народ»: поиски доктринального решения //
Задорожний О.В. Український часопис міжнародного права. – Київ, №2,
2016. – С. 16 -22.
Брайчевська О. А., Ковальчук Ю. О. Особливості зовнішньої політики
Швеції в умовах сучасної геополітичної ситуації / О. А. Брайчевська, Ю. О.
Ковальчук // Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. –
Черкаси, 2017. - №3. 2017. – С.90-99.
3.1.4. Доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях за
2016-2017 н.р.:
Опубліковані тези та матеріали доповідей
Лісовська М. М. Візуалізація партійної символіки у виборчих процесах
сучасної України // Політичні партії і вибори в Україні : матеріали
міжнародного круглого столу за участю українських і польських науковців
/ [наук. ред. І. О. Кресіна ; упорядник В. П. Горбатенко]. - К. : Вид-во
"Логос", 2016. - С. 205-208.
Мельник Г.М. Глобальна інформаційна безпека: новітні виклики моральної
кризи / Мельник Г.М. // Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції «Україна в процесах глобального інформаційного обміну». Л., 2016. - С. 85-88.
Мельник Г.М. Українська мережа вищої торговельної освіти 1946-1953 рр. /
Мельник Г.М. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції:
«Глобалізаційні виклики розвитку національних економік. Присвячена 70річчю Київського національного торговельно-економічного університету»
(м.Київ, 2016 р.). – К., 2016. – С. 136-145.
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Слюсаренко І.Ю. Галфорд Джон Маккіндер – науковець, політик і
державний діяч // Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і
техніки в Україні та світі: збірник праць за матеріалами Всеукраїнської
науково-практичної конференції.– К., Переяслав-Хмельницький. – 2016. –
С.78-81.
Слюсаренко І.Ю. Міжнародно-правовий захист цивільного населення під
час збройних конфліктів // Збірник наукових праць за матеріалами
круглого столу «Права людини в сучасних умовах розбудови
громадянського суспільства в Україні», Київ, 16 грудня 2016 року. – К :
Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. – 79-83.
Тимченко Л. О. Права корінних народів в сучасному міжнародному праві
(проблема самовизначення та самоідентифікації) // Збірник наукових
праць за матеріалами круглого столу «Права людини в сучасних умовах
розбудови громадянського суспільства в Україні», Київ, 16 грудня 2016
року. – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. – 74-79.
Лісовська М. М. Лісовська М. Транскордонне співробітництво як механізм
реалізації політики Східного партнерства / М. Лісовська. Матеріали
Міжнародної наукової конференції для студентів та молодих науковців:
«Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи». –
Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – С. 168-176.
Грицяк І.А. Становлення й розвиток захисту прав людини: міжнародноправові здобутки // Матеріали Регіональної науково-практичної
конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини»
(7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. – 3-8.
Брайчевська О.А. Нью-Йоркська декларація про біженців і мігрантів:
новий крок у вирішенні міграційних проблем на глобальному рівні //
Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Європейські та
міжнародні підходи до захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ.
ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. – 117-122.
Мельник Г.М. Захист прав національних меншин у Республіці Польща:
аналіз законодавства // Матеріали Регіональної науково-практичної
конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини»
(7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. – 68-73.
Братко І. В. Права людини в контексті сталого розвитку // Матеріали
Регіональної науково-практичної конференції «Європейські та міжнародні
підходи до захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б.
Грінченка, 2017. С. – 89-94.
Слюсаренко І.Ю. «Людський вимір» НБСЄ як інструмент тиску на СРСР
під час «холодної війни» // Матеріали Регіональної науково-практичної
конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини»
(7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. 122–127.
