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ЗМІСТ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ СПРАВИ 
 

№ 

з/п 
Назва документів Стор. 

 Копії установчих документів закладу освіти – юридичної 

особи 

Зміст цих 

документів 

знаходиться у 

загальній 

справі НТУУ 

«КПІ», яка 

надається до 

МОН України 

окремо і є 

загальною для 

всіх 

спеціальностей, 

які проходять 

ліцензування 

одночасно 

 Копії документів, що засвідчують право власності, 

оперативного управління чи користування основними 

засобами для здійснення навчального процесу на строк, 

необхідний для завершення повного циклу освітньої 

діяльності 

 Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-

технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної 

безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за 

спеціальностями з підвищеною небезпекою) 

 Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 

Ректора Національного технічного університету України 

“Київський політехнічний інститут” (документів про вищу 

освіту, науковий ступінь, вчене звання) 
1. Відомості щодо ліцензування підготовки докторів філософії в 

Національному технічному університеті України “Київський 

політехнічний інститут” за спеціальністю 032 – історія та 

археологія 

 

2. Копія освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 032 – історія та археологія 

 

 

3. Копія навчального плану підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 032 – історія та археологія  та пояснювальна 

записка до навчального плану 

 

4. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації  

керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий 

ступінь, вчене звання) 

 

5. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності за спеціальністю 032 – історія та археологія 
 

6. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю 032 – історія та 

археологія 

 

7. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої 

діяльності за спеціальністю 032 – історія та археологія 
 

8. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за 

спеціальністю 032 – історія та археологія 
 

9. Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої 

освіти за спеціальністю 032 – історія та археологія  



Відомості щодо ліцензування підготовки докторів філософії 

в Національному технічному університеті України 

“Київський політехнічний інститут” за спеціальністю 

032 Історія та археологія  
(код та найменування спеціальності за Переліком 2015) 

 

 

І. Загальноуніверситетські заходи щодо ліцензування  

освітньої діяльності з підготовки докторів філософії 

 

Основними нормативними документами, які визначають вимоги до 

ліцензування  та науково-методологічних принципів провадження 

освітньої діяльності з підготовки докторів філософії є: 

➢ Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII; 

➢  Постанова КМУ від 29.04.2015 р. № 266 “Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти”; 

➢  Постанова КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 “Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”; 

➢  Постанова КМУ від 23.03.2016 р. № 261 “Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”;  

➢ Наказ МОН України від 06.11.2015 р. № 1151 “Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266”. 

Враховуючи те, що підготовка докторів філософії за освітньо-

науковим рівнем започатковується вперше і незважаючи на багаторічний 

досвід підготовки кадрів вищої кваліфікації в університеті, розробка 

методологічних питань щодо проведення ліцензування освітньої діяльності 

з підготовки докторів філософії розпочалася в університеті заздалегідь, коли 

зазначені вище документи ще були на стадії проектів або взагалі були 

відсутні. Керівництвом університету було визначено завдання підготувати 

необхідне методичне забезпечення і провести у межах так званого 

внутрішнього ліцензування моніторинг випускових кафедр щодо їх 

спроможності провадити підготовку фахівців з вищою освітою за схемою 

„бакалавр–магістр–доктор філософії”. Згідно з наказом ректора від 

07.09.2015 р. № 1-212 „Про підготовку до внутрішнього ліцензування 



випускових кафедр університету” така робота була проведена 

департаментом навчальної роботи університету, причому основна увага 

приділялася виконанню вимог саме за третім (освітньо-науковим) рівнем 

вищої освіти. 

В університеті розроблені наступні нормативні документи 

внутрішнього користування: 

➢ Наказ ректора від 07.09.2015 р. № 1-212 “Про підготовку до 

внутрішнього ліцензування випускових кафедр університету”; 

➢  Наказ ректора від 28.12.2015 р. № 1-292 “Про створення Науково-

методичних комісій університету з галузей знань і спеціальностей та 

розроблення проектів стандартів вищої освіти і освітніх програм”; 

➢  Наказ ректора від 30.03.2016 р. № 1-82 “Про заходи щодо 

забезпечення ліцензування освітньої діяльності з підготовки докторів 

філософії за спеціальностями НТУУ «КПІ»”; 

➢ Макет стандарту вищої освіти НТУУ „КПІ” третього освітньо-

наукового рівня вищої освіти; 

➢  Макет освітньо-наукової програми  підготовки докторів філософії; 

➢ Макет навчального плану підготовки докторів філософії; 

➢ Структура та зміст ліцензійної справи щодо ліцензування освітньої 

діяльності з підготовки докторів філософії. 

