ВИТЯГ
з протоколу засідання Вченої ради
ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»
від 14 вересня 2021 р.
Присутні:

Голова

Вченої

ради

Інституту,

директор

Інституту

Кудряченко А.І., член-кор. НАН України, д.і.н., проф.; заступник директора з
наукової роботи Солошенко В.В., к.і.н., доц.; заступник директора з науковоорганізаційної роботи та загальних питань Богданович І.І., к.е.н., доц.;
учений секретар Інституту Деменко О.Ф., к.політ.н., доц.; Бульвінський А.Г.,
к.і.н., доц.; Гуцало С.Є. к.і.н., с.н.с.; Держалюк М.С., д.і.н.; Зернецька О.В,
д.політ.н., проф.; Мудрієвська І.І., к.і.н.; Потєхін О.В., д.і.н., с.н.с.; Розумюк
В.М., к.політ.н., с.н.с.; Срібняк І.В., д.і.н., проф.; Ткаченко В.М., член-кор.
НАПН України, д.і.н., проф.; Толстов С.В., к.і.н., доц.; Чекаленко Л.Д.,
д.політ.н., проф.; Швед В.О., к.і.н., доц.; Шморгун О.О., к.філос.н., доц.
Слухали:
1. А.І. Кудряченка В.В. Солошенко про затвердження Місії і Стратегії ДУ
«Інститут всесвітньої історії НАН України»;
2. І.В. Срібняка про внесення змін до ОНП;
3. В.В. Солошенко про вдосконалення роботи Інституту з науковопедагогічними працівниками, стейкхолдерами, у тому числі зі здобувачами
третього рівня вищої освіти;
4. Л.Д. Чекаленко про створення проектних груп з удосконалення
нормативної бази діяльності аспірантури;
5.

А.Г.

Бульвінського

про

вдосконалення

процедур

внутрішнього

забезпечення якості ОНП.
Постановили:
1. Затвердити Місію й Стратегію ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН
України». Визначити, що місією Інституту є проведення і координація
фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на отримання та

використання нових знань у галузі всесвітньої історії, дослідження проблем
всесвітньо-історичного процесу та цивілізаційного розвитку, вивчення
історичних зв’язків України з країнами і народами світу, розробки на цій
основі рекомендацій для органів державної влади щодо стратегії інтеграції
України у світове співтовариство та впровадження передового досвіду країн
світу в практику суспільно-політичного і культурного життя України,
підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних,
економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку країни.
2. Враховуючи зауваження експертів НАЗЯВО, стейкхолдерів, висловлені під
час процедури проходження акредитації ОНП, затвердити внесення до ОНП
таких змін:
- Назва ОНП «Всесвітня історія» – на титульному аркуші і далі по тексту.
Відповідні узгоджені зміни внести і в усі інші документи (навчальний план,
відомості СО, ID освітньої програми в ЄДЕБО, Робочі програми ОК тощо;
-

Доповнити

компонентами

ОНП
ОНП»

«Матрицею
та

забезпечення

«Матрицею

ПРН

відповідності

відповідними
програмних

компетентностей і компонентів ОНП»;
- Збільшити обсяг кредитів, відведених на вивчення ВБ 1.1., ВБ 1.2., ВБ 2.1.,
ВБ.2.2. – до 3 кредитів.
- Внести в ОНП нові дисципліни вибіркових компонентів ОНП: ВБ 1.3. –
«Голокост: європейський дискурс» (3 кредити), та ВБ. 2.3. – «Геноциди та
депортації радянської доби та їх відлуння на пострадянському тпросторі» (3
кредити).

- Внести в ОНП нові дисципліни вільного вибору: ВБ 3.1. «Історія країн
європейського континенту: Німеччина, Велика Британія та країна, що
вивчається» – 4 кредити; ВБ 3.2. «Історія країн американського континенту:
США та країна, що вивчається» – 4 кредити; ВБ 3.3. «Історія країн азійського
континенту: Китай, Туреччина та країна, що вивчається» – 4 кредити.
- Збільшити загальний обсяг ОНП у кредитах з 44 до 48.
- У профілі ОНП записати ФК10 в такій редакції: «Здатність до викладацької
діяльності

–

рефлексивного

до

аналітичного,

мислення

і

прогностичного,

відповідних

дій,

проективного

педагогічної

та

емпатії,

організаторської і комунікативної діяльності».
- Доповнити перелік ПРН в профілі ОНП п. 16. «Здатність до аналітичного,
прогностичного, проективного та рефлексивного мислення і відповідних дій,
педагогічної емпатії, організаторської і комунікативної діяльності, володіння
методологією педагогічної діяльності».
- Збільшити в ОНП обсяг кредитів на ОК10 – 3 кредити.
3. Включити до проектної групи з модернізації ОНП представників
стейкхолдерів. Зокрема: від роботодавців – д.і.н., проф., декан Історичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
І.К. Патриляк, д.і.н., проф., декан соціоісторичного факультету університету
Григорія Сковороди в Переяславі Б.Л. Дем’яненко; д.і.н., проф., декан
історичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова Т.В. Мелещенко, від випускників – 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; від
здобувачів третього рівня вищої освіти – В.О. Гаврилов та О.П. Моціяка.

