
Протокол № 11

 засідання кафедри всесвітньої історії 

Історико-філософського факультету 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 28 травня 2021 року

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. Річний звіт аспіранта I року навчання Кісельова Сергія Сергійовича 
2. Річний  звіт  аспірантки  I  року  навчання  Трофимченко  Анастасії

Леонідівни
3. Річний звіт аспіранта II року навчання Заліщука Володимира Ігоровича
4. Річний звіт аспіранта II року навчання Мареєва Олександра Юрійовича
5. Річний звіт аспірантки II року навчання Ковальчук Вікторії Василівни
6. Річний звіт аспірантки III року навчання Зайцевої Ольги Вікторівни
7. Річний звіт аспірантки III року навчання Голоско Світлани Михайлівни
8. Підсумковий  звіт  аспіранта  IV року  навчання  Кухто  Артема

Дмитровича
9. Підсумковий звіт аспірантки IV року навчання Потіхи Зінаїди Андріївни
10. Підсумки виконання індивідуальних планів викладачів.
11. Різне



       1.  СЛУХАЛИ: Річний звіт аспіранта  I  року навчання  Кісельова
Сергія Сергійовича

       ВИСТУПАЛИ:  завідувач  кафедри,  д.і.н.,  проф. Срібняк  І.В.
проінформував про діяльність аспірантів І– IV року навчання. 

       УХВАЛИЛИ:
                  Затвердити:
Річний  звіт  аспіранта  I  року  навчання  Кісельова  Сергія  Сергійовича  (032
Історія та археологія; освітньо-наукова програма “Історія та археологія”) щодо
виконання  індивідуального  плану  наукової  роботи  та  індивідуального
навчального  плану  за  2020/2021  н.р.  (науковий  керівник  –  Надтока  Геннадій
Михайлович, доктор історичних наук, професор.

Перевести  на  наступний  рік  навчання  аспіранта  I  року  навчання Кісельова
Сергія Сергійовича.

       2. СЛУХАЛИ: Річний звіт аспірантки I року навчання Трофимченко
Анастасії Леонідівни

       ВИСТУПАЛИ:  завідувач  кафедри,  д.і.н.,  проф. Срібняк  І.В.
проінформував про діяльність аспірантів І– IV року навчання. 

       УХВАЛИЛИ:
                  Затвердити:
Річний звіт  аспірантки  I  року навчання  Трофимченко Анастасії  Леонідівни
(032 Історія та археологія;  освітньо-наукова програма “Історія та археологія”)
щодо  виконання  індивідуального  плану  наукової  роботи  та  індивідуального
навчального  плану  за  2020/2021  н.р.  (науковий  керівник  –  Саган  Галина
Василівна, доктор історичних наук, професор).

Перевести на наступний рік навчання аспірантку I року навчання Трофимченко
Анастасію Леонідівну. 

3. СЛУХАЛИ:  Річний звіт аспіранта  II  року навчання  Заліщука Володимира
Ігоровича

ВИСТУПАЛИ:  завідувач  кафедри,  д.і.н.,  проф. Срібняк  І.В.
проінформував про діяльність аспірантів І– IV року навчання. 

       УХВАЛИЛИ:
                  Затвердити:
Річний звіт аспіранта  II  року навчання Заліщука Володимира Ігоровича (032
Історія та археологія; освітньо-наукова програма “Історія та археологія”) щодо
виконання  індивідуального  плану  наукової  роботи  та  індивідуального
навчального  плану  за  2020/2021  н.р.  (науковий  керівник  –  Надтока  Геннадій
Михайлович, доктор історичних наук, професор).

Перевести  на  наступний  рік  навчання  аспіранта  II  року  навчання Заліщука
Володимира Ігоровича.



4.  СЛУХАЛИ:  Річний звіт  аспіранта  II  року навчання  Мареєва Олександра
Юрійовича

ВИСТУПАЛИ:  завідувач  кафедри,  д.і.н.,  проф. Срібняк  І.В.
проінформував про діяльність аспірантів І– IV року навчання. 

       УХВАЛИЛИ:
                  Затвердити:
 Річний звіт аспіранта II року навчання Мареєва Олександра Юрійовича (032
Історія та археологія; освітньо-наукова програма “Історія та археологія”) щодо
виконання  індивідуального  плану  наукової  роботи  та  індивідуального
навчального  плану  за  2020/2021  н.р.  (науковий  керівник  –  Надтока  Геннадій
Михайлович, доктор історичних наук, професор).

Перевести  на  наступний  рік  навчання  аспіранта  II  року  навчання  Мареєва
Олександра Юрійовича.

5.  СЛУХАЛИ:  Річний звіт  аспірантки  II  року навчання  Ковальчук Вікторії
Василівни

ВИСТУПАЛИ:  завідувач  кафедри,  д.і.н.,  проф. Срібняк  І.В.
проінформував про діяльність аспірантів І– IV року навчання. 