Кобилянська Л.М. Правові засади міжнародного співробітництва у сфері
боротьби з кіберзлочинністю // Матеріали Регіональної науковопрактичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту
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прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. –
83–89.
Тимченко Л.О. Визнання паспортів сепаратистських утворень Російською
Федерацією: правові наслідки // Матеріали Регіональної науковопрактичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту
прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. –
12–17.
Лісовська М.М. Захист прав трудових мігрантів: європейський досвід //
Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Європейські та
міжнародні підходи до захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ.
ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. – 73–78.
Жалоба І.В. Обвалення залізничного мосту через Прут біля Чернівців
1868 р.: локальна аварія та «глобальні» наслідки / Жалоба І.В. // Проблеми
техногенної безпеки в Україні та світі (до 30-ї річниці аварії на
Чорнобильської АЕС) : Збірник наукових праць. – Запоріжжя : Інтер-М,
2016. – С.7-12.
3.1.3. Участь у науково-практичних заходах (конференціях)
Університету та інших ВНЗ
Професорсько-викладацький склад кафедри, згідно з Планом
наукової роботи кафедри, Планом наукової роботи Факультету права та
міжнародних відносин, а також Планом проведення науково-практичних
конференцій, семінарів та круглих столів у Київському університеті імені
Бориса Грінченка у 2016-2017 р. та інших ВНЗ взяв участь у таких заходах:
семінар «Як користуватися інформаційними ресурсами платформи
Web of Science» (11 жовтня 2016 р.);
круглий стіл «Гідність і свобода українського народу – вияв
європейської ідентичності» (21 листопада 2016 р.);
круглий стіл «Права людини в сучасних умовах розбудови
громадянського суспільства в Україні» (16 грудня 2016 р.);
науково-методичний семінар “Євроінтеграційний вектор України:
здобутки, проблеми, перспективи” (9 лютого 2017 р.);
всеукраїнська науково-практична конференція «Наука в Україні:
виклики та перспективи» (17 лютого 2017 р.)
семінар для викладачів, аспірантів, докторантів «Міжнародні
грантові програми: можливості для наукових досліджень» (5 квітня 2017
року);
регіональна науково-практична конференція «Європейські та
міжнародні підходи до захисту прав людини» (07 квітня 2017 р.);
круглий стіл «Молодь, мир та безпека» (Резолюція №2250 Ради
Безпеки ООН), співорганізатором якого стала громадська організація
«Федерація жінок за мир у всьому світі» (24 квітня 2017 року);
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панельна дискусія «Російсько-український конфлікт як прояв
«гібридної війни» (18 травня 2017 р.);
науково-практичний
семінар
«Оформлення
бібліографічних
посилань згідно з ДСТУ 8302:2015 та використання міжнародних стилів в
оформленні списків літератури» (21 червня 2017 року);.
семінари та тренінги «Школи проектного менеджменту» (протягом
року).
Участь у наукових заходах (конференціях) інших ВНЗ
Захід
Проведення семінару на тему: «Ролі та функції
третього сектору в ЄС. Публічність і прозорість,
межі в політиці та інформпросторі», 29 жовтня
2016 р. з 13:30 до 14:50 у приміщенні HUB 4.0
(Київ, Поділ, Ярославський провулок 1/3) в рамках
освітньої програми «Європейські цінності в
публічній сфері: від принципів до втілення!»
Української Соціальної Академії
Українське питання в умовах зіткнення
цивілізацій // Програма Всеукраїнської наукової
конференції. «Цивілізаційні дискурси світової та
української історіографії: минуле, сучасне,
майбуття», 23 вересня 2016 р. – К., 2016. – С.9.
II Міжнародна науково-практична конференція
“Глобальний економічний простір: детермінанти
розвитку”, (21 жовтня 2016 р., м. Миколаїв),
кафедра міжнародної економіки та менеджменту
освіти
Миколаївського
національного
університету імені В.О. Сухомлинського.
Участь у ІХ міжвузівському науково-методичному
семінарі «Актуальні проблеми викладання
історичних дисциплін у вищій школі. Дисципліни
суспільно-гуманітарного спрямування у нових
стандартах і новому змісті вищої освіти України»,
16 грудня 2016 р. в м.Києві

