
ПРОТОКОЛ №5 

засідання кафедри історії України 

Історико-філософського факультету 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 11 грудня  2019 р. 

 

Присутні: д.і.н., проф. Салата О. О.; д.і.н., проф. Щербак В. О.; д.і.н., проф. Гедьо; к.і.н., 

доцент Бонь О. І.; к.і.н., доцент Будзар М. М.; к.і.н., доцент  Тарасенко О.О.; к.і.н., доцент 

Мохнатюк І. О.; д.і.н., доц. Михайловський В. М.; асистент Куцик Р. Р.;  к.і.н., доцент  Ковальов; 

лаборант Ковалець О.Р. 

 

Порядок денний 

1. Підготовка до захисту курсових робіт студентів ІІ та ІІІ курсів (визначення дат). 

2. Підготовка до сесії. 

3. Плани індивідуальної роботи. 

4. Підготовка грантових програм. 

5. Звіт про міжнародну діяльність. 

6. Сертифікація ЕНК 

7. Роботодавці та їх представники: Підсуха О. Г., директор Музею української діаспори; 

Удод О. А., д.і.н., проф., завідувач відділу української історіографії Інституту історії України 

НАН України; 

8. Режим роботи під час свят. 

 

І. СЛУХАЛИ: Про підготовку до захисту курсових робіт студентів ІІ та ІІІ курсів. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Салата О.О. зав. каф., проф., запропонували провести захист курсових робіт студентів 

ІІ і ІІІ курсів з 16 по 20 грудня 2019 року.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

 

ІI. СЛУХАЛИ: Підготовка до акредитації освітніх програм PhD та бакалаврів. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Салата О.О. зав. каф., проф., проінформувала про стан підготовки акредитаційної справи, 

вказала орієнтовні дати проходження акредитації. Наголосила на необхідності оформити всі 

документи по акредитації до кінця квітня 2020 р. 

III. СЛУХАЛИ: Прийняття до сертифікації ЕНК магістрів та бакалаврів. 

           

         ВИСТУПАЛИ: 

Салата О.О. зав. каф., проф., проінформувала про стан сертифікації ЕНК. Зауважила, що до січня 

2020 р. необхідно зробити сертифіковані курсу по бакалаврату та магістратурі. 

 

IV. СЛУХАЛИ: Про сучасний стан історичної освіти у Київському університеті імені Бориса 

Грінченка і засоби удосконалення освітньої програми «Історія та археологія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти.  

 

         ВИСТУПИЛИ: 

Щербак В. О. – звернув увагу присутніх на необхідність подальшої гармонізації теоретичного і 

практичного компонентів освітнього процесу, запропонував спонукати студентів у ширших 

масштабах залучати неопубліковані джерела (архівні матеріали, музейні фонди тощо) при 

написанні курсових і дипломних робіт для розвитку їх науково-дослідницької компетенції.  



Удод О.А. – заявив про необхідність систематичного оновлення змісту освітньої програми 

«Історія та археологія» з урахуванням найновітніших тенденцій в історичній науці та історичній 

освіті, побажав активніше долучати науково-педагогічних працівників Київського університету 

імені Бо-риса Грінченка до створення навчально-методичної літератури (підручників, посібників 

тощо) для середньої та вищої освіти, зокрема звернув увагу присутніх на потребу створення 

комплексного підручника з історичної урбаністики, для чого на історико-філософському 

факультеті, на його дум-ку, є усі необхідні ресурси. 

Підсуха О. Г. – наголосила на потребі ближче знайомити здобувачів вищої освіти з творчим 

доробком українських істориків та вчителів, які працюють за межами України, запропонувала 

розширити проблематику курсових і дипломних робіт за рахунок тем з історії освіти, більше 

уваги приділяти дослідженню традицій історичної освіти в Україні та за кордоном. 

 

          УХВАЛИЛИ: 

Пропозиції щодо удосконалення освітньої програми «Історія та археологія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти взяти до уваги. Створити робочу групу у складі Салати О.О., 

Іванюка О.Л. та Ковальова Є.А. Удода О.А., Підсухи О.Г. для вироблення плану заходів, 

спрямованих на удосконалення фахової історичної освіти у Київському університеті імені Бориса 

Грінченка (термін виконання – наступне засідання кафедри). 

 

  

V. РІЗНЕ 

1. Підготовка до сесії. 

2. Плани індивідуальної роботи. 

3. Звіт про міжнародну діяльність. 

4. Режим роботи під час свят. 

 

 

 

Завідувач кафедри   

 

 

 

         О. О. Салата  

 

 

Секретар кафедри 

 

 

      О. Р. Ковалець 

 

 