Основними чинниками, які забезпечують високу якість підготовки 

фахівців з вищою освітою, і в т.ч. докторів філософії, є наскрізна підготовка 

за схемою „бакалавр–магістр–доктор філософії”, широке впровадження 

інтегрованих навчальних планів, підготовка академічних і професійних 

магістрів та фахова спеціалізація за об’єктами діяльності (предметними 

галузями). 

Кожна спеціальність Переліку-2015 повинна мати спеціалізації, 

кількість яких визначається наявністю різних об’єктів діяльності у межах 

даної спеціальності і які згідно із Законом України „Про вищу освіту” 

визначають професійну складову  освітніх (освітньо-наукових) програм 

підготовки фахівців. Для унеможливлення дублювання програм підготовки 

на різних випускових кафедрах, за якими закріплюється та сама 

спеціальність, були сформульовані вимоги до спеціалізації, виконання яких 

відслідковувалося співробітниками відділу акредитації університету. Вони 

включають наступні позиції: 



1. Забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою усіх трьох рівнів 

(якщо інше не передбачено певними обставинами). 

2. Назва спеціалізації повинна: 

– чітко відображати об’єкт діяльності фахівця (предметну 

галузь); 

– мати взаємозв’язок зі спеціальністю та науковою школою; 

– виключати подвійне тлумачення;  

– бути єдиною для усіх рівнів вищої освіти; 

– не повторюватися в межах тієї самої спеціальності; 

– мати однаковий рівень ієрархії для всіх спеціалізацій 

спеціальності (наприклад, якщо є назва спеціалізації 

„Технологія виробництва приладів”, то не мають права на 

існування спеціалізації з назвою „Технологія виробництва 

наукових, аналітичних... приладів”). 

3. Перелік навчальних дисциплін спеціалізації (фахових дисциплін), а 

також інших видів фахової підготовки (практики та підготовка 

атестаційних робіт (ДП, ДР, дисертацій) за обсягом (у кредитах ECTS) 

повинен складати (40÷50%) від загального обсягу відповідної 

програми підготовки. 

4. Різниця за змістом та обсягом програм фахової підготовки за різними 

спеціалізація ми тієї самої спеціальності повинна складати не менше 

50%. 

5. Наявність наукової школи, яка має здобутки у проведенні науково-

інноваційної і науково-методичної діяльності, підготовці кадрів 

вищої кваліфікації. 

6. Наявність двох докторів наук (у т.ч. завідувач кафедри), які мають 

відповідні наукові результати у межах пропонованої спеціалізації. 

Для організації конкретної роботи випускових кафедр різних 

структурних підрозділів (інститутів, факультетів) університету, які 

здійснюватимуть підготовку фахівців різних рівнів вищої освіти за тією 

самою спеціальністю (далі – кафедр-партнерів) наказом ректора створені 

науково-методичні комісії університету за галузями знань, які включають 

підкомісії за спеціальностями певної галузі. На останні покладені функції 

щодо розроблення тимчасових стандартів вищої освіти, освітніх та 

освітньо-наукових програм, навчальних (робочих навчальних) планів, 

навчальних і робочих навчальних програм навчальних дисциплін, переліку 



спеціалізацій, заходів щодо забезпечення виконання Умов ліцензування та 

високої якості підготовки фахівців. 

До складу підкомісій НМК входять провідні НПП усіх кафедр-

партнерів на паритетних умовах. Склад проектної групи (ПГ) з ліцензування 

спеціальності також визначають підкомісії НМК. Голова підкомісії, як 

правило, є керівником цієї групи (гарантом освітньо-наукової програми 

підготовки докторів філософії), а представники випускових кафедр-

партнерів – членами ПГ.  

