Матеріали до звіту ректора
від Факультету права та міжнародних відносин
За час функціонування Факультету права та міжнародних відносин
(далі – ФПМВ) з липня ц.р. було проведено цілий ряд заходів навчального,
науково-методичного

та

соціально-гуманітарного

характеру

як

на

факультетському, так і на університетському рівнях. Загалом успішний старт
Факультету

забезпечили

його

працівники,

які

досить

професійно,

добросовісно і відповідально виконують свої повноваження, керуючись
настановами керівництва Університету та його підрозділів.
Загальна кількість працівників ФПМВ

– 68 осіб, в тому числі

штатних науково-педагогічних працівників ФПМВ – 43 особи, педагогічних
працівників – 2 особи, інших працівників – 4 особи, внутрішніх сумісників
– 6 осіб, зовнішніх сумісників – 13 осіб.
Таблиця 1:
Категорія працівників

Штатні

Сумісники

Всього

Внутрішні

Зовнішні

6

13

Науково-педагогічні працівники

43

Педагогічні працівники

2

2

Інші працівники

4

4

Усього:

49

6

13

62

68

Особливістю якісного складу науково-педагогічних працівників
ФПМВ є те, що за основним місцем роботи працюють 4 доктори наук, 21
кандидат наук, з яких 3 професори і 17 доцентів.
Таблиця 2:
Науково-педагогічні працівники
Науково-педагогічні працівники / за
основним місцем роботи

2016
43

1

Доктори наук / за основним місцем роботи

4

Кандидати наук / за основним місцем
роботи

21

Професори за атестатом / за основним
місцем роботи

3

Доценти за атестатом / за основним місцем
роботи

17

На навчання до ФПМВ у 2016 році було зараховано на вже діючі
спеціальності 162 студенти (на 32% більше порівняно з 2015 роком за
діючими спеціальностями).
Таблиця 3:
Освітній
рівень

Результати
вступної
кампанії 2015
року

Бакалавр

105

Магістр
РАЗОМ

Результати
вступної
кампанії 2016
року

Відхилення
абсолютне, ос.

відносне, %

125

+ 20

16

6

37

+31

83

111

162

+51

32

Спостерігається певна

динаміка зростання кількості студентів за

спеціальностями.
Таблиця 4:
Бакалаври

Магістри

Напрям підготовки /
Спеціальність

2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

Міжнародна інформація

25

25

-

17

Країнознавство

17

25

Право*

63

75

6

20
2

* з урахуванням вступників на 1, 2 і 3 курси денної і заочної ф.н.

За результатами вступної кампанії 2016 року збільшився контингент
студентів на 51 особу.
Таблиця 5:
Студентський контингент, динаміка зростання
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Результати літньої екзаменаційної сесії 2015-2016 рр. показали
мінливість успішності студентів. Так, за
підвищилася на

спеціальністю «Право» вона

4,2%, «Країнознавство» – на

1,2 %, в той час, як за

спеціальністю «Міжнародна інформація» – знизилася на 1,3 %.
Якість навчання студентів-юристів знизилась на 1,8 %, студентівміжнародників – на 9,2%, а студентів-країнознавців – підвищилась на 3,7
%.
Незначне

погіршення

показників,

переважно

на

спеціальності

«Міжнародна інформація», пов’язане із впровадженням нових освітніх
програм, що висувають підвищені вимоги до рівня сформованості здобутих
компетентностей, а також із помітними тенденціями у студентів суміщати
3

роботу і навчання, що об’єктивно призводить до зниження показників
успішності і якості.
Таблиця 6:
Напрям підготовки /
Спеціальність

Успішність, %

Якість, %

2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

Міжнародна
інформація

100,0

98,7

77,5

68,3

Країнознавство

97,9

99,1

73,5

77,2

Право

94,5

98,7

71,6

69,8

За 2016 рік зі спеціальностей/напрямів підготовки було відраховано 10
студентів, що на 5 студентів менше порівняно з 2015 роком. З них 2
студентів, які навчаються за кошти місцевого бюджету та 8 – за кошти
фізичних та юридичних осіб. Причини відрахування: за власним бажанням –
5 осіб; за невиконання навчального плану – 5 осіб. У 2015 р. відрахованими
були студенти лише за власним бажанням.
Таблиця 7:
Форма
навчання

2015 р.

2016 р.

Кількість
Кількість
студентів,
студентів,
відрахованих за відрахованих за
невиконання
власним
навчального
бажанням
плану

Бюджет
Контракт
Разом

-

15
15

Кількість
студентів,
відрахованих
за
невиконання
навчального
плану

Кількість
студентів,
відрахованих
за власним
бажанням

1
4
5

1
4
5

4

Важливо зазначити, що в
кількість

баз

для

2016 р. збільшено (порівняно з 2015 р.)

