
Протокол № 4
засідання кафедри всесвітньої історії
Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка
від 1 грудня 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.  Звіт про стажування професора кафедри Драч Оксани Олександрівни.

2.  Підготовка  до  захисту  та  проведенню  перевірки  на  плагіат  курсових  робіт

студентів 2 та 3 курсів.

3. Формування каталогу вибіркових дисциплін кафедри.

4.  Підготовка  до  обговорення  тем  дипломних  робіт  студентів  IV  курсу

спеціальності 032 «Історія та археологія».

5. Наповнення ЕНК та формування відповідних журналів оцінювання. Внесення

поточних результатів успішності студентів.

6. Різне



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт про стажування професора кафедри Драч Оксани Олександрівни.

СЛУХАЛИ: звіт Драч О.О., д.і.н, професора кафедри всесвітньої історії про

стажування  в  ДУ  «Інституту  всесвітньої  історії  Національної  Академії  наук

України»

УХВАЛИЛИ:  затвердити  звіт  про  стажування  професора  кафедри  Драч

Оксани Олександрівни в ДУ «Інституту всесвітньої історії Національної Академії

наук України», Відділу теорії та методології всесвітньої історії. 

2.  Підготовка  до  захисту  та  проведенню  перевірки  на  плагіат  курсових  робіт

студентів 2 та 3 курсів.

СЛУХАЛИ: завідувач  кафедри  д.і.н,  професор  І.В.  Срібняк  ознайомив

членів  засідання  з  орієнтовними датами захисту  курсових  робіт  2  та  3  курсів.

Представив інформацію щодо системи перевірки академічних робіт студентів. 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома, провести захисти курсових робіт

в грудні 2021 року. 

3. Формування каталогу вибіркових дисциплін кафедри.

СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк проінформував

викладачів  кафедри  про  необхідність  подачі  нових  дисциплін  до  каталогу  за

вибором.

ВИСТУПИЛИ: д.і.н, професор кафедри всесвітньої історії О.О. Драч, к.і.н,

доцент кафедри всесвітньої історії І. В. Горпинченко.

УХВАЛИЛИ: підготувати опис нових навчальних дисциплін до каталогу,

провести обговорення кафедри.

4.  Підготовка  до  обговорення  тем  дипломних  робіт  студентів  IV  та  VI  курсу

спеціальності 032 «Історія та археологія».



СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк наголосив про

необхідність проведення обговорення та затвердження тем бакалавсрьких робіт

студентів.

УХВАЛИЛИ: Підготувати проект орієнтовних тем. 

5.  Про  наповнення  ЕНК  та  формування  відповідних  журналів  оцінювання.

Внесення поточних результатів успішності студентів.

СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри д.і.н, професор І.В. Срібняк наголосив про

необхідність поточних результатів успішності студентів.

УХВАЛИЛИ: Налаштувати  журнали  оцінювання  для  навчальних  курсів

кафедри. Занести в систему результати поточної успішності студентів.

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

Секретар кафедри                                                                    Яна МАРТЬЯНОВА