Підкомісії НМК і відповідні ПГ тісно взаємодіють з різними 

відділами департаментів університету: з відділом акредитації – з питань 

ліцензування та акредитації освітньої діяльності; з навчально-методичним 

відділом – з питань розроблення стандартів і навчально-методичного 

забезпечення; з навчальним відділом – з питань розроблення та реалізації 

навчальних і робочих навчальних планів; з Вченою радою університету, 

відділом аспірантури и спеціалізованими вченими радами університету із 

захисту дисертаційних робіт – з організаційних питань функціонування 

аспірантури, тематики наукових досліджень, забезпечення наукового 

керівництва аспірантів, захисту результатів наукових досліджень та 

присудження ступеня доктора філософії. 

За рішенням Методичної ради університету, освітньо-наукова 

програма підготовки докторів філософії має освітню складову обсягом 60 

кредитів EСTS (1 кредит складає 30 год.), розраховану на 2 роки. 

Частина освітньої складової ОНП, яка передбачає формування 

загальних компетентностей (загальнонаукову, науково-педагогічну, мовно-

професійну підготовку), для всіх спеціалізацій спеціальності є однаковою і 

фактично має статус нормативної. За обсягом вона складає 55 % (див. 

таблицю 1). Фахова складова ОНП, у тому числі 25 %  навчальних 

дисциплін за вибором аспіранта, визначається спеціалізацією, тобто за 

своїм статусом є варіативною. Це є одним з аргументів того, що при 

ліцензуванні спеціальності можна обмежитися розглядом однієї ОНП з 

будь-якої спеціалізації. Разом з цим для більш повного уявлення треба 

також мати і узагальнену характеристику підготовки докторів філософії зі 

спеціальності в цілому. 



Таблиця 1 

Рекомендований розподіл навчальних дисциплін 

(з урахуванням п.27 Постанови КМУ від 23.03.2016 р. № 261) 
 

№ Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

І.1. Фахова підготовка   

(Навчальні дисципліни для  здобуття глибинних  знань зі спеціальності) 

23 

1/І 
Базові навчальні дисципліни  

(навчальні дисципліни обсягом 4-6 кредитів ЄКТС кожна)1 

23 

2/І 

3/І 

І.2. Загальнонаукова (філософська) підготовка  

(Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими 

(філософськими) компетентностями) 

6 

4/І 
Загальнонаукові (філософські) дисципліна (за вибором аспіранта) 

6 

5/І 

І.3. Мовно-практична підготовка  

(Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей) 

4 

6/I Навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки 4 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ІІ.1. Науково-дослідна підготовка  

(Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей 

дослідника) 

23 

1/ІІ Методологія наукових досліджень 4 

2/ІІ Науково-педагогічний блок з практикою 5 

3/ІІ Навчальні дисципліни за напрямом дослідження (за вибором 

аспіранта) 

14 

IІ.2. Мовно-професійна підготовка  

(Навчальні дисципліни для здобуття мовних кометентностей, достатніх для 

представлення та обговорення  результатів наукової роботи  іноземною 

мовою в усній та письмовій формі) 

4 

n/IІ Навчальні дисципліни мовно-професійної підготовки (за вибором 

аспіранта) 

4 

Всього/у тому числі за вибором аспірантів 60/24 

 

 
1 Системоутворюючі навчальні дисципліни, що мають забезпечити глибоку фундаментальну 

підготовку фахівця. Підсумковий контроль з цих навчальних дисциплін – екзамен, з інших – як правило, 

диференційований залік.  



ІІ. Показники спроможності кафедри історії щодо підготовки докторів 

філософії та обґрунтування ліцензійного обсягу 

зі спеціальності  

032 Історія та археологія 

Підготовку докторів філософії за спеціальністю 032 Історія та 

археологія здійснюватиме випускова кафедра історії. 

Кафедра історії існує в НТУУ «КПІ» з 1952 р., з 1986 р. на кафедрі 

існує аспірантура та докторантура.  

