


1. Методична робота 
Завдання на навчальний рік:  
Розроблення робочих програм з навчальних дисциплін: 

– «Інтеграційні процеси в Європі: історія і сучасність», «Актуальні питання    
міжнародного публічного права», «Навчання у сфері прав людини для 
представників юридичних професій», «Правові засади міжнародної 
цивільної служби», Міжнародно-правові стандарти правоохоронної 
діяльності. 

– Розроблення робочих програм навчальних дисциплін англійською мовою: 
«Інтеграційні процеси в Європі: історія і сучасність».  

– Оновлення робочих програм з навчальних дисциплін: «Вступ до 
спеціальності», «Історія дипломатії», «Історія міжнародного права», 
«Основи теорії міжнародних відносин», «Міжнародне публічне право 
(основи теорії)», «Безпекова політика ЄС», «Захист вразливих категорій 
осіб у міжнародному праві», «Право Європейського Союзу», 
«Міжнародне публічне право (основні галузі)», «Право зовнішніх 
зносин», «Право міжнародних договорів», «Право міжнародної безпеки», 
«Міжнародне право навколишнього середовища», «Права людини в 
міжнародному праві», «Міжнародне повітряне і космічне право», 
«Міжнародне морське право», «Міжнародні організаційно-правові основи 
протидії організованої злочинності», «Міжнародно-правове регулювання 
захисту персональних даних», «Міжнародно-правова протидія корупції», 
«Європейська система захисту прав людини», «Правове регулювання 
сфери юстиції і внутрішніх справ ЄС», «Правове регулювання соціальної 
сфери в ЄС», «Міжнародне право» (081 Право), «Національні та 
міжнародні механізми захисту прав людини» (081 Право), «Європейське 
право» (081 Право),  «Актуальні проблеми міжнародного права» (081 
Право), «Методологія та організація наукових досліджень», «Право 
міжнародної відповідальності», «Міжнародно-правові засади 
правозахисної діяльності», «Міжнародне гуманітарне право», «Правове 
регулювання співпраці України та ЄС за угодою про Асоціацію», 
«Міжнародне кримінальне право», «Міжнародне судочинство», «Право 
міжнародних організацій» «Сучасна правова доктрина (за профілем)», 
«Загальне міжнародне право: актуальні теоретичні проблеми», 
«Актуальні проблеми європейського права», «Міжнародне кримінально-
процесуальне право», «Джерелознавство історії міжнародного права», 
«Міжнародно-правове регулювання забезпечення безпеки людини», 
«Міжнародно-правове регулювання інформаційно-комунікаційних 
технологій і протидія кіберзлочинності», «Міжнародне право» 
(Каразінська школа бізнесу). 

– Оновлення робочих програм з навчальних дисциплін англійською мовою: 
«Вступ до спеціальності», «Історія дипломатії», «Історія міжнародного 
права», «Основи теорії міжнародних відносин», «Міжнародне публічне 
право (основи теорії)», «Безпекова політика ЄС», «Захист вразливих 
категорій осіб у міжнародному праві», «Право Європейського Союзу», 
«Міжнародне публічне право (основні галузі)», «Право зовнішніх 
зносин», «Право міжнародних договорів», «Право міжнародної безпеки», 
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«Міжнародне право навколишнього середовища», «Права людини в 
міжнародному праві», «Міжнародне повітряне і космічне право», 
«Міжнародне морське право», «Міжнародні організаційно-правові основи 
протидії організованої злочинності», «Міжнародно-правове регулювання 
захисту персональних даних», «Міжнародно-правова протидія корупції», 
«Європейська система захисту прав людини», «Правове регулювання 
сфери юстиції і внутрішніх справ ЄС», «Правове регулювання соціальної 
сфери в ЄС». 

– Оновлення методичних рекомендацій до написання курсових робіт з 
дисциплін: «Міжнародне публічне право (основи теорії)», «Право 
Європейського Союзу», «Історія міжнародного права», «Міжнародне 
публічне право (основні галузі)», «Міжнародне морське право», «Правове 
регулювання сфери юстиції і внутрішніх справ». 

