ВИТЯГ
з протоколу засідання робочої групи стейкхолдерів
ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»
31 серпня 2021 р.
ПРИСУТНІ: д.і.н., проф., член-кореспондент НАН України,
директор Інституту, завідувач відділу Кудряченко А.І.; к.і.н., доц.,
заступник директора з наукової роботи Солошенко В.В. (дистанційно),
п.н.с., д.і.н., проф., завідувач кафедри всесвітньої історії історикофілософського факультету Київського університету імені Бориса
Грінченка, Гарант ОНП Срібняк І.В., д.і.н., проф., декан історичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
І.К. Патриляк; д.і.н., проф., декан історичного факультету Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Т.В. Мелещенко
(дистанційно), к.і.н, завідувач відділу Національного музею історії України
у Другій світовій війні, меморіальний комплекс В.Л. Третяк (дистанційно),
здобувачі третього рівня вищої освіти – В.О. Гаврилов та О.П. Моціяка
(дистанційно).
СЛУХАЛИ:
1.
Патриляка І.К. про можливості вдосконалення процедур
внутрішнього забезпечення якості ОНП в Інституті та необхідність
доопрацювання робочих програм ОК;
2.
Мелещенко Т.В. про необхідність розробки Положення про
викладацьку практику;
3.
Гаврилова В.О. про можливості проведення електронного
опитування аспірантів та науково-педагогічних кадрів;
УХВАЛИЛИ:
1.
Доручити І.В. Срібняку формалізувати висловлені
пропозиції щодо вдосконалення процедур внутрішнього забезпечення
якості ОНП, зокрема про посилення інформованості та залученості
працівників Інституту та здобувачів до цього процесу та винести на
розгляд Вченої Ради Інституту (засідання 07.09.21 р.);
2.
Запропонувати Вченій раді Інституту доручити науковопедагогічним працівникам Інституту, які викладають ОК ОНП, до
01.10.2021 р. доопрацювати структуру робочих програм навчальних
дисциплін, розміщених на сайті Інституту, включивши до них критерії
оцінювання та розподіл балів, які відводяться на семінари, самостійну
роботу та підсумковий контроль, форми контрольних заходів при вивченні
навчальних дисциплін відповідно до вимог «Положення про навчальнометодичне забезпечення освітнього процесу в аспірантурі ДУ «Інститут
всесвітньої історії НАН України»; оприлюднити на сайті усі відсутні
програми.

3.
Запропонувати Вченій раді створити проектну групу для
розробки Положення про викладацьку практику.
4.
Запропонувати Вченій раді Інституту запровадити
проведення електронних форм опитування (анонімного анкетування)
аспірантів і наукових, науково-педагогічних працівників з приводу різних
аспектів дотримання академічної доброчесності в Інституті, задоволеності
аспірантів освітнім процесом та середовищем, рівнем соціальної та
консультативної підтримки, практикою вирішення конфліктних ситуацій
та регулярно оприлюднювати їх результати на сайті Інституту.
Голова робочої групи,
директор Інституту

/підпис/

Кудряченко А.І.