Для забезпечення підготовки докторів філософії треба мати 

необхідну кількість докторів наук і кандидатів наук (докторів філософії) 

для керівництва аспірантами. На кафедрі працює 22 штатних науково-

педагогічних працівника, з них 3 доктори наук, 14 кандидатів наук (з них 

допущених до керівництва аспірантами – 4). Частка науково-педагогічних 

працівників з науковим ступенем та вченим званням складає 77%. За 

останні 5 років кількість випускників докторантури – 2, з них 1 – із 

захищеною дисертацією. Кількість випускників аспірантури – 5. 

Підготовлено 1 доктор наук та 3 кандидати наук. Кафедрою за останні 5 

років видано 6 монографії, 4 навчальних посібника (з них 1 з грифом МОН 

України), опубліковано 126 наукових статей у фахових виданнях України. 

На кафедрі видається фаховий збірник наукових праць «Сторінки історії», 

систематично проводяться загальноукраїнські наукові конференції та 

науково-практичні семінари.  

Враховуючи норми, рекомендовані МОН України щодо 

максимальної кількості аспірантів, які можуть бути закріплені за 

докторантурою (5 для докторів наук і 3 для кандидатів наук), а також 4-

річний термін підготовки, формула розрахунків ліцензійного обсягу 

докторів філософії (ЛОд.ф.) наступна: 

..

кн д

4

N3N5
фд

д ЛО
+

          

де  äN – загальна кількість докторів наук за спеціальністю, 
äêíN  – загальна 

кількість кандидатів наук за спеціальністю, допущених до керівництва 

аспірантами. 

Виходячи з кількості докторів наук та кандидатів наук (докторів 

філософії) за спеціальністю 032 Історія та археологія та з досвіду 

підготовки фахівців ліцензійний обсяг кафедри складає: 

6
4

4335 кн д


+
д

д.ф. 

 

Остаточно пропонуємо ліцензований обсяг докторів філософії 5 осіб. 



Додаток 3 

до Ліцензійних умов  
(ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)  

ВІДОМОСТІ  

про якісний склад проектної групи, на яку покладено відповідальність за підготовку докторів філософії  

із спеціальності 032 – історія та археологія 
 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

керівника та членів 

проектної групи 

Найменування 

посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж 

науково-

педагогіч

ної та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, 

тема, дата 

видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 

Керівник проектної групи: 

Костилєва 

Світлана 

Олександрівна 

Завідувач 

кафедри 

історії 

Київський 

державний 

університет 

ім.Т.Г.Шевченка 

1986 р., історія; 

викладач історії та 

суспільствознавст

ва 

Д.і.н., 032 – історія 

та археологія 

(07.00.01- історія 

України). Тема 

дисертації 

«Становлення і 

розвиток 

друкованих 

засобів масової 

інформації 

новітньої України 

(друга половина 

80-х – 90-ті рр. ХХ 

ст.)», 2004 р. 

26 

років 

Основні публікації за напрямом: 

публікації у фахових виданнях 

України - 32, монографії - 2, 

підручник з грифом МОН України 

- 1, навчальних посібника - 2.  

Учасник спільного україно-

канадського проекту -1;  керівник 

науково-дослідної роботи, що 

виконувалася на кафедрі в межах 

робочого часу викладача -1; 

головний редактор фахового 

збірника наукових праць – 1; член 

редколегії фахового збірника – 1. 

Участь у конференціях і 

Навчально-

методичний 

комплекс 

«Інститут 

післядипломн

ої освіти» 

НТУУ «КПІ» 

Сертифікат 

ПК №4334 

20.03.2015р. 

Програма 

«Створення і 

використання 

веб-ресурсів 



 

Професор кафедри 

історії 

 

семінарах- 14, організатор 

щорічної науково-практичної 

конференції - 8, організатор 

щорічного всеукраїнського 

науково-методичного семінару –8.  

