
ПРОТОКОЛ №5 

засідання кафедри історії України,  

Історико-філософського факультету, 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 7 лютого 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: Мухіна К. С.  

 

Порядок денний: 

1. Підготовка до екзаменаційної сесії  

2. Затвердження робочих навчальних програм що викладаються у 2 семестрі 2016-2017 

навчального року: 

 Українські студії-ДО;ПО;ОМ;Х 

 Практика(Навчальна/ Археологічна)ІСТ 

 Археологія і давня історія України- ІСТ 

 Етнографія України- ІСТ 

 Українські студії-ФІЛОС 

 Українські студії-М. 

 Українські студії- КНІТ(Інформатика) 

 Історія світової архітектури (ІМ) 

 Генеологія-ФІТУ+ФПМВ+ІФФ 

 Практикум з екскурсійної роботи-ІЛ;+ПІ+ІМ+ГІ+ІС 

 Історія Києва- ІЛ;+ПІ+ІМ+ГІ+ІС 

 Історія української культури- ДИЗ 

 Ранньомодерна історія України-ІСТ 

 Джерелознавство-ІСТ 

 Основи музеєзнавства-ІСТ 

 Джерелознавство історії України-ІСТ 

 Історія української культури- ІСТ 

 Історія модерного міста- ІСТА 

3.  Підготовка до конференції «Київ і кияни у соціокультурному просторі: історія міських 

спільнот», «Українська минувшина : події, постаті, явища» 

4. Профорієнтаційна робота 

5. Підготовка до фестивалю наук (травень) 

6. Заповнення системи Е-портфоліо та «Лідер року» 

7. Зустріч з випускниками кафедри (Черкаська Д. В. (Аспірантка Кембріджського унівесритету), 

Нікіфоров К.С. (голова секції МАН). 

8. Затвердження індивідуальних планів аспірантів першого року навчання. 

9. Різне 

 

І. СЛУХАЛИ:Підготовка до екзаменаційної сесії  

 

ВИСТУПАЛИ:  

Салата О. О.зав. кафедри, проф. проінформувала про визначення графіку екзаменаторів на 

іспиті  

 

УХВАЛИЛИ: скласти графік екзаменаторів на іспити 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Затвердження робочих навчальних програм 

 



ВИСТУПАЛИ:  

Салата О. О. зав. каф., проф. проінформувала про затвердження та перезатвердження 

робочих навчальних програм на другий семестр 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити та перезатвердити всі робочі навчальні програми на другий 

семестр до нового року 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Підготовка до конференції «Київ і кияни у соціокультурному просторі: 

історія міських спільнот», «Українська минувшина : події, постаті, явища» 

 

ВИСТУПИЛИ: 

зав. кафедри, професор О. О. Салата, зазначила про організаційні питання щодо 

проведення конференції «Київ і кияни у соціокультурному просторі: історія міських спільнот» , 

«Українська минувшина:події, постаті, явища». Запропонувала назначити відповідальних за 

проведення конференцій. 

 

УХВАЛИЛИ: Залучити Будзар М.М., Ковальова Є. А.,Боня О. І. до організації 

проведення конференції  «Київ і кияни у соціокультурному просторі: історія міських спільнот». 

Призначити відповідальними за проведення конференції «Українська минувшина: події, постаті, 

явища»  Тарасенко О. О., 

Дроботенко Н. А. 

 

ІV. СЛУХАЛИ:Профорієнтаційна робота 

 

ВИСТУПИЛИ: 

СалатаО. О. зав. каф., професор проінформувала проосновні особливості проведення 

профорієнтаційної роботи, запропонувала  долучитися викладачам до профорієнтаційної роботи, 

через соціальну мережу повідомляти людей про заходи котрі відбуваються на кафедрі. Крім того 

запропонувала провести «День відкритих дверей» та назначити дату проведення 

Дроботенко Н. А. канд. іст. наук, доцент запропонувала провести «День відкритих 

дверей» 20 грудня  

 

УХВАЛИЛИ:  

Призначити О. І. Боня керуючим у профорієнтаційній роботі через соціальну мережу. 

Призначити 20 грудня датою проведення «Дня відкритих дверей»  

 

V. СЛУХАЛИ: Підготовка до фестивалю наук (травень) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

СалатаО. О. зав. каф., проінформувала про підготовку до фестивалю наук у травні та 

зазначила що ідеї до проведення фестивалю можна запропоновувати до Нового року. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Заповнення системи Е-портфоліо та «Лідер року» 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Салата О. О. зав. каф., професор проінформувала про  

особливості системи Е-портфоліо та програми «Лідер року»  

 

VІI. СЛУХАЛИ: випускників спеціальності 032 «Історія та археологія» про їхні здобутки 

після закінчення університету. бачить на досвіді власної школи і, зазначив, що він готовий 

брати участь у вдосконаленні процесу підготовки майбутніх вчителів надаючи свій заклад 

як базу для практичних занять. 

  ВИСТУПАЛИ:  



Черкаська Дарина познайомила учасників засідання із системою навчання у 

Кембріджському університету та наголосила на тому, що варто також впроваджувати 

навчання на дослідженнях.  

Нікіфоров Карен презентував діяльність МАН і вніс пропозиції щодо організації 

наукової роботи школярів у ЗСО для покращення їх навчання.  

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: Затвердження індивідуальних планів аспірантів першого року 

навчання: 

1. Гражевської Яни Юріївни; 

2. Рудницької Людьмили Валентинівни; 

 

ВИСТУПАЛИ:  

Салата О. О. зав. каф., док. іст. наук, проф., Щербак В. О. док. іст. наук, проф., 

Михайловський В. М. док. іст. наук, доцент. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити індивідуальні плани аспірантів першого року навчання: 

Гражевської Я. Ю. та Рудницької Л. В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» – одноголосно 

 

ІХ. Різне: 

 

1.Календар історичних подій 

ВИСТУПАЛИ: 

 Іванюк О. Л. канд. іст. наук, доцент, презентував історичний календар у електронному 

варіанті. 

Бонь О. І. канд. іст. наук, доцент запропонував ввести назву для календаря « Історія 

України в особах» 

Будзар М. М. канд. іст. наук, доцент, запропонувала назву до календаря «2017:особи та 

події» 

Салата О. О. зав. каф., професор запропонувала проголосувати за назву «2017: особи та 

події»  

 

ГОЛОСУВЛИ: 

«ЗА»-11 

«ПРОТИ»-0 

«УТРИМАЛИСЬ»-0 

 

УХВАЛИЛИ: 

Одноголосно прийняли назву для календаря «2017 : особи та події» 

 

2. Визначення плану дій до Всесвітнього дня науки 

ВИСТУПАЛИ:  

Салата О. О. зав. каф.,професор,проінформувала про Всесвітній день наук (23 березня), 

запропонувала призначити відповідальним за план-дій проведення заходу Виноградова С. В., всі 

одноголосно підтримали. 

 

3. Міжнародні гранти на наукову діяльність 

ВИСТУПАЛИ: 

Салата О. О. зав. каф., професор проінформувала про міжнародні гранти та зазначила що 

тепер науковий керівник може приймати участь у гранті разом із студентом. 

 



 