– Підготовка конспектів лекцій та комплексів лекційних презентацій. 
– Підготовка матеріалів для наповнення веб-ресурсів університету та 

структурних підрозділів університету. 
– Розроблення засобів діагностики результатів навчальних досягнень 

студентів з навчальних дисциплін.  
– Оновлення засобів діагностики навчальних досягнень студентів з 

навчальних дисциплін.  
– Проведення відкритих дистанційних лекцій, взаємовідвідування 

викладачами кафедри. 
– Проведення індивідуальних онлайн-консультацій зі студентами та 

консультацій для керівників кваліфікаційних робіт і курсових робіт. 
– Підготовка до аудиторних/дистанційних занять. 
– Створення дистанційного курсу, що відкритий для доступу студентів. 

 
Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 
Виконавець Відмітка про 

виконання 
1) Розроблення робочих програм навчальних дисциплін англійською мовою: 
«Інтеграційні процеси в 
Європі: історія і 
сучасність» (5 кредитів) 

 Гавриленко О.А.  

2)Розроблення робочих програм навчальних дисциплін: 
«Актуальні питання    
міжнародного публічного 
права» (4 кредити) 

 Сироїд Т.Л.  

Міжнародно-правові 
стандарти правоохоронної 
діяльності (4 кредити) 

 Сироїд Т.Л.  

«Навчання у сфері прав 
людини для представників 
юридичних професій» (4 
кредити) 

 Фоміна Л.О.  

«Правові засади 
міжнародної цивільної 
служби» (3 кредити) 

 Фомін П.В.  
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«Інтеграційні процеси в 
Європі: історія і 
сучасність» (5 кредитів) 

 Гавриленко О.А.  

2)  Оновлення робочих програм з навчальних дисциплін: 
1 курс    
«Вступ до спеціальності» 
(3 кредити) 

 Тітов Є.Б.,  
Варнавська К.А. 

 

«Історія дипломатії» (4 
кредити) 

 Гавриленко О.А.  

«Історія міжнародного 
права» (6 кредитів) 

 Гавриленко О.А., 
Варнавська К.А. 

 

«Основи теорії 
міжнародних відносин» (4 
кредити) 

 
 

Шамраєва В.М.  

2 курс    
«Міжнародне публічне 
право (основи теорії)» 
(4 кредити) 

 Сироїд Т.Л., 
Варнавська К.А. 

 

«Безпекова політика ЄС» 
(5 кредитів) 

 Шамраєва В.М., 
Варнавська К.А. 

 

«Захист вразливих 
категорій осіб у 
міжнародному праві» (5 
кредитів) 

 Сироїд Т.Л. 
Варнавська К.А. 

 

3 курс    
«Право Європейського 
Союзу» (8 кредитів) 

 Сироїд Т.Л., 
Шевченко А.Л.,  
Шамраєва В.М. 

 

«Міжнародне публічне 
право (основні галузі)» 
(4 кредити) 

 Сироїд Т. Л., 
Воєводін І.С.,  

Варнавська К.А. 

 

«Право зовнішніх зносин» 
(4 кредити) 

 Сироїд Т.Л., 
Воєводін І.С. 

 

«Право міжнародних 
договорів» (5 кредитів) 

 Тітов Є.Б.  

4 курс    
«Правове регулювання 
соціальної сфери в ЄС» (5 
кредитів) 

 Передерій О.С., 
Реньов Є.В. 

 

«Право міжнародної 
безпеки» (4 кредити) 

 Шамраєва В. М.  

«Міжнародне право 
навколишнього 
середовища» (5 кредитів) 

 Сироїд Т. Л., 
Фоміна Л.О. 

 

«Права людини в 
міжнародному праві» (5 
кредитів) 

 Сироїд Т. Л., 
Фоміна Л.О., 

Варнавська К.А. 

 

«Міжнародне повітряне і 
космічне право» (6 
кредитів) 

 Воєводін І.С.  

«Міжнародне морське 
право» (5 кредитів) 

 Тітов Є. Б.  

«Міжнародні 
організаційно-правові 

 Сироїд Т.Л., 
Фомін П.В. 
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основи протидії 
організованої злочинності» 
(5 кредитів) 
«Міжнародно-правове 
регулювання захисту 
персональних даних» (5 
кредитів) 

 Фоміна Л.О., 
Фомін П.В., 
Реньов Є.В. 