Учасники заходу
Грицяк І. А.

Мельник Г.М.

Кобилянська Л.М.

Мельник Г.М.

Міжнародна науково-практична конференція Мельник Г.М.
«Другі
києвознавчі
читання:
історія
та
етнокультура». 29 березня 2017 р. в м.Києві
Міжнародна конференція «Україна і світ: Мельник Г.М.
теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері
міжнародних відносин», яка відбулася 19-20
квітня 2017 року в м.Києві
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Міжнародна конференція «Україна і світ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері
міжнародних відносин», яка відбулася 19-20
квітня 2017 року в м.Києві
Міжнародна конференція «Україна і світ:
теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері
міжнародних відносин», яка відбулася 19-20
квітня 2017 року в м.Києві
Міжнародна наукова конференція
«Дипломатичні архіви як історичне джерело»
Одеса, 8 – 10 вересня 2016 року
Rail Routes from the Baghdad Railway to the New
Silk Road (19th to 21st Centuries) – Utopian Dreams,
Past Achievements, and Future Prospects for Rail
Transport between Europe and the Middle and Far
East.
7th International International Conference on Railway
History in the historic station of Sirkeci in Istanbul
(Turkey) from 2nd to 5th November 2016. Organised
by the International Railway History Association
(IRHA), and supported by the Turkish Railways
(TCDD), the International Union of Railways (UIC),
and Société Nationale des Chemins de Fer Français
(SNCF)
Міжнародна конференція м. Цехановець, Польща,
8-9 червня 2017 р.
«Буковинська
залізниця:
віхи
історії
та
сьогодення»: круглий стіл з нагоди 150-річчя
відкриття Львівсько-Чернівецької залізниці, м.
Чернівці, 06 вересня 2016 р.
Круглий стіл "Портрет сучасного науковця.
Знайомство зблизька", присвячений Всесвітньому
дню науки, м. Чернівці, 10 листопада 2016 р
Paneuropa Kongress, 6-9. Oktober 2016, Wien
XXVII. Europäischer Volksgruppenkongress mit dem
Thema
„GLOBALISIERUNG:
Fairplay
für
Volksgruppen“, 16.-19. November, Klagenfurt a. WS.

Кобилянська Л.М.

Гаврилюк О.В.

Жалоба І.В.
Жалоба І.В.

Жалоба І.В.

Жалоба І.В.

Жалоба І.В.

Жалоба І.В.
Жалоба І.В.
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in Kärnten
Підручники та посібники
Брайчевська О. А. Тема 10. Канада // Туристичне країнознавство:
навчальний посібник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – С.398-437.
Опонування дисертацій
Мельник Г.М. Опонування дисертації Гайдая Валентина Вікторовича
«Громадські організації Польщі 1918-1939 років: інституційний розвиток
та суспільно-політична діяльність», поданої на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія.
Спеціалізована вчена рада К 26.133.02 Київського університету імені
Бориса Грінченка, 2016 р.
Слюсаренко І.Ю.
Опонування дисертації Охріменка Олександра
Святославовича «Повсякденне життя міст Англії ХІ-ХІІІ ст..», поданої на
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності
07.00.02 – всесвітня історія. Спеціалізована рада Д.26.001.01 10 Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, 2016 р.
Тимченко Л.О. Опонування дисертації Зубар Інни Валентинівни «Розвиток
універсального міжнародного права та його регіональних підсистем на
сучасному етапі», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 – міжнародне право.
Спеціалізована вчена рада
Д 26.001.10 Київського національного
університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України,
2016 р.
Робота студентського наукового гуртка
«Дипломат» протягом 2016-2017 н. р.
Зміст роботи

Засідання 1.
Круглий стіл “Актуальні проблеми
міжнародних відносин”.

Термін
виконання

Відповідальні/
модератори

Жовтень 2016 р.

Лісовська М. М.,
викладачі кафедри

Засідання 2.
Листопад 2016
“Фахова література та журнали: що це
р.
і навіщо потрібні студенту?”.