 Підготовлено 1 доктор наук,  на 

даний час є науковим 

консультантом 1 докторської та 

керівником 5 кандидатських робіт 

 

навчальної 

дисципліни» 

Члени проектної групи: 

Хитровська Юлія 

Валентинівна 

Професор 

кафедри 

історії 

Київський 

університет імені 

Тараса Шевченка 

1997 р., історія; 

викладач історії 

Д.і. н., 032 – 

історія та 

археологія 

(07.00.01 – історія 

України) 

Тема дисертації 

«Християнські 

конфесії 

Правобережної 

України у 

суспільно-

політичних 

процесах регіону 

(кінець XVIII -   

початок ХХ ст.)», 

2012 р.  

Доцент кафедри 

історії 

10 

років 

Основні публікації за напрямом: 

публікації у фаховий виданнях 

України - 37, монографії - 2. 

Науково-дослідна робота: учасник 

спільного україно-канадського 

проекту -1;  член редколегії 

фахового збірника – 2. 

Участь у конференціях і семінарах 

- 13. 

 

 

Інститут 

історії 

України НАН 

України. 

06.07.2012 р. 

захист  

докторської 

дисертації 

(спеціалізован

а вчена рада 

Д26.235.01) 

Тарнавський 

Ігор 

Станіславович 

Доцент 

кафедри 

історії 

Донецький 

державний 

університет, 1988 

Д.і.н., 032 - 

історія та 

археологія 

21 рік Основні публікації за напрямом: 

публікації у фаховий виданнях 

України - 25, монографії - 2. 

Донецький 

національний 

університет. 



 

р., історія; 

викладач історії та 

суспільствознавст

ва 

(07.00.01 – історія 

України). Тема 

дисертації 

«Окупаційна 

політика 

нацистської 

Німеччини та її 

союзників в 

Україні в 1941 – 

1944 рр.», 2013 р.. 

Доцент кафедри 

природничих та 

соціально-

економічних 

дисциплін 

 

Науково-дослідна робота: член 

редколегії фахового збірника – 2. 

 

Участь у конференціях і семінарах 

- 5,  

 Робота з аспірантами та 

докторантами: підготовлено 1 

кандидат наук,  на даний час є 

науковим керівником 1 

кандидатської роботи. 

 

 

 

 

 

23.05. 2013 р. 

захист 

докторської 

дисертації 

(спеціалізован

а вчена рада 

Д 11.51.02) 

Боєва 

Світлана 

Юріївна 

Доцент 

кафедри 

історії 

Київський 

Державний 

Університет 

ім. Т.Г.Шевченка 

1978 р., історія; 

викладач історії 

та 

суспільствознавст

ва з правом 

викладання 

англійською 

мовою 

К.і.н., 032 – 

історія та 

археологія 

(07.00.01 – історія 

України). Тема 

дисертації 

«Критика 

буржуазних 

фальсифікацій 

зовнішньополітич

ної діяльності 

КПРС (1971-1975 

рр.)», 1985 р. 

Доцент 

кафедри історії 

 

38 

років 

Основні публікації за напрямом: 

публікації у фаховий виданнях 

України - 6, монографії - 2, 

підручник з грифом МОН України 

-1, навчальних посібників -7. 

Участь у конференціях і семінарах 

- 1. 

 

 

 

 

НПУ ім. М.П. 

Драгоманова 

Інститут 

історичної 

освіти 

Стажування 

Наказ НТУУ 

«КПІ» №369п 

від 

22.02.2012р.  

«Вдосконален

ня методології 

і практики 

викладання 

лекційних 

курсів» 
 



 

Розгорнута інформація до пункту 6 таблиці 1 Додатку 3: 
 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Основні публікації, доповіді на всеукраїнських або міжнародних конференціях, монографії,  

навчальні посібники та (або) підручники  за останні 5 років (загалом не більше 5-6 позицій) 

Костилєва 

Світлана 

Олександрівна 

1. Костилєва С.О. Історія КПІ крізь призму інститутської преси. Рік 1929 / С.О. Костилєва  - К.: ВПІ ВПК 

«Політехніка», 2011. - 106 с.  

2. Історія України: навч. посіб. для іноземних студ. У 2-х кн. Кн.2/ С.О. Боєва, Л.Р. Ігнатова, С.О. Костилєва та 

ін.; за ред. С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 286 с. 