       УХВАЛИЛИ:
                  Затвердити:
Річний звіт аспірантки  II  року навчання  Ковальчук Вікторії Василівни (032
Історія та археологія; освітньо-наукова програма “Історія та археологія”) щодо
виконання  індивідуального  плану  наукової  роботи  та  індивідуального
навчального  плану  за  2020/2021  н.р.  (науковий  керівник  –Драч  Оксана
Олександрівна, доктор історичних наук, професор).

Перевести на наступний рік навчання аспірантку II року навчання Ковальчук
Вікторію Василівну.

6.   СЛУХАЛИ:  Річний  звіт  аспірантки  III  року  навчання  Зайцевої  Ольги
Вікторівни

ВИСТУПАЛИ:  завідувач  кафедри,  д.і.н.,  проф. Срібняк  І.В.
проінформував про діяльність аспірантів І– IV року навчання. 

    УХВАЛИЛИ:
               Затвердити:
Річний  звіт  аспірантки  III  року  навчання  Зайцевої  Ольги  Вікторівни  (032
Історія та археологія; освітньо-наукова програма “Історія та археологія”) щодо
виконання  індивідуального  плану  наукової  роботи  та  індивідуального
навчального  плану  за  2020/2021  н.р.  (науковий  керівник  –  Відейко  Михайло
Юрійович, доктор історичних наук).

Перевести  на  наступний  рік  навчання  аспірантку  III  року  навчання Зайцеву
Ольгу Вікторівну.



7.   СЛУХАЛИ:  Річний звіт  аспірантки  III  року навчання  Голоско Світлани
Михайлівни

ВИСТУПАЛИ:  завідувач  кафедри,  д.і.н.,  проф. Срібняк  І.В.
проінформував про діяльність аспірантів І– IV року навчання. 

    УХВАЛИЛИ:
               Затвердити:
Річний звіт аспірантки III  року навчання Голоско Світлани Михайлівни (032
Історія та археологія; освітньо-наукова програма “Історія та археологія”) щодо
виконання  індивідуального  плану  наукової  роботи  та  індивідуального
навчального  плану  за  2020/2021  н.р.  (науковий  керівник  –  Срібняк  Ігор
Володимирович, доктор історичних наук, професор).

Перевести  на  наступний  рік  навчання  аспірантку  III  року  навчання Голоско
Світлану Михайлівну.

8.  СЛУХАЛИ:  Підсумковий звіт аспіранта  IV року навчання  Кухто Артема
Дмитровича

ВИСТУПАЛИ:  завідувач  кафедри,  д.і.н.,  проф. Срібняк  І.В.
проінформував про діяльність аспірантів І– IV року навчання. 

    УХВАЛИЛИ:
               Затвердити:
Підсумковий звіт аспіранта IV року навчання Кухто Артема Дмитровича (032
Історія та археологія; освітньо-наукова програма “Історія та археологія”) щодо
виконання  індивідуального  плану  наукової  роботи  та  індивідуального
навчального  плану  за  2020/2021  н.р.  (науковий  керівник  –  Саган  Галина
Василівна, доктор історичних наук, професор).

Відрахувати  зі  складу  аспірантів  у  зв'язку  із  завершенням  терміну  навчання
аспіранта Кухто Артема Дмитровича ІV року навчання.

9.   СЛУХАЛИ: Підсумковий звіт аспірантки IV року навчання Потіхи Зінаїди
Андріївни

ВИСТУПАЛИ:  завідувач  кафедри,  д.і.н.,  проф. Срібняк  І.В.
проінформував про діяльність аспірантів І– IV року навчання. 

    УХВАЛИЛИ:
               Затвердити:
Підсумковий звіт аспірантки IV року навчання Потіхи Зінаїди Андріївни (032
Історія та археологія; освітньо-наукова програма “Історія та археологія”) щодо
виконання  індивідуального  плану  наукової  роботи  та  індивідуального
навчального  плану  за  2020/2021  н.р.  (науковий  керівник  –  Надтока  Геннадій
Михайлович, доктор історичних наук, професор).

Відрахувати  зі  складу  аспірантів  у  зв'язку  із  завершенням  терміну  навчання
аспірантки Потіхи Зінаїди Андріївни ІV року навчання.



10. Підсумки виконання індивідуальних планів викладачів.

СЛУХАЛИ: про підсумки виконання індивідуальних планів викладачів.

ВИСТУПАЛИ: 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:
Затвердити  виконання  індивідуальних  планів  викладачів  у  повному

обсязі. 

    Завідувач кафедри всесвітньої історії 
    Історико-філософського факультету 
    Київського університету імені Бориса Грінченка 
    доктор історичних наук, професор                                                  І.В. Срібняк

    Секретар кафедри                                                                        Я.В. Мартьянова