Лісовська М. М.,
викладачі кафедри

Засідання 3.
Круглий стіл, присвячений Дню

Лісовська М. М.,
викладачі кафедри

Грудень 2016 р.
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працівника дипломатичної служби.
Засідання 4.
“Євроінтеграційнй вектор України:
здобутки та проблеми”.

Лютий 2017 р.

Лісовська М. М.,
викладачі кафедри

Засідання 5.
Презентації “Знані українські
науковці (юристи, політологиміжнародники): історії та складові
успіху”

Березень 2017

Лісовська М. М.,
викладачі кафедри

Засідання 6 .
Дискусійна панель: “Україна – Росія:
злободенні проблеми й інструменти
їх подолання”;

Квітень 2017 р.

Лісовська М. М.,
викладачі кафедри

Засідання 7.
Презентація наукових робіт у
форматі standup проектів.

Травень 2017 р.

Лісовська М. М.,
Слюсаренко І.Ю.

Засідання 8.
Червень 2017 р.
“Україна у системі сучасних
міжнародних відносин: пошуки
оптимального вектора”.
Про підсумки роботи наукового
гуртка у 2016-2017 навчальному році.

Лісовська М. М.,
викладачі кафедри

Кафедра активно працює над втіленням освітньої моделі «навчання
через дослідження». З метою активізації студентських досліджень
започатковано традицію проведення круглих столів. Зокрема, було
проведено студентський круглий стіл до Дня працівника дипломатичної
служби (08 грудня 2016 р., відп. Мельник Г.М.), а також Панельну
дискусію у форматі "Засідання Генеральної Асамблеї ООН" (19 жовтня
2016 р., відп. Мельник Г.М.)
В січні 2017 року наукові роботи студенток, які навчаються за
спеціальностями «Країнознавство» і «Міжнародна інформація» - Ю.
Ковальчук, С. Коваль було відібрано до участі в ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та
гуманітарних наук за напрямом «Політичні науки». Студентки
спеціальності «Міжнародна інформація» О. Гондюл, О. Копайгора взяли
участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодіжна
наука в Україні: виклики та перспективи», яка відбулася 17 лютого 2017
року в стінах Київського університеті імені Бориса Грінченка, студентка
спеціальності «Країнознавство» П. Плісова стала учасницею двох
міжнародних конференцій, які відбулися в м. Києві та м. Каунасі.
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Колектив кафедри та студенти спеціальності «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» активно долучилися
до відзначення Фестивалю науки, який традиційно проходить у травні:
круглий стіл «Країни Європи та Америки: минуле і сучасність» зі
студентами провела Г.М. Мельник, лекцію «Як написати наукову статтю» О.А. Брайчевська, науковий захід спрямований на апробацію
бакалаврських досліджень Stand up! Наука організувала І.Ю. Слюсаренко.
Наукові публікації студентів
1.
Ковальчук Ю. О. Особливості зовнішньої політики Швеції в умовах
сучасної геополітичної ситуації / О. А. Брайчевська, Ю. О. Ковальчук //
Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки. – Черкаси, 2017. №3. 2017. – С.90-99.
2.
Якубенко Д. Порушення прав людини в Східній Україні // Матеріали
Регіональної науково-практичної конференції «Європейські та міжнародні
підходи до захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б.
Грінченка, 2017. – С. 134-138.
3.
Антонюк А. Ставлення громадян Польщі, Росії та України до
Катинської трагедії // Матеріали Регіональної науково-практичної
конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини»
(7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 147-151.
4.
Масловська Ю. Способи боротьби із агресивною пропагандою
Російської Федерації проти України // Матеріали Регіональної науковопрактичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту
прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С.
151-155.
5.
Пітецький Р. «Мозкові центри» в США: роль, структура,
особливості діяльності// Матеріали Регіональної науково-практичної
конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини»
(7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 156-158.
6.
Антонова
В.
Окреслення
зовнішньополітичної
діяльності
Д.Кемерона на офіційній сторінці у Twitter// Матеріали Регіональної
науково-практичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до
захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка,
2017. – С. 159-162.
7.
Кравченко О. Інформаційні війни: цілі, методи та засоби ведення //
Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Європейські та
