
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання кафедри історії України,  

історико-філософського факультету, 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 01 березня 2016 р. 

 

Присутні: завідувач кафедри, д.і.н., проф. Салата О.О.; д.і.н., проф. Щербак В. О.; д.і.н., доцент. 

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

Виноградов С. В.; к.і.н., доцент Іванюк О. Л.; к.і.н., доцент Ковальов Є. А.; к.і.н., доцент 

Дроботенко Н. А.; сумісники: к.і.н., доцент Мохнатюк І. О.; лаборанти: Куцик Р.Р.  

 

Порядок денний: 

1. Обговорення проекту Освітньої програми спеціальності 032 Історія та археологія першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спільно з представниками роботодавців (Лисенко О. 

Є., д.і.н., проф., завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту 

історії України НАН та Богданова В.Ю. заступник, заступник директора ЗСО №1 М. 

Києва)  

2. Звіти аспірантів 3-го курсу навчання. 

3. Обговорення змін до нової освітньої програми та спеціалізації. 

4. Звіти про виконання корпоративного стандарту. 

5. Підготовка до Всеукраїнської молодіжної наукової конференції «Тенденції і 

перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації». 

6. Підготовка до всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Українська 

минувшина ….». 

7. Стан підготовки до всеукраїнської науково-практичної конференції «Київ і кияни….». 

8. Підготовка до Дня історика. 

9. Затвердження основної та додаткової програм вступних іспитів до аспірантури на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії галузі знань 03 Гуманітарні науки 

спеціальність 032 «Історія та археологія (Історія)» на 2017 р. 

10. Різне: 

 

І. СЛУХАЛИ: Звіти аспірантів 3-го курсу навчання 

ВИСТУПАЛИ:  

 

Салата О.О. зав. кафедри, проф. запропонувала проголосувати за затвердження звіту 

Рафальської Ганни Володимирівни, студентки 3-го курсу спеціальності 032 «Історія та 

археологія (Історія)», та перенести звіт Будовської Анни Віталіївни на інше засідання кафедри. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити звіт Рафальської Ганни Володимирівни, студентки 3-го курсу спеціальності 

032 «Історія та археологія (Історія)», та перенести звіт Будовської Анни Віталіївни на інше 

засідання кафедри. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За»- одноголосно 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Обговорення змін до нової освітньої програми та спеціалізації 

ВИСТУПАЛИ:  

Салата О.О. зав. кафедри, проф., проінформувала про кількість бюджетних місць до 

аспірантури та про зміну спеціалізації для аспірантів галузі знань:  03 «Гуманітарні науки» 



спеціальності 032 «Історія та археологія (Історія)». Зазначила про центри компетентностей для 

спеціальності «Історія та Археологія»: 

1 курс – центр археологічних досліджень; 

2 курс – центр архіво, музеє та джерелознавства; 

3 курс – центр педагогічної майстерності; 

4 курс – формування практичної майстерності та компетентностей. 

Та внесла інформацію щодо набору магістрантів на 2017– 2018 н. р. 

 

Александрова О.С. декан Історико-філософського факультету, д.ф.н., проф., внесла 

інформацію щодо НДЛ Археології та її використання в структурі Історико-філософського 

факультету. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Звіти про виконання корпоративного стандарту 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Александрова О.С. декан Історико-філософського факультету, д.ф.н., проф., 

проінформувала про корпоративний стандарт з педагогічної діяльності та щодо перепідписання 

контрактів за корпоративним стандартом.  

Салата О.О. зав. кафедри, проф., зробила висновок щодо корпоративного стандарту та 

його зв’язку з підписанням контрактів. Проінформувала про рівень наукової роботи викладачів 

у 2016–2017 рр. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Підготовка до Всеукраїнської молодіжної наукової конференції 

«Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації» 

ВИСТУПИЛИ: 

Салата О.О. зав. кафедри, проф., проінформувала про проведення Всеукраїнської 

молодіжної наукової конференції «Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та 

філософії в умовах глобалізації». 

Куцик Р.Р. голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих 

вчених, зазначив загальні організаційні питання щодо проведення конференції.  

 

V. СЛУХАЛИ: Підготовка до всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції «Українська минувшина» 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Тарасенко О.О. доц., к.і.н., проінформувала про стан підготовки до конференції. 

Салата О.О. зав. кафедри, проф., відзначила про певні організаційні питання щодо 

конференції. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Стан підготовки до всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Київ і кияни….» 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Салата О.О. зав. кафедри, проф., відзначила про певні організаційні питання щодо 

конференції. 

Ковальов Є.А. доц., к.і.н., проінформував про стан підготовки до конференції. 

Будзар М.М. доц.., к.і.н. повідомила про кількість поданих заявок. 

 

VIІ. СЛУХАЛИ: Підготовка до Дня історика. 

 

ВИСТУПИЛИ: 



 


