ВИТЯГ
з протоколу засідання робочої групи стейкхолдерів
ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»
02 вересня 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., п.н.с., д.і.н.,
проф., завідувач кафедри всесвітньої історії історико-філософського
факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, Гарант ОНП
Срібняк І.В. (дистанційно), декан історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка І.К. Патриляк
(дистанційно), д.і.н., проф., декан соціоісторичного факультету
університету Григорія Сковороди в Переяславі Б.Л. Дем’яненко
(дистанційно); 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, к.політ.н.,
дипломат І.Г. Черкес-Вишневська (дистанційно); здобувачі третього рівня
вищої освіти – В.О. Гаврилов (дистанційно) та О.П. Моціяка.
СЛУХАЛИ:
1.
Патриляка І.К. про порядок та критерії оцінювання та
розподіл балів, які відводяться на семінари, самостійну роботу та
підсумковий контроль, форми контрольних заходів при вивченні
навчальних дисциплін.
2.
Дем’яненка Б.Л. про форми і механізми залучення
роботодавців, випускників і здобувачів третього рівня вищої освіти до
процесів модернізації ОНП.
3.
Моціяку О.П. про невикористані можливості забезпечення
дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти третього
рівня.
УХВАЛИЛИ:
1.
Звернути увагу Вченої ради Інституту на необхість, форми і
способи інформування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти про порядок та критерії оцінювання та розподіл балів, які
відводяться на семінари, самостійну роботу та підсумковий контроль,
форми контрольних заходів при вивченні навчальних дисциплін.
2.
Запропонувати Вченій раді Інституту опрацювати досвід
інших наукових установ/ЗВО щодо форм і механізмів залучення
роботодавців, випускників і здобувачів третього рівня вищої освіти до
процесів модернізації ОНП.
3.
Звернути увагу Вченої ради Інституту на необхідність
провести додаткове інформування відповідальних за дотримання
академічної доброчесності осіб про знання ними можливих санкцій в разі

виявлення порушення академічної доброчесності з боку аспірантів та
НПП, які відображені у діючому в Інституті «Положенні про академічну
доброчесність наукових, науково-педагогічних працівників та здобувачів
вищої освіти», та результати інформування оприлюднити на сайті
Інституту.