міжнародні підходи до захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ.
ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 163-166.
8.
Терещук Ю. Співробітництво Республіки Франції та Федеративної
Республіки Німеччини в рамках Європейського Союзу // Матеріали
Регіональної науково-практичної конференції «Європейські та міжнародні
підходи до захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б.
Грінченка, 2017. – С. 167-171.
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9.
Гондюл О. Основні тенденції в реалізації зовнішньої політики ФРН:
інформаційно-комунікаційна складова // Матеріали Регіональної науковопрактичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту
прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С.
172-178.
10. Ковальчук Ю. Особливості зовнішньої політики Швеції на рубежі
ХХ-ХХІ століть // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції
«Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини» (7 квітня
2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 178-183.
11. Литвинюк Т. Міграційна політика Італії в кінці ХХ – на початку ХХІ
століть // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції
«Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини» (7 квітня
2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 183-188.
12. Радченко Л. Сирійська криза в публічній риториці президентів
Російської Федерації та США (2013-2016) // Матеріали Регіональної
науково-практичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до
захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка,
2017. – С. 188-191.
13. Коваль С. Досвід міжнародної спільноти у боротьбі з інформаційним
тероризмом: загальна характеристика // Матеріали Регіональної науковопрактичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до захисту
прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С.
192-195.
14. Тимошенко А. Політика США в галузі забезпечення інформаційної
безпеки (2009-2017 рр.): загальні тенденції // Матеріали Регіональної
науково-практичної конференції «Європейські та міжнародні підходи до
захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка,
2017. – С. 196-200.
15. Шахова В. Глобалізація та її вплив на міжнародне право та
національні правові системи в контексті захисту прав людини // Матеріали
Регіональної науково-практичної конференції «Європейські та міжнародні
підходи до захисту прав людини» (7 квітня 2017 р.) – К : Київ. ун-т ім. Б.
Грінченка, 2017. – С. 100-104.
Навчання студентів за програмою академічної мобільності
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2015
року №579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність», Договору про співпрацю між Київським
університетом імені Бориса Грінченка та Вільнюським університетом
(Литва)
№ УС-29/11 від 18.10.2011 р. та запрошення від Вільнюського
університету студентка 3 курсу спеціальності «Країнознавство» Поліна
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Ігорівна Плісова навчалась за програмою академічної мобільності з
01.09.2016 р. до 31.01.2017р.
На основі Договору про співпрацю між Київським університетом
імені Бориса Грінченка та Вільнюським університетом (Литва) № УС135/16 від 08.09.2016 р. та запрошення від Вільнюського університету
студентка 3 курсу спеціальності «Країнознавство» Дар’я Сергіївна Бікі
навчалась за програмою академічної мобільності з 04.02.2017 р. до
30.06.2017 р.
ІV. Організаційно-методична робота
4.1. Планування методичної роботи кафедри
Організаційно-методична робота кафедри є важливим напрямом
роботи кафедри.
Відповідно до вимог організації навчального процесу в Київському
університеті імені Бориса Грінченка складений і належним чином
затверджений план роботи кафедри на 2016-2017 н.р., в якому відображені
всі напрями діяльності кафедри, у т.ч.: розроблений і затверджений план
засідань кафедри, в якому питому вагу складає розгляд і обговорення
питань методичного характеру.
V. Соціально-гуманітарна робота
Соціально-гуманітарна робота на кафедрі була організована та
проведена за напрямами:
1.
Робота з кураторами академічних груп.
2.
Організаційна робота.
3.
Навчальна робота (наукові заходи з елементами виховної
роботи).
4.
Профорієнтація.
5.
Робота студентського наукового гуртка.
6.
Співпраця.
1. Кураторами академічних груп спеціальності «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» було призначено:

