
Протокол № 2
засідання кафедри всесвітньої історії
Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка
від 12 жовтня 2021 р.

Присутні:  д.і.н,  професор  І.В.  Срібняк,  д.і.н,  професор  Г.М.  Надтока,
д.і.н, професор  О.О.  Драч,  к.і.н.,  доцент  С.С.  Андрєєва,  к.п.н,  доцент  С.О.
Голованов, д.і.н, професор  Г.В. Саган, к.і.н, доцент І.В. Горпинченко, к.і.н., 
доцент Д.К. Гринь, к.і.н, доцент В.М. Завадський.

Секретар кафедри: Я.В. Мартьянова

Порядок денний:

1. Затвердження індивідуальних планів аспірантам першого року навчання.
2. Затвердження теми дисертаційної роботи  аспірантки першого року навчання
спеціальності  032  «Історія  та  археологія»  Базаєвої  Марії  Олександрівни
«Формування образу ветерана в контексті державної політики пам’яті у США
(1945-1995 рр.)».
3. Затвердження теми дисертаційної роботи  аспірантки першого року навчання
спеціальності  032  «Історія  та  археологія»  Назимок  Уляни  Юріївни
«Українське музично-хорове  мистецтво  в  Празі  (1919-1929  рр.):  історичний,
соціокультурний та особистісний вимір».
4. Затвердження теми дисертаційної роботи  аспіранта першого року навчання
спеціальності  032  «Історія  та  археологія»  Рички  Юрія  Володимировича
«Баскський  національний  «проєкт»  Іспанії:  ідеологічні  засади,  практична
реалізація, вплив на суспільно-політичне життя (1895-2018 рр.)».
5. Обговорення професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів
вищої освіти». 
6. Різне. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження індивідуальних планів аспірантам першого року навчання.

ВИСТУПИЛИ:  Завідувач  кафедри  д.і.н,  професор  І.В.  Срібняк
запропонував  затвердити  індивідуальні  плани  аспірантам  першого  року
навчання – Базаєвій М.О., Назимок У.Ю., Ричці Ю.В.

УХВАЛИЛИ: затвердити індивідуальні плани аспірантам першого року
навчання – Базаєвій М.О., Назимок У.Ю., Ричці Ю.В.

2. Затвердження теми дисертаційної роботи  аспірантки першого року навчання
спеціальності  032  «Історія  та  археологія»  Базаєвої  Марії  Олександрівни
«Формування образу ветерана в контексті державної політики пам’яті у США
(1945-1995 рр.)».

СЛУХАЛИ:  про  затвердження  теми  дисертаційної  роботи   аспірантки
першого року навчання  спеціальності 032 «Історія та археологія» Базаєвої Марії
Олександрівни. 

ВИСТУПИЛИ: 
Срібняк І.В.,  д.і.н., проф., науковий керівник Базаєвої М.О., представив

тему  дисертаційної роботи  аспірантки першого року навчання і обґрунтував її
актуальність. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити тему дисертаційної роботи аспірантки першого року навчання

Базаєвої  Марії  Олександрівни  «Формування  образу  ветерана  в  контексті
державної політики пам’яті у США (1945-1995 рр.)».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.

3. Затвердження теми дисертаційної роботи  аспірантки першого року навчання
спеціальності  032  «Історія  та  археологія»  Назимок  Уляни  Юріївни
«Українське музично-хорове  мистецтво  в  Празі  (1919-1929  рр.):  історичний,
соціокультурний та особистісний вимір».

СЛУХАЛИ:  про  затвердження  теми  дисертаційної  роботи   аспірантки
першого року навчання  спеціальності 032 «Історія та археологія» Назимок Уляни
Юріївни.

ВИСТУПИЛИ:  Срібняк  І.В.,  д.і.н.,  проф.,  науковий  керівник  Назимок
У.Ю., представив  тему  дисертаційної роботи  аспірантки першого року навчання
і обґрунтував її  актуальність. 



УХВАЛИЛИ: 
Затвердити тему дисертаційної роботи аспірантки першого року навчання

Назимок Уляни Юріївни «Українське музично-хорове мистецтво в Празі (1919-
1929 рр.): історичний, соціокультурний та особистісний вимір».

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» – одноголосно.

4. Затвердження теми дисертаційної роботи  аспіранта першого року навчання
спеціальності  032  «Історія  та  археологія»  Рички  Юрія  Володимировича
«Баскський  національний  «проєкт»  Іспанії:  ідеологічні  засади,  практична
реалізація, вплив на суспільно-політичне життя (1895-2018 рр.)».

СЛУХАЛИ:  про  затвердження  теми  дисертаційної  роботи   аспіранта
першого року навчання  спеціальності  032 «Історія та археологія» Рички Юрія
Володимировича.

ВИСТУПИЛИ: Срібняк І.В., д.і.н., проф., науковий керівник Рички Ю.В.,
представив   тему   дисертаційної  роботи   аспіранта  першого  року  навчання  і
обґрунтував її  актуальність. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити тему дисертаційної роботи аспіранта першого року навчання

Рички  Юрія  Володимировича «Баскський  національний  «проєкт»  Іспанії:
ідеологічні засади, практична реалізація, вплив на суспільно-політичне життя
(1895-2018 рр.)».

ГОЛОСУВАЛИ:
     «За» – одноголосно.

5. Обговорення професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів 
вищої освіти».

ВИСТУПИЛИ:  д.і.н,  професор  І.В.  Срібняк,  д.і.н,  професор  Г.М.
Надтока, д.і.н, професор О.О. Драч, к.і.н., доцент С.С. Андрєєва, к.п.н, доцент
С.О.  Голованов,  д.і.н,  професор  Г.В.  Саган,  к.і.н,  доцент  І.В.  Горпинченко,
к.і.н.,  доцент Д.К. Гринь, к.і.н, доцент В.М. Завадський.

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома. 

Завідувач кафедри всесвітньої історії 
Історико-філософського факультету 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
доктор історичних наук, професор                                              Ігор СРІБНЯК

Секретар кафедри                                                                    Яна МАРТЬЯНОВА