 

«Міжнародно-правова 
протидія корупції» (5 
кредитів) 

 Сироїд Т. Л., 
Фомін П.В. 

 

«Європейська система 
захисту прав людини» (4 
кредити) 

 Сироїд Т. Л., 
Фоміна Л.О. 

 

«Правове регулювання 
сфери юстиції і внутрішніх 
справ ЄС» (5 кредитів) 

 Передерій О.С.  

3 курс 081 Право    
«Міжнародне право» (3 
кредити) 

 Сироїд Т.Л., 
Фоміна Л.О.,  

Шевченко А.Л. 

 

«Національні та 
міжнародні механізми 
захисту прав людини» (3 
кредити) 

 Реньов Є.В. 
(дисципліни читається разом з 
кафедрою конституційного і 

муніципального права) 

 

«Європейське право» (4 
кредити) 

 Войціховський А.В.  

1 курс (другий) 
магістерський рівень 

   

«Методологія та 
організація наукових 
досліджень» (3 кредити) 

 Гавриленко О.А.  

«Право міжнародної 
відповідальності» (4 
кредити) 

 Сироїд Т.Л., 
Тітов Є.Б. 

 

2 курс (другий) 
магістерський рівень 

   

«Міжнародно-правові 
засади правозахисної 
діяльності» (3 кредити) 

 Фоміна Л.О., 
Фомін П.В. 

 

«Міжнародне гуманітарне 
право» (4 кредити) 

 Сироїд Т.Л., 
Гавриленко О.А. 

 

«Правове регулювання 
співпраці України та ЄС за 
угодою про Асоціацію» (4 
кредити) 

 Передерій О.С.  

«Міжнародне кримінальне 
право» (4 кредити) 

 Сироїд Т.Л., 
Фомін П.В. 

 

«Міжнародне 
судочинство» (4 кредити) 

 Фоміна Л.О.  

«Право міжнародних 
організацій» (5 кредитів) 

 Сироїд Т.Л. 
 

 

2 курс (другий) 
магістерський рівень 081 
Право 
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«Актуальні проблеми 
міжнародного права»  
(4 кредити) 

 Гавриленко О.А., 
Войціховський А.В. 

 

Здобувачі наукового 
ступеня доктора 
філософії (PhD) 

   

«Сучасна правова 
доктрина 
(за профілем)» (6 кредитів) 

 Сироїд Т.Л., 
Фоміна Л.О. 

 

«Загальне міжнародне 
право: актуальні 
теоретичні проблеми» (3 
кредити) 

 Сироїд Т.Л.  

«Актуальні проблеми 
європейського права» (4 
кредити) 

 Сироїд Т.Л., 
Тітов Є.Б.  

 

«Міжнародне 
кримінально-процесуальне 
право» (3 кредити) 

 Сироїд Т.Л., 
Фоміна Л.О. 

 

«Джерелознавство історії 
міжнародного права» (3 
кредити) 

 Гавриленко О.А.  

«Міжнародно-правове 
регулювання забезпечення 
безпеки людини» (4 
кредити) 

  Сироїд Т.Л.  

«Міжнародно-правове 
регулювання 
інформаційно-
комунікаційних технологій 
і протидія 
кіберзлочинности» (3 
кредити) 

 Сироїд Т.Л., 
Фоміна Л.О. 

 

Каразінська школа 
бізнесу 

   

«Міжнародне право» (4 
кредити) 

 Сироїд Т.Л., 
Фоміна Л.О., 
Воєводін І.С. 

 

– Оновлення робочих 
програм з навчальних 
дисциплін англійською 
мовою: 
«Історія міжнародного 
права» (6 кредитів) 
 
«Історія дипломатії» (4 
кредити) 
 
«Вступ до спеціальності» 
(3 кредити) 
 
«Основи теорії 
міжнародних відносин» (4 
кредити) 

  
 
 
 

Гавриленко О.А. 
 
 

Гавриленко О.А. 
 
 

Тітов Є.Б. 
 