І курс: Брайчевська О.А., Слюсаренко І.Ю.
Протягом навчального року кураторами груп проводилась робота
відповідно до плану роботи кураторів. Вони організовували заходи
(екскурсії, круглі столи), спрямовані на громадянсько-патріотичне
виховання студентів.
2. В рамках організаційної роботи проводились:
➢ організаційні (ознайомчі) зустрічі зі студентами І курсу денного
форми навчання;
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➢ зустрічі зі студентами ІУ курсу щодо організації та проведення
державної підсумкової атестації;
➢ збори випускників 2017 року (4 курсу) Факультету права та
міжнародних відносин щодо питання працевлаштування;
3. Навчальна робота (наукові заходи з елементами виховної роботи).
В рамках цього напряму роботи було проведено:
➢ 12 жовтня 2016 р. екскурсію для студентів 3 курсу спеціальностей
«Міжнародна інформація» та «Країнознавство» до Музею історії
дипломатичної служби України при Міністерстві закордонних справ
України, де вони ознайомились з основними етапами розвитку
дипломатичної служби і побачили цікаву експозицію, яка це яскраво
продемонструвала. Відповідальна О.А. Брайчевська.
➢ 26
жовтня
2016
р.
студенти
ІV
курсу
спеціальності Міжнародна інформація під час цікавого заходу, який
отримав назву «Переговори у студентській аудиторії» зуміли відтворити
та продемонструвати особливості ведення переговорів англійцями,
німцями, французами, італійцями та арабами. Виокремлення важливих
елементів в поведінці, одязі, розмові, жестах партнерів особливо
зацікавило студентів – майбутніх фахівців з міжнародної інформації, які
матимуть можливість працювати в експертних групах, задіяних в
переговорних процесах. Захід провела: доц. Мельник Г.М.
➢ 9 листопада 2016 року студенти першого курсу освітніх
програм «Країнознавство» та «Міжнародна
інформація» активно
долучилися до відзначення Дня української писемності та мови.
Першокурсники разом з доцентом кафедри міжнародних відносин та
міжнародного права Слюсаренко І.Ю. відвідали Національний музей
Тараса Шевченка. Саме цим заходом кафедра міжнародних відносин та
міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин розпочала
відзначення Року української мови, який було оголошено в Університеті з
9 листопада 2016 до 9 листопада 2017 року.
➢ 07 грудня 2016 року в рамках проведення традиційної щорічної
Грінченківської декади, на кафедрі міжнародних відносин та міжнародного
права відбувся круглий стіл. Під час засідання круглого столу виступила
завідувач НДЛ грінченкознавства, кандидат педагогічних наук,
заслужений
учитель
України Мовчун
Антоніна
Іванівна,
яка
запропонувала на розгляд студентської аудиторії доповідь «Борис
Грінченко в європейському культурному просторі». У свою чергу,
студенти 4 курсу напрямів підготовки «Країнознавство» та «Міжнародна
інформація» підготували доповіді, які стосувалися актуальних проблем
міжнародних відносин та міжнародної інформації. Відповідальні: доц.
Брайчевська О.А., Мельник Г.М., Слюсаренко І.Ю.
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4. Волонтерська студентська діяльність
➢ 8 квітня 2017 року студенти І курсу спеціальності «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» отримали унікальну
можливість долучитися в якості партнерів до Міжнародного форуму
"БізнесWoman" 2017, учасниками якого стали знакові жінки –
представниці дипломатичних структур, політикуму, жіночих бізнес-клубів
та підприємств, засобів масової інформації, керівники громадських
організацій, політичних партій, наукових та аналітичних центрів,
міжнародних організацій та фондів з різних регіонів України та багатьох
країн світу.
➢ 25 квітня відбувся флешмоб - посвята у волонтери пісенного
конкурсу «Євробачення-2017», серед яких були представлені студенти І
курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії», їх відібрали за блискуче володіння іноземними
мовами, вміння надавати першу медичну допомогу та наділення
комунікативними навичками. Саме вони з 30 квітня до 14 травня надавали
інформаційну та іншу підтримку гостям міста на всіх розважальних зонах,
основних площах, центральних станціях метро.
➢ 27 квітня 2017 року студенти Факультету права та міжнародних
відносин спеціальностей «Міжнародна інформація» та «Країнознавство»
долучилися в якості волонтерів та перекладачів до «Українського форуму з
оборони та безпеки’17», який відбувся у Fairmont Grand Hotel Kyiv. Форум
вже вдруге став найбільшою міжнародною платформою в Україні, що
об’єднав учасників українського ринку та міжнародних інвесторів – з
фокусом на інвестиційні можливості вітчизняного ринку оборони та
безпеки.
➢ 18 травня 2017 року студенти І курсу спеціальності «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» на запрошення
Громадської спілки «Коло жіночого партнерства», взяли участь в
організації та проведенні Форуму жіночого партнерства, який зібрав понад
200 активних жінок з 18 регіонів України, із різних сфер діяльності та
життя, що бажають змінити свій регіон та країну в цілому.
➢ Протягом семестру проводилась співпраця з органами студентського
самоврядування та студентськими науковими об’єднаннями факультетів
Університету та ВНЗ м. Києва.

