
ПРОТОКОЛ №8 

засідання кафедри історії України,  

історико-філософського факультету, 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 01 лютого 2017 р. 

 

Присутні: зав. каф., д.і.н., проф. Салата О.О.; завідувач кафедри, д.і.н., проф. Срібняк І. В.; д.і.н, 

проф. Щербак В. О.; д.і.н., доц. Михайловський В. М.; д.і.н., проф. Ричка В. М.; д.і.н, проф. 

Надтока Г. М. к.і.н., доц. Бонь О. І.; к.і.н., доц. Будзар М. М.; к.і.н., доц. Виноградов С. В.; к.і.н., 

доц. Іванюк О. Л.; к.і.н., доц. Ковальов Є. А.; к.і.н., доцент Тарасенко О. О.; к.і.н., доц. Гуменюк 

О. А.; лаборанти: Куцик Р. Р., Мухіна К. С. 

 

Порядок денний: 

1. Про заробітну платню та розряди. 

2. Е-портфоліо та рейтинги викладачів кафедри. 

3. Аналіз зимової сесії.  

4.Нараховування академічних та соціальних стипендій відповідно до нового закону та 

положення. 

5. Нова освітня програма та орієнтація на практичну сторону навчання. 

6. Профорієнтаційна робота. День відкритих дверей 28 березня. 

7. Науково-дослідницька робота: курсові, бакалаврські та магістерські роботи. 

8. Затвердження вступних програм: бакалаврат, магістратура, аспірантура. 

9. Визначення кількості бюджетних місць до аспірантури за спеціальністю 032 «Історія та 

археологія (Історія)», спеціалізація «Історія України» та рекомендація кандидатур магістрантів 

до вступу в аспірантуру в 2017 рік. 

10. Зустріч з потенційним роботодавцем. Пухальську  Вікторію, заступника директора ЗСО №1 

м. Києва 

11. Різне:  

 

І. СЛУХАЛИ:  Про заробітну платню та розряди. 

 

ВИСТУПАЛИ:  

Салата О.О. зав. кафедри, проф. проінформувала  про підвищення заробітної платні та 

про її залежність від Е-портфоліо. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Е-портфоліо та рейтинги викладачів кафедри. 

 

ВИСТУПАЛИ:  

Салата О.О. зав. кафедри, проф., зазначила про данні рейтингу викладачів на кафедрі і 

загальний по університету. Також були зазначені певні негативні сторони в роботі Е-портфоліо. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Аналіз зимової сесії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
О.О. Салата зав. кафедри, проф., проінформувала про результати аналізу зимової сесії. 

Запропонувала вирішити питання щодо студентів, які отримали з навчальних дисциплін бали «F» 

та «FX». 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Нараховування академічних та соціальних стипендій відповідно до 

нового закону та положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
О.О. Салата зав. кафедри, проф., проінформувала про зміни нарахування соціальних та 

академічних стипендій згідно стипендіальної реформи. 



 

V. СЛУХАЛИ: Нова освітня програма та орієнтація на практичну сторону навчання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
О.О. Салата зав. кафедри, проф., зазначила деяку інформацію щодо оновленої освітньої 

програми та нового практико-орієнтованого навчання. Запропонувала створити центри 

компетентності де студенти можуть себе реалізувати у волонтерській діяльності та зазначила, що 

термін подачі пропозицій до 7 лютого 2017р. 

 

В.О. Щербак д.і.н., проф., вніс пропозицію щодо практики студентів та створення центрів 

компетентностей та як поєднати практику та теоретичні курси. Запропонував визначити 

волонтерську діяльність близьку до теоретичних курсів. 

О. І. Бонь к.і.н., доцент, запропонував скласти офіційний договір про співпрацю з 

установами в яких наші студенти будуть волонтерами. 

В. М. Михайловський д.і.н., доцент,  зазначив про кількість кредитів фахових 

компетентностей дисципліни на І курсі. 

О. Л. Іванюк к.і.н., доцент, проінформував про адаптацію студентів І курсу і щодо їх 

базових знань з історії та про мінуси волонтерської діяльності. 

Є. А. Ковальов к.і.н., доцент, вніс пропозицію в межах навчальних дисциплін посилити 

компетентну підготовку. 

 

УХВАЛИЛИ: створити центри компетентності де студенти можуть себе реалізувати у 

волонтерській діяльності та визначити очолюючих центрами компетентностей. 

 

VI. СЛУХАЛИ: Профорієнтаційна робота. День відкритих дверей 28 березня. 

 

О.О. Салата зав. кафедри, проф., висловила подяку Виноградову С. В., і Боню О. І. за 

проведення Дня відкритих дверей та закликала викладачів кафедри долучитися до Дня відкритих 

дверей 28 березня 2017 р.  

Є.А. Ковальов к.і.н., доцент, звітував про те що, викладачами кафедри історії України: 

Ковальовим Є. А., Виноградовим С. В. та Іванюком О. Л., 27 січня 2017 року, було проведено 

профорієнтаційну роботу у Київській школі №17. 

 

VIІ. СЛУХАЛИ: Обговорення наукової і науково-дослідницької роботи викладачів 

(керівництво курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами). 

 

О.О. Салата зав. кафедри, проф., запропонувала визначити дату захисту 

курсових/дипломних робіт.  

 

УХВАЛИЛИ: голосувати про визначення дати захисту курсових і передзахисту 

дипломних та магістерських робіт:  

ІІ курс – 31 травня 2017 р. 

ІІІ курс – 1 та 2 червня 2017 р. 

IV курс – 3 травня 2017 р. 

VI курс – 10 травня 2017 р. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА»-одноголосно 

 

VIІІ. СЛУХАЛИ: Затвердження вступних програм 2017 р.: бакалаврат, 

магістратура, аспірантура. 

 

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

програм на 2017 р.: бакалаврат, магістратура, аспірантура. 



 