4. Внести зміни в Навчальний план 2021/2022 р. відповідно до змін в ОНП.
5. Внести зміни до «Положення про гаранта освітньо-наукової програми ДУ
«Інститут всесвітньої історії НАН України», та викласти п. 2.3 в такій
редакції: 2.3. Вимоги до гаранта освітньої програми: – працює, як правило, за
основним місцем роботи в Інституті на посаді наукового або науковопедагогічного працівника. В окремих випадках Гарантом ОНП може бути
особа з числа досвідчених науково-педагогічних працівників і досвідом
керівної роботи не менше 10 років, що працює за основним місцем роботи в
інших ВНЗ/науковій установі та за сумісництвом – в Інституті на посаді
наукового або науково-педагогічного працівника».
6. Доручити відділу аспірантури в термін до 30.09.2021 р. провести
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 до 01.10.2021 р. та оприлюднити
його результати на сайті Інституту.
7. Доручити відділу аспірантури до 30.09.2021 р. провести інформування
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти про порядок
створення та діяльність разових спеціалізованих вчених рад із захисту
дисертацій та оприлюднити його результати на сайті Інституту.
8. Доручити відділу аспірантури до 01.12.2021 р. розробити та надати на
затвердження Вченої ради систему заходів з покращення та удосконалення
процедур інформування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти з питань академічної мобільності.

9. Створити проектну групу з розробки «Положення про викладацьку
практику» в складі: І.В. Срібняк, А.Г. Бульвінський, В.О. Швед, С.В. Толстов,
В.М. Розумюк, Т.О. Метельова, І.К. Патриляк, Т.В. Мелещенко, Т.О.
Метельова, В.Л. Третяк. Доручити проектній групі до 01.12.2021 р.
розробити проект «Положення про викладацьку практику» з урахуванням
пропозицій стейкхолдерів та надати його на затвердження Вченої ради.
10. Створити проектну групу з розробки Положення про запобігання
корупційним правопорушенням та процедуру врегулювання конфліктних
ситуацій,

пов’язаних

із

корупцією,

сексуальними

домаганнями,

дискримінацією в складі: І.К. Патриляк, Т.О. Метельова, В.М. Розумюк,
В.Л. Третяк, В.О. Гаврилов. Доручити проектній групі до 01.12.2021 р.
розробити «Положення про запобігання корупційним правопорушенням та
процедуру врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із корупцією,
сексуальними домаганнями, дискримінацією».
11. Доручити відділу аспірантури до 01.10.2021 р. запровадити систему
заходів з популяризації культури академічної доброчесності з урахуванням
Рекомендацій для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження
університетської системи забезпечення академічної доброчесності.
12. Доручити відділу аспірантури до 01.10.2021 р. 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.

13. Доручити відділу аспірантури до 01.10.2021 р. формалізувати стосунки з
усіма стейкхолдерами і заключити з ними договори про співпрацю.
14. Доручити відділу аспірантури до 01.01.2022 р. розробити та подати на
затвердження Вченої ради «Положення про процедуру конкурсного добору
викладачів на ОНП», розробити та запровадити рейтинг НПП, який би
враховував розвиток викладацької майстерності при їх доборі для викладання
на ОНП.
15. Доручити керівництву Інституту удосконалити механізми матеріальних
(фінансових) заохочень викладацької майстерності науково-педагогічних
кадрів Інституту.
16. Доручити відділу аспірантури, керівництву Інституту до 01.11.21 р.
надати на затвердження Вченій раді пропозиції щодо форм і механізмів
залучення роботодавців, випускників і здобувачів третього рівня вищої
освіти до процесів модернізації ОНП.
17. Доручити відділу аспірантури до 01.11.2021 р. запровадити електронну
форму врахування пропозицій ЗВО та роботодавців, онлайн анкетування
стейкхолдерів щодо вдосконалення ОНП.
18. Доручити відділу аспірантури до 01.10.2021 р. 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, науковопедагогічних працівників та здобувачів вищої освіти», та результати
інформування оприлюднити на сайті Інституту.

19. Доручити науково-педагогічним 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
навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в аспірантурі ДУ
«Інститут всесвітньої історії НАН України»; оприлюднити на сайті відсутні
програми згідно з переліком, поданим у навчальному плані.
20. Зобов’язати відділ аспірантури посилити інформованість та залученість
працівників Інституту та здобувачів до процедур внутрішнього забезпечення
якості ОНП та до 01.11.2021 р. звітувати перед Вченою радою про здійснені
заходи.
Учений секретар

/підпис/

Деменко О.Ф.