№ Дата
/
проведен
ня

4. Профорієнтаційна робота кафедри
міжнародних відносин та міжнародного права
Місце проведення
Відповідальний
Назва заходу
Виїзні профорієнтаційні заходи (зовнішні)
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1

Вересень м. Буча,
– жовтень м. Вишгород,
2016 р.
м. Бориспіль,
м. Бровари тощо

Проректор з
науково –
методичної
роботи та
розвитку
лідерства
Бондарєва О.Є.

Спільні виїзні
профорієнтаційні
заходи студентів
Університету
(в тому числі
студентів напрямів
підготовки
«Міжнародна
інформація» та
«Країнознавство»
О.Гондюл,
М. Черкасова)
в ЗОШ Київської
області
Мельник Г.М.
Профорієнтаційна
робота з
батьківськими
комітетами та
Слюсаренко І.Ю.
адміністрацією
шкіл

2

Жовтень
2016 р.

ЗОШ №190, м. Київ

3

Січень
2017 р

ЗОШ І-ІІІ ступенів
смт. Глевахи

4

Лютий
2017 р.

ЗОШ №42, м. Київ

Лісовська М.М.

5

Березень
2017 р.

ЗОШ №2,
ЗОШ № 17,
м. Ірпінь

Тимченко Л.О

6

Жовтень
2016 р. березень
2017 р.

ЗОШ регіонів
України

7

Вересень
2016 р.

сайт кафедри

студенти І курсу Профорієнтаційна
ОП «Суспільні
робота за місцем
комунікації» та
проживання
«Регіональні
студентів
студії»
Профорієнтаційні заходи, що були проведені на базі
Київського університету імені Бориса Грінченка (внутрішні)
Мельник Г.М.

Розміщення
інформаційнорекламних
матеріалів для
майбутніх
абітурієнтів
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8
Жовтень
2016 р.

9

Грудень
2016 р.

10 Жовтень
2016 р. березень
2017 р.

11 Жовтень,
грудень
2017 р.

12 Березень
– квітень
2017 р.

Запрошення учнів
Київський
Мельник Г.М.,
до участі в
університет імені
Слюсаренко І.Ю. круглому столі,
Бориса Грінченка
присвяченому
створенню ООН
Київський
Мельник Г.М.,
Запрошення учнів
університет імені
Слюсаренко І.Ю. до участі в
Бориса Грінченка
круглому столі до
Дня працівників
дипломатичної
служби
Київський
Брайчевська О.А., Профорієнтаційна
університет імені
Мельник Г.М.,
робота з учнями з
Бориса Грінченка
Слюсаренко І.Ю. регіонів України
спільно з НМЦ
(м.
інформаційно Кропивницький,
рекламної та
м. Полтава тощо)
профорієнтаційно
ї діяльності
Університету
Профорієнтаційні заходи Факультету
Київський
Брайчевська О.А.
День відкритих
університет імені
Лісовська М.М.
дверей для
Бориса Грінченка
Мельник Г.М.,
майбутніх
Слюсаренко І.Ю., вступників на
спеціальності
«Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації та
регіональні
студії»
ЗОШ м. Києва та
Викладачі
Виїзні
Київської області та кафедри, студенти профорієнтаційні
інших регіонів
Факультету
заходи
Україні