 

 
Шамраєва В.М. 
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«Міжнародне публічне 
право (основи теорії)» 
(4 кредити) 
 
«Захист вразливих 
категорій осіб у 
міжнародному праві» (5 
кредитів) 
 
«Безпекова політика ЄС» 
(5 кредитів) 
 
«Право Європейського 
Союзу» (8 кредитів) 
 
«Міжнародне публічне 
право (основні галузі)» (4 
кредити) 
 
«Право зовнішніх зносин» 
(4 кредити) 
 
«Право міжнародних 
договорів» (5 кредитів) 
 
«Міжнародне право» 
(КШБ) (4 кредити) 
 
«Правове регулювання 
соціальної сфери в ЄС» (5 
кредитів) 
 
«Право міжнародної 
безпеки» (4 кредити) 
 
«Міжнародне право 
навколишнього 
середовища» (5 кредитів) 
 
«Права людини в 
міжнародному праві» (5 
кредитів) 
 
«Міжнародне повітряне і 
космічне право» (6 
кредитів) 
 
«Міжнародне морське 
право» (5 кредитів) 
 
«Міжнародні 
організаційно-правові 
основи протидії 
організованої злочинності» 

 
Сироїд Т.Л.,  
Реньов Є.В. 

 
 

Сироїд Т.Л., 
Фоміна Л.О. 

 
 
 

Шамраєва В.М. 
 
 

Сироїд Т.Л.,  
Шевченко А.Л. 

 
Сироїд Т.Л., 
Воєводін І.С. 

 
 

Сироїд Т.Л., 
Воєводін І.С. 

 
Сироїд Т.Л., 

Шевченко А.Л. 
 

Сироїд Т.Л., 
Воєводін І.С. 

 
Реньов Є.В. 

 
 
 

Шамраєва В.М. 
 
 

Сироїд Т.Л., 
Тітов Є.Б. 

 
 

Сироїд Т.Л., 
Фоміна Л.О. 

 
 

Сироїд Т.Л., 
Воєводін І.С. 

 
 

Тітов Є.Б. 
 
 

Сироїд Т.Л., 
Фомін П.В. 
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(5 кредитів) 
 
«Міжнародно-правове 
регулювання захисту 
персональних даних» (5 
кредитів) 
 
«Міжнародно-правова 
протидія корупції» (5 
кредитів) 

 
 

Реньов Є.В. 
 
 
 
 

Фомін П.В. 

3) Оновлення 
методичних 
рекомендацій до 
написання курсових 
робіт з дисциплін:  
– «Міжнародне публічне 
право (основи теорії)» 
 
 – «Право Європейського 
Союзу» 
 
 
– «Історія міжнародного 
права» 
 
– «Міжнародне публічне 
право (основні галузі)» 
 
– «Міжнародне морське 
право» 
 
– «Правове регулювання 
сфери юстиції і внутрішніх 
справ» 

 

 Викладачі кафедри 
 
 
 
 

Сироїд Т.Л., 
Варнавська К.А. 

 
Шамраєва В.М., 
Шевченко А.Л. 

 
 

Гавриленко О.А., 
Варнавська К.А. 

 
Сироїд Т.Л., 
Фоміна Л.О. 

 
Тітов Є.Б. 

 
 

Передерій О.С. 

 

4) Підготовка конспектів 
лекцій та комплексів 
лекційних презентацій 

 Викладачі кафедри 
протягом 

навчального року 

 

5) Підготовка матеріалів 
для наповнення веб-
ресурсів університету та 
структурних підрозділів 
університету 

 Викладачі кафедри  

6) Розроблення засобів 
діагностики результатів 
навчальних досягнень 
студентів з навчальних 
дисциплін 

 Викладачі кафедри  

7) Оновлення засобів 
діагностики навчальних 
досягнень студентів з 
навчальних дисциплін 

 Викладачі кафедри  

8) Проведення відкритих 
дистанційних-лекцій, 
взаємовідвідування 

 Викладачі кафедри 
за графіком 
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викладачами кафедри 
9) Проведення 
індивідуальних 
консультацій зі 
студентами та онлайн-
консультацій для 
керівників дипломних та 
курсових робіт. 

 Викладачі кафедри 
за графіком 

 

10) Підготовка до 
аудиторних/дистанційних 
занять 

 Викладачі кафедри 
протягом 

навчального року 

 

11) Розробка навчально-методичних комплексів з дисциплін англійською мовою: 
«Інтеграційні процеси в 
Європі: історія і 
сучасність» (5 кредитів) 

 Гавриленко О.А.  