3. Історія науки і техніки: навч. посіб. для іноземних студентів /І.А.Дичка, С.О.Костилєва, С.Ю. Боєва та ін. – 

К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 320 с. 

4. Костилєва С.О. Матеріали наукових читань з циклу «Видатні конструктори України»: історіографічний 

аналіз видань та їх використання у навчальному процесі / С.О. Костилєва // Сторінки історії: збірник наукових 

праць. –  Вип. 34. –  К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012 – С. 225 - 240. 

5. Костилєва С.О. Про міждисциплінарні підходи в сучасній науці / С.О. Костилєва // XIV Студентська 

науково-практична конференція «Україна: історія, культура, пам’ять». – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 

2012. – С. 5-8.  

6. Костилєва С.О. Парадокс української науки / С.О. Костилєва // Двадцята всеукраїнська конференція молодих 

істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів «Наука України як фактор національної безпеки». – К., 2015.  –  С. 

93- 95. 

 

Хитровська Юлія 

Валентинівна 

1. Хитровська Ю.В. Участь християнських конфесій у суспільно-політичному житті Правобережної України 

наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. / Ю.В. Хитровська. – К.: Видавництво Європейського університету, 2011. – 

471 с.  

2. Хитровська Ю.В. Еволюція взаємин масонства з Російською Православною Церквою (ХІХ - поч. ХХ ст. ) // 

Православ’я в Україні. Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-літтю Київської 

Православної Богословської Академії (1615-2015) (Київ, 17-18 листопада 2015 р.). – К., 2015. – С.428-448. 

3. Хитровська Ю.В. Організація наукової роботи студентів на основі опрацювання біографічних і 

бібліографічних матеріалів про життя та діяльність видатних діячів минулого // Актуальні проблеми викладання 

історії України та історії української культури у вищій школі. Матеріали VI міжвузівського науково-методичного 

семінару (Київ, 28 листопада 2013 р.). – К., 2014. – С.76-83. 

4. Хитровская Ю.В. Возможности использования интерактивных методов в аудиторной работе со студентами 

высших учебных заведений // Интерактивные методы преподавания в высшей школе. Материалы международной 

научно-практической конференции (Кишинев, 18 декабря 2015 г.). – Кишинев, 2015. – С.4-11. 



 

5. Хитровская Ю.В. Особенности формирования рейтинговой системы оценивания успеваемости студентов по 

дисциплине «История Украины» в НТУУ «КПИ» // Проблемы современного образования в техническом вузе. 

Материалы IV Республиканской научно-методической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения П. 

О. Сухого (Гомель, 29-30 октября 2015 г.). – Гомель, 2015. – С.102-104. 

 

Тарнавський Ігор 

Станіславович 

1. Тарнавський І.С. Політика Третього Рейху та його союзників на окупованих українських землях в роки 

Другої світової війни: Монографія / І.С. Тарнавський. -– Донецьк: ТОВ «ВПП «Промінь», 2012. – 492 с. 

2. Тарнавський І.С. Створення та функціонування допоміжної поліції в Донбасі за часів нацистської окупації 

(1941 – 1943 рр.) / І.С. Тарнавський // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 21. – Донецьк, ДонНУ, 

2012. – С. 63 - 80. 

3. Тарнавський І.С. Документи Київської міської управи про історію створення української Книжкової палати у 

1941 р. (за часів нацистської окупації)/ І.С. Тарнавський // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2013. 

– № 1 (51). – С. 45 - 53. 

4. Тарнавський І.С. Рейхсміністерство окупованих Східних територій та підпорядковані йому місцеві органи: 

історія створення, структура та діяльність (1941 – 1945 рр.) / І.С. Тарнавський // Наука. Релігія. Суспільство. – 

Донецьк, 2013. – № 1 (53). – С. 52 - 61. 

5. Тарнавський І.С. Політика німецької окупаційної влади щодо радянських військовополонених в Донбасі 

(1941 – 1943 рр.) / І.С. Тарнавський // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2013. – № 4 (54). – С. 172 

- 182. 

6. 6. Тарнавський І.С. Стратегія виживання інтелігенції Південно-Східної України в умовах окупації (1941 – 

1943 рр.) / І.С. Тарнавський // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. 