5.
Співпраця
З метою активізації науково-просвітницької діяльності студенти
спеціальностей
«Міжнародна
інформація»,
«Країнознавство»,
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
протягом року відвідували лекції запрошених іноземних професорів та
дипломатів:
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21 жовтня 2016 року студенти І курсу спеціальності Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії мали нагоду
послухати лекцію професора Університету Тренто (Італія) Франческо
Альберті «Холодна війна: історія і сьогодення». Оригінальний підхід у
трактуванні подій пов’язаних з холодною війною викликав жваву дискусію
в аудиторії та спонукав студентів до роздумів та наукових пошуків;
15
листопада
2016
р.
студенти
ІІ
курсу
спеціальності «Країнознавство» відвідали лекцію доктора філософії,
викладача Полонійної академії в Ченстохові (Польща) Анджея Мірського
«Development of creativity» / «Розвиток креативності»;
16 травня 2017 р. студенти ІІ курсу прослухали лекцію
Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в Україні Лі ЯнгГу. Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Лі
Янг-Гу розповів про три чуда Кореї, національні цінності та духовні
ідеали, стратегію співпраці між нашими країнами, а також про
необхідність розвитку людського капіталу і про таємниці успіху
Республіки Корея;
28 квітня 2017 року студенти ІV курсу спеціальностей «Міжнародна
інформація»,
«Країнознавство»
прослухали
лекцію
директора
європейських програм Фундації американських студій «The Fund for the
American Studies» (США), члена опікунської ради Англо-американського
університету в Празі, засновника Львівської Академії Лідерства, члена
Ради
директорів
«Вільна
Україна» Метью
Квасіборські на
тему «Президент Трамп і лідерство. Досвід перших днів правління»
(«President Trump and Leadership: What We Have Learned in the Early Days
of His Administration»).
Підвищення кваліфікації викладачами кафедри
З метою удосконалення навчального процесу викладачі кафедри
постійно підвищують свою кваліфікацію, беручи участь у науковометодичних семінарах, як у межах Університету, так і на базі інших ВНЗ та
наукових установ. Зокрема, доценти кафедри О.А. Брайчевська, Г.М.
Мельник, І.Ю. Слюсаренко протягом 2016 і 2017 років пройшли
підвищення кваліфікації у Центрі підвищення кваліфікації працівників
дипломатичної служби Дипломатичної академії України при МЗС України.
Завдання на наступний рік:
1. Залучити до навчального процесу докторів та кандидатів
політичних наук, фахівців в галузі міжнародних відносин.
2. Пройти первинну акредитацію спеціальності «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ОР
магістр.
3. Затвердити наукову тему кафедри.
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4. Налагодити міжнародну співпрацю з зарубіжними ВНЗ та
науковими установами.
5. Підвищити кваліфікацію штатних співробітників кафедри.
6. Розширити бази практик для студентів спеціальності
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії».
7. Активізувати науково-педагогічним працівникам випускової
кафедри апробацію власних наукових досліджень у фахових
виданнях, внесених до переліку міжнародних наукометричних
баз даних, зокрема, Web of Science, SCOPUS, Index Copernicus та
ін.;
8. Інтенсифікувати роботу викладачів у створенні електронних
навчально-методичних курсів.
9. Активізувати залучення студентів спеціальності «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» до
міжнародних програм студентської мобільності.

Завідувач кафедри
міжнародних відносин
та міжнародного права

Жалоба І.В.
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