
Протокол № 1
засідання кафедри всесвітньої історії
Історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка
від 31 cерпня 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. Призначення  наукових  керівників  аспірантам  1-го  року  навчання
cпеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація «Всесвітня історія»).

2. Розподіл навчального навантаження на 2021-2022 н.р.
3. План роботи кафедри всесвітньої історії на 2019-2020 навчальний рік.
4. Затвердження  робочих  програм  навчальних  дисциплін  для  освітньо   -

наукового рівня «доктор філософії».
5. Затвердження  робочих  програм  навчальних  дисциплін  для  першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти (I, III, V, VII семестри).
6. Затвердження  робочих  програм  навчальних  дисциплін  для  другого

(магістерського) рівня вищої освіти (IX, XI)семестри
7. Затвердження програм практики для освітньо - наукового рівня «доктор

філософії».
8. Подовження  до  31.08.2022  р.  терміну  навчання  аспіранту  кафедри

Є.С. Слєсарєву
9. Різне



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розподіл навчального навантаження на 2021-2022 н.р.

СЛУХАЛИ: завідувач  кафедри  д.і.н,  професор  І.В.  Срібняк  доповів
присутнім штатний розпис кафедри та завдання викладацького складу кафедри
на 2020-2021 навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити штатний розпис кафедри. 

2. План роботи кафедри всесвітньої історії на 2021-2022 навчальний рік.
СЛУХАЛИ: завідувач кафедри  д.і.н, професор І.В. Срібняк представив

присутнім  попередньо  розроблений  варіант  плану  роботи  кафедри  на
2021- 2022 навчальний рік.

Пройшло обговорення.
УХВАЛИЛИ: 
1) Викладачам кафедри надати пропозиції  до  плану роботи кафедри на

2021-2022 навчальний рік.
2) Затвердити  план  роботи  кафедри  на  2020-2021  навчальний  рік  на

наступному засіданні кафедри.

3. Призначення наукових керівників аспірантам 1-го року навчання спеціальності
032 Історія та археологія (спеціалізація «Всесвітня історія»).

СЛУХАЛИ: 
завідувача  кафедри  І.  В.  Срібняка  про  призначення  наукових  керівників

аспірантам першого року навчання.
ВИСТУПИЛИ: 
доктор історичних наук, професор Г.М. Надтока, доктор історичних наук,

професор Г.В. Саган.
УХВАЛИЛИ: 

1.  Призначити  науковим  керівником  аспірантки  першого  року  навчання
спеціальності 032 Історія та археологія денної форми навчання Назимок Уляни
Юріївни доктора історичних наук, професора Срібняка І.В.
2.  Призначити  науковим  керівником  аспірантки  першого  року  навчання
спеціальності  032 Історія та археологія  денної форми навчання  Базаєвої Марії
Олександрівни доктора історичних наук, професора Срібняка І.В.
3.  Призначити  науковим  керівником  аспіранта  першого  року  навчання
спеціальності  032 Історія  та  археологія  денної  форми навчання  Рички Юрія
Володимировича доктора історичних наук, професора Срібняка І.В.



4. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін для освітньо
–наукового рівня «доктор філософії».

СЛУХАЛИ:  Завідувач  кафедри  д.і.н,  професор  І.В.  Срібняк  висловив
пропозицію  затвердити  навчальні  програми  з  дисциплін  для  освітньо  -
наукового рівня «доктор філософії»: «Науковий семінар з історії», «Джерела та
історіографія всесвітньої історії», «Науковий семінар з всесвітньої історії».

УХВАЛИЛИ: затвердити навчальні програми з дисциплін для освітньо –
наукового рівня «доктор філософії».

5.  Затвердження  робочих  програм  навчальних  дисциплін  для  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.
СЛУХАЛИ:  Завідувач  кафедри  д.і.н,  професор  І.В.  Срібняк  висловив

пропозицію  затвердити  навчальні  програми  з  дисциплін  для  для  першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.

УХВАЛИЛИ: затвердити  робочі  програми  навчальних  дисциплін  для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

6.  Затвердження  робочих  програм  навчальних  дисциплін  для  другого
(магістерського) рівня вищої освіти.

СЛУХАЛИ:  Завідувач  кафедри  д.і.н,  професор  І.В.  Срібняк  висловив
пропозицію  затвердити  навчальні  програми  з  дисциплін  для  другого
(магістерського) рівня вищої освіти.

УХВАЛИЛИ: затвердити  робочі  програми  навчальних  дисциплін  для
другого (магістерського) рівня вищої освіти.

7. Затвердження програм практики для освітньо - наукового рівня «доктор
філософії» (ОНП «Історія та археологія»)..

СЛУХАЛИ:  Завідувач  кафедри  д.і.н,  професор  І.В.  Срібняк  висловив
пропозицію  затвердити  програми  практик  для  освітньо-наукового  рівня
«доктор філософії».

УХВАЛИЛИ: затвердити програми дослідницької та науково-викладацької
практик для освітньо - наукового рівня «доктор філософії» (ОНП «Історія та
археологія»).

8.  Подовження  до  31.08.2022  р.  терміну  навчання  аспіранту  кафедри
Є.С. Слєсарєву

СЛУХАЛИ: про подовження до 31.08.2022 р. терміну навчання аспіранту
кафедри  Є.С.  Слєсарєву в  зв’язку з  його перебуванням в академвідпустці  у
період з 31.08.2020  по 31.08.2021 рр.



УХВАЛИЛИ: подовжити до  31.08.2022  р.  термін  навчання  аспіранта
кафедри  Є.С.  Слєсарєва  в  зв’язку  з  його  перебуванням  в  академвідпустці  у
період з 31.08.2020 по 31.08.2021 рр.

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

Секретар кафедри                                                                    Яна МАРТЬЯНОВА