проходження

виробничої

практики

студентів

непедагогічних спеціальностей на 8 одиниць. Перелік баз практик
поповнився такими установами, як Головне територіальне управління
юстиції міста Києва, Міністерство закордонних справ, Інститут стратегічних
досліджень, Київська міська державна адміністрація, Українська Гельсінська
спілка з прав людини, Координаційна рада молодих юристів України,
Інститут законодавчих передбачень та правових експертиз, Фонд Майдан
закордонних справ. Таке якісне розширення баз практик сприятиме якісному
формуванню в студентів фахових компетентностей.
Таблиця 8:
Бази практик

2015

2016

Державні установи

5

11

Приватні організації

5

7

Усього:

10

18

На Факультеті активізується наукова діяльність, про що свідчить певна
кількість публікацій, як апробацій, наведена в таблиці 9. З іншого боку, не
зважаючи на це, публікацій у міжнародній системі Scopus та Web of Science
поки що немає.
Таблиця 9:
Параметри
Кількість отриманих авторських свідоцтв
Кількість монографій − одноосібні (у т.ч. за кордоном)
− колективні (у т.ч. за кордоном
Кількість підручників і навчальних посібників − для
ВНЗ (зокрема, у співавторстві)
Кількість статей:
− у наукових фахових наукових виданнях України
− у зарубіжних наукових виданнях, що не входять до
наукометричних баз даних (НБД) − у зарубіжних

2016
1
1 – ВНЗ
14
6
5

виданнях, що входять до НБД − у виданнях, що
входять до НБД Scopus (із зазначенням місця роботи –
УГ)

Студенти факультету мають змогу підвищувати свій освітній рівень
через студентські наукові гуртки, публікації, участь у конференціях, круглих
столах, семінарах тощо.
Таблиця 9:
Назва
наукового
гуртка

ПІБ керівника

Правовий
простір
Основи
наукових
досліджень
(англійською
мовою)
Дипломат

Пожидаєва М. А.
Громова Н.М.

Лісовська М.М.,
викладачі
кафедри

На Факультеті

Результати
Дата
діяльності і створення
рівні
презентації
досягнень
(університе
тський,
міський,
всеукраїнсь
кий,
міжнародни
й)
університет 11.10.2016
ський
університет 03.11.2016
ський

університет
ський

Студент
ські
наукові
гуртки

публі
кації
студе
нтів

Кільк
ість
учасн
иків
конфе
ренці
й,
кругл
их
столів

3

8

47

27.10.2016

багато уваги надається заходам соціально –

гуманітарного спрямування за визначеними напрямами.
Таблиця 10:
Напрям роботи:
Зміст

Особистісно-розвивальний
Форми

Кількість проведених
заходів
2015

2016
6

Формування
національнопатріотичної
свідомості
Формування основ
загальнолюдських
цінностей, моралі
Розвиток
університетських
традицій;
виховання у
студентської молоді
розуміння та
поваги до
корпоративної
культури
університету
Формування
екологічної
культури

Формування
інтересу та поваги
до світової і
національної
культури.
Формування
творчої активності
у студентів різних
груп, курсів.

Створення умов
для розкриття
творчого
потенціалу

Проведення
патріотичних
11
акцій, виховних
бесід, круглих
столів; відвідання
пам’ятників, музеїв
та меморіалів
Благочинні акції;
8
робота
волонтерських
загонів.
Церемонії
9
вшанування пам’яті
Б.Д. Грінченка

Залучення до
2
активної
екологічної та
природоохоронної
діяльності
Пропаганда за
1
збереження
навколишнього
середовища
Культурно - дозвілевий
Пізнавальні
10
екскурсії,
відвідання музеїв,
виставок,
мистецьких,
освітніх та
державних установ
Культурно –
8
мистецькі заходи,
освітні програми
Між інститутська
та між
факультетська
співпраця
Творчі гуртки,
студії

20

11

18

4

3

19

9

2

4

2

3

7

студентської молоді
Формування
фізично здорової,
гармонійно
розвиненої
особистості з
високим рівнем
культури здоров’я.

Спортивно-оздоровчий
Оздоровчі
5
програми;
співпраця із
спортивнооздоровчими
закладами
пропаганда
здорового
способу життя;
профілактика
шкідливих звичок

2

2

3

На ФПМВ діють такі творчі гуртки, як:
1. Театр студентських мініатюр «Елегія»
2. Україномовний Кіноклуб «ТВОЄ PRAVO»
3. Літературна вітальня «Творчими стежками»
Динаміка відвідування творчих гуртків, студій 2015, 2016 р.
2015

2016

30 студентів

52 студенти

8

Негативних тенденцій поки що не спостерігається. Позитивні тенденції
потребують підтримки і подальшого розвитку, чого можна буде досягти
через виконання в наступному році таких завдань:
1.

В подальшому розширювати бази практик для студентів

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії» та «Право».
2.

Активізувати наукову діяльність викладачів кафедри, зокрема і

через апробацію наукових досліджень у фахових виданнях, внесених до
переліку міжнародних наукометричних баз даних та Web of Science,
SCOPUS, Index Copernicus та ін.
3.

Інтенсифікувати

творчу

роботу

викладачів

у

створенні

структурний

підрозділ

електронних навчально-методичних курсів.
4.

Створити

(на

базі

факультету)

Університету (у статусі ТОВ – Товариства з обмеженою відповідальністю) з
правом надання платних послуг у сфері освіти (і не тільки). Наприклад,
навчання бажаючих англійської (чи іншої іноземної) мови з

наданням

сертифікатів В2, проведення тренінгів з різних проблем правового характеру,
які намагаються вирішити громадяни, юридичні особи.
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5.

Започаткувати на базі Факультету «Юридичний турнір для

школярів», який не лише буде сприяти усталенню власного бренду, але й
залученню абітурієнтів з високими показниками знань.
6.

Розвивати власні корпоративні традиції, які б вирізняли

факультет: посвята в студенти-правники та в студенти-міжнародники,
відзначення Дня юриста, Дня дипломата тощо.

Декан ФПМВ

І. А. Грицяк

21 грудня 2016 р.
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