12) Створення 
дистанційного курсу, що 
відкритий для доступу 
студентів з усіх 
навчальних дисциплін 

 Викладачі кафедри 
протягом 

навчального року 
з усіх навчальних 

дисциплін та форм 
навчання 

 

 
2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів 

філософії (кандидатів наук), докторів наук. 
Завдання на навчальний рік: 

–  Написання наукових статей. 
– Участь у науково-практичних конференціях, круглих столах. 
– Підготовка студентів до участі в науково-практичних конференціях, 

семінарах, круглих столах. 
– Підготовка студентів до участі у студентських олімпіадах, конкурсах, 

змаганнях з правової тематики. 
– Підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, наукових 
публікацій, відгуків на автореферати дисертацій, наукові проекти тощо. 
– Підготовка рецензій дипломних робіт студентів інших ВНЗ. 
– Проведення наукового семінару кафедри. 

 
Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 
Виконавець Відмітка про 

виконання 
Написання наукових 
статей 

 Викладачі кафедри  

Участь у науково-
практичних 
конференціях, 
круглих столах 

 Викладачі кафедри  

Підготовка студентів 
до участі в науково-
практичних 
конференціях, 
семінарах, круглих 
столах 

 Викладачі кафедри  

Підготовка студентів 
до участі у 

 Викладачі кафедри  
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студентських 
олімпіадах, 
конкурсах, 
змаганнях з правової 
тематики 
Підготовка, 
рецензування 
підручників, 
навчальних 
посібників, наукових 
публікацій, відгуків 
на автореферати 
дисертацій, наукові 
проекти тощо 

 Сироїд Т.Л., 
Гавриленко О.А., 
Шамраєва В.М. 

 
 
 
 

Сироїд Т.Л., 
Гавриленко О.А., 
Шамраєва В.М. 

 

Підготовка рецензій 
дипломних робіт 
студентів інших ВНЗ 

 Викладачі кафедри  

Проведення 
наукового семінару 
кафедри: 
1. Засідання 
міжкафедрального 
наукового семінару 
кафедри 
міжнародного і 
європейського права 
Харківського 
національного 
університету імені В. 
Н. Каразіна та 
кафедри 
конституційного і 
міжнародного права 
факультету № 4 
Харківського 
національного 
університету 
внутрішніх справ (09 
грудня 2022 р.); 
2. Засідання 
наукового семінару 
кафедри 
міжнародного і 
європейського права 
Харківського 
національного 
університету імені В. 
Н. Каразіна (16 
лютого 2023 р.) 

 Викладачі кафедри  

 
3. Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної 

бази 
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Завдання на навчальний рік: 
 

– Виконання обов`язків куратора академічної групи. 
– Робота в комісіях, радах, робочих групах, експертних радах МОН 

України тощо. 
– Робота у спеціалізованих радах із захисту дисертацій. 
– Робота у вченій раді факультету. 
– Робота у вченій раді Університету. 
– Робота у методичній комісії факультету. 
– Ведення документації кафедри, в тому числі розрахунок навчального 

навантаження, складання протоколів засідань кафедри. 
– Керівництво студентським науковим гуртком. 
– Організація та проведення наукових конференцій, семінарів, круглих 

столів на базі університету. 
– Участь у профорієнтаційній роботі та довузівскій підготовці. 
– Участь в організації та проведенні позанавчальних виховних, культурно-

спортивних заходів. 
– Виховна робота зі студентами у гуртожитках. 
– Участь у засіданнях кафедри. 
– Рецензування робіт учнів-членів МАН України. 
– Підтримка роботи веб-сайту кафедри. 
– Підтримка роботи / адміністрування групи / сторінки кафедри у 

соціальній мережі. 
 

Види роботи, заходи Підсумковий 
результат 

Виконавець Відмітка про 
виконання 

Виконання обов`язків 
кураторів 
академічних груп 

 Гавриленко О.А., 
Шамраєва В.М., 

Воєводін І.С., 
Фомін П.В., 
Реньов Є.В.. 

