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ВИТЯГ  
з протоколу № 5 

засідання кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства  
Міжнародного гуманітарного університету   

від 25.02.2022 р. 
 

ПРИСУТНІ: зав. кафедрою, д.ю.н., професор Андрейченко С. С., 

д.ю.н., професор Бабін Б.В., д.ю.н., професор Громовенко К.В., к.ю.н., доцент 

Бааджи Н.А., к.ю.н., доцент Качурінер В.Л., к.ю.н., доцент Хендель Н.В., 

к.ю.н., доцент Еннан Р.Є., к.ю.н., доцент Чайковський Ю.В., к.ю.н., доцент 

Пахлеванзаде А., лаборант Біязь А. І.  

 
ЗАПРОШЕНІ СТЕЙКХОЛДЕРИ: Короткий Т.Р., Кравченко П.А., 

Макаров І.М., Плотніков О.В., Рудько К.А., Ющук М.О., здобувач вищої 

освіти Імагбі А.-С. 

 

ЗАПРОШЕНИЙ: декан факультету права та економіки, к.ю.н., доцент 

Тицька Я.О. 

 
1. Про обговорення проєкту ОП «Міжнародне право», РВО 

«Молодший бакалавр» (з залученням стейкхолдерів). 
 

Слухали: Завідуючу кафедрою Андрейченко С. С. щодо обговорення 

освітньої програми зі стейкхолдерами, яким напередодні була надіслана ОП. 

 

Виступили: Короткий Т. Р., який звернув увагу на доцільність 

включення в освітній процес неформальної освіти, її різновидів. Також було 

запропоновано скоротити обсяг кредитів на вивчення ОК «Теорія держави та 

права» та приділити більше уваги ОК «Теорія міжнародного права». 

Короткий Тимур Робертович наголосив на необхідності гармонічного 

поєднання в ОК національного та порівняльного права, однак зі зміщенням 

акценту в бік порівняльного правознавства. Було запропоновано ввести один 

із ОК: «Енциклопедія права», «Міжнародне право та галузі», «Право 

міжнародних договорів». 

 

Виступили: Імагбі А.-С., який запропонував викладати другу іноземну 

мову – німецьку або французьку та сфокусувати більше уваги в ОК на 

практиці міжнародних судових інстанцій. 

 

Виступили: Хендель Н. В., яка запропонувала організовувати та 

проводити moot court як необхідний елемент навчання для застосування 

теоретичних знань на практиці. 
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Виступили: Плотніков О.В., який запропонував викладати ОК «Судові 

системи та порівняльне судове право» на англійській мові, що є необхідним 

та доцільним для підготовки кваліфікованих спеціалістів у сфері 

міжнародного права. 

 

Виступили: декан факультету права та економіки Тицька Я.О., яка 

запропонувала на першому курсі ввести ОК «Основи академічного письма». 
 
Ухвалили: прийняти до відома пропозиції стейкхолдерів:  

- врахувати пропозицію Короткого Т.Р. в частині зміни кредитів для 

ОК «Теорія держави та права»;  

- врахувати побажання Короткого Т.Р. щодо посилення акценту на 

порівняльне правознавство в програмах інших ОК; 

- врахувати пропозицію здобувача Імагбі А.-С. щодо включення в зміст 

ОК аналізу практики міжнародних судових інстанцій; 

- врахувати пропозицію Хендель Н.В. щодо використання під час 

навчальних занять такої форми як moot court; 

- врахувати пропозицію декана факультету Тицької Я.О. та ввести в ОП 

ОК «Основи академічного письма» на 1 курсі. 

Гаранту ОП продовжити співпрацю з роботодавцями та академічною 

спільнотою для удосконалення змісту освітньої програми. 

 

 

Завідуюча кафедрою, 
д.ю.н., доцент       С. С. Андрейченко 
 
Лаборант         А. І.  Біязь  

 



ТАБЛИЦЯ  

пропозицій та зауважень стейкхолдерів Міжнародного гуманітарного університету  

до освітньо-професійної програми «Міжнародне право» початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, що 

знаходилася на громадському обговоренні у період з 25.12.2021 р. по 21.02.2022 р.  

 

Суб’єкт надання 

пропозиції (зауваження) 

Представник 

інтересів 

стейкхолдера 

Місце роботи  Зміст пропозиції (зауваження) 

1 2 3 4 

Плотніков О. В., 

к.ю.н., практикуючий 

представник в ЄСПЛ 

роботодавці   Старший юрист 

ГО «Десяте 

Квітня» 

1. Запропонував викладати ОК «Судові системи та 

порівняльне судове право» на англійській мові – 

введення в ОП ОК «Law on the judicial system and the 

status of judges in foreign countries». 

Короткий Т. Р., к.ю.н., 

доцент 

академічна 

спільнота 

 1. Скоротити обсяг кредитів на вивчення ОК «Теорія 

держави та права» та приділити більше уваги ОК 

«Теорія міжнародного права». 

2. Необхідність гармонічного поєднання в ОК 

національного та порівняльного права, однак зі 

зміщенням акценту в бік порівняльного 



правознавства. 

Імагбі А.-С. здобувач  Міжнародний 

гуманітарний 

університет 

1. Викладати другу іноземну мову – німецьку або 

французьку. 

2. Сфокусувати більше уваги в ОК на практиці 

міжнародних судових інстанцій. 

 

 

Хендель Н.В., к.ю.н., 

доцент 

 

академічна 

спільнота 

Міжнародний 

гуманітарний 

університет 

1. Використовувати під час навчальних занять таку 

форму як moot court  

Тицька Я.О., 

 к.ю.н., доцент,  

декан факультету права, 

економіки та кібербезпеки 

адміністративний 

персонал 

Міжнародний 

гуманітарний 

університет 

1. Запропонувала ввести в ОП ОК «Основи 

академічного письма» на 1 курсі. 

 

 

 

 

Гарант освітньо-професійної програми, к.ю.н., доцент       В.Л. Качурінер 