 

Робота в комісіях, 
радах, робочих 
групах, експертних 
радах МОН України 
тощо 

 Сироїд Т. Л.  

Робота у 
спеціалізованих радах 
із захисту дисертацій 
(член ради); 
 
Робота у разових 
спеціалізованих радах 
із захисту дисертацій 
на здобуття ступеня 
доктора філософії 
 (член ради) 
 

 Сироїд Т.Л.,  
Гавриленко О.А., 
Шамраєва В.М. 

 
 

Сироїд Т.Л., 
Гавриленко О.А., 
Шамраєва В.М., 

Фоміна Л.О. 
 

 

Робота у вченій раді 
факультету (член 
ради) 

 Сироїд Т.Л.,  
Гавриленко О.А., 
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Робота у вченій раді 
ХНУ імені В.Н. 
Каразіна (член ради) 

 Сироїд Т.Л.  

Робота у методичній 
комісії факультету 

 Фоміна Л.О.  

Ведення документації 
кафедри, в тому числі 
розрахунок 
навчального 
навантаження, 
складання протоколів 
засідань кафедри 

 Сироїд Т. Л., 
Варнавська К.А. 

 

Керівництво 
студентським 
науковим гуртком 

 Шевченко А.Л.  

Організація та 
проведення наукових 
конференцій, 
семінарів, круглих 
столів на базі 
університету 

 Викладачі кафедри  

Участь у 
профорієнтаційній 
роботі та довузівській 
підготовці 

 Викладачі кафедри  

Участь в організації 
та проведенні 
позанавчальних 
виховних, культурно-
просвітницьких 
заходів 

 Сироїд Т.Л., 
Гавриленко О.А., 
Шамраєва В.М., 

Тітов Є.Б., 
Фоміна Л.О., 
Воєводін І.С., 

Шевченко А.Л., 
Фомін П.В., 

Передерій О.С. 

 

Виховна робота зі 
студентами у 
гуртожитках 

 Гавриленко О.А., 
Шамраєва В.М., 

Воєводін І.С., 
Фомін П.В., 
Реньов Є.В. 

 

Участь у засіданнях 
кафедри 

 Викладачі кафедри  

Рецензування робіт 
учнів-членів МАН 
України 

 Викладачі кафедри 
у разі необхідності 

 

Підтримка роботи 
веб-сайту кафедри 

 Сироїд Т.Л., 
Фоміна Л.О.,  
Воєводін І.С., 

Варнавська К.А. 
 

 

Підтримка роботи / 
адміністрування 
групи / сторінки 
кафедри у соціальній 
мережі 

 Варнавська К.А.  
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4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 
Завдання на навчальний рік: 

– Проведення  мотиваційної зустрічі зі студентами.  
– Організація участі у практичних школах. 

 
Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 
Виконавець Відмітка про 

виконання 
Проведення  
мотиваційної зустрічі зі 
студентами 

 Викладачі кафедри 
протягом 

навчального року 

 

Організація участі у 
практичних школах 

 Тітов Є.Б.  

 
 
4. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, педагогічних 
працівників 
 

Форма підвищення 
професійного рівня 

Учасники     
(прізвище, ініціали) Термін виконання Відмітка про 

виконання 
1. Сертифікат  
 
 

Сироїд Т.Л., 
Фоміна Л.О., 
Фомін П.В., 

Варнавська К.А.  
 

Воєводін І.С. 
 

 

І семестр  
2022-2023 н.р. 

 
 

 

19-30 вересня 
2022 р. 

 
 
 

19-30 жовтня 
2022 р. 

 
 

5. Зміни, доповнення плану 
 

Дата Розділ Назва змін та доповнень Термін виконання 
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6. Підсумки виконання плану (із зазначенням дати та номеру протоколу засідання 
кафедри з обговорення виконання плану роботи) 

Осінній семестр 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри, протокол № 
від “__” _________ 2022 р. 
Завідувач кафедри_____________________________________ Тетяна СИРОЇД 
                                                                        (підпис, прізвище, ініціали) 
Весняний семестр 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри, протокол №____ 
від “__”_________2022 р. 
Завідувач кафедри_____________________________________Тетяна СИРОЇД 
                                                                           (підпис, прізвище, ініціали) 
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