наук. праць V Міжнар. наук. конф., 24 – 25 квіт. 2015 р., - Одеса : ОНУ, 2015. – С. 341 - 348. 

 

Боєва Світлана 

Юріївна 

1. Історія України: навч. посіб. для іноземних студентів. У 2-х книгах. Книга 1 /С.Ю. Боєва, Л.Р. Ігнатова, 

С.О.Костилєва та ін..  – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 290 с. 

2. Історія України: навч. посіб. для іноземних студентів. У 2-х книгах. Книга 2 /С.Ю. Боєва, Л.Р. Ігнатова, 

С.О.Костилєва та ін.  – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 286 с. 

3. Історія науки і техніки: навч. посіб. для іноземних студентів /І.А.Дичка, С.О.Костилєва, С.Ю. Боєва та ін. – 

К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 320 с. 

4. Історія української культури: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів усіх напрямків 

підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. –  108 с. 

5. Історія української культури: поліетнічний вимір: Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни 



 

для студентів денної форми навчання всіх напрямів підготовки /Уклад. С.О.Костилєва, С.Ю.Боєва, А.І.Махінько, 

Н.О.Романцова. К.: НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», 2016. – 88 с. 

6. Боєва С.Ю. Основні тенденції розвитку образотворчого мистецтва в  сучасній Україні/ С.Ю. Боєва // 

Сторінки історії: збірник наукових праць. –  Вип. 36. –  К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2013 – С. 176 – 195. 

 



 

2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності 032 - історія та археологія 
 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменуван

ня посади 

(для 

сумісників – 

місце 

основної 

роботи, 

найменуванн

я посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно  

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Примітки* 

I. Цикл загальної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Історичне 

джерелознавство 

(36 год.) 

Розвиток 

науково-

технічних знань 

та екологічна 

безпека (24 год.) 

 

Костилєва 

Світлана 

Олександрівна 

завідувач 

кафедри 

історії 

Київський 

держуніверситет 

ім.Т.Г.Шевченка 

1986 р., історія, 

викладач історії та 

суспільствознавства 

Д.і.н., 032 – історія та 

археологія (07.00.01- 

історія України). Тема 

дисертації «Становлення 

і розвиток друкованих 

засобів масової 

інформації новітньої 

України (друга половина 

80-х – 90-ті рр. ХХ ст.)». 

Професор кафедри історії 

НТУУ «КПІ», 

Навчально-

методичний 

комплекс «Інститут 

післядипломної 

освіти». Сертифікат 

ПК №4334 

20.03.2015р. 

Програма 

«Створення і 

використання веб-

ресурсів навчальної 

дисципліни» 

2, 3, 4, 5, 

7, 8, 11 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології в 

історичних 

дослідженнях (12 

год.)  

 

Хітровська 

Юлія 

Валентинівна 

професор 

кафедри 

історії 

Київський 

університет імені 

Тараса Шевченка 

1997 р., історія, 

викладач історії 

Доктор історичних наук, 

07.00.01 – історія 

України, «Християнські 

конфесії Правобережної 

України у суспільно-

політичних процесах 

регіону 

Інститут історії 

України НАН 

України. 

06.07.2012 р. 

захист  докторської 

дисертації 

(спеціалізована вчена 

2, 3, 5, 8, 

11 



 

(кінець XVIII -   початок 

ХХ ст.)», доцент кафедри 

історії) 

рада Д26.235.01) 

Культура 

мовлення і 

публічної 

презентації 

історичних 

досліджень (12 

год.) 

 

Тарнавський 

Ігор 

Станіславович 

доцент 

кафедри 

історії 

Донецький 

державний 

університет, 1988 р., 

історія, історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства.  

Доктор історичних наук, 

галузь знань – 03 

Гуманітарні науки,  

спеціальність – 032 

Історія та археологія 

(шифр – 07.00.01, 

спеціальність – історія 

України). Тема 

докторської дисертації: 

«Окупаційна політика 

нацистської Німеччини 

та її союзників в Україні 

в 1941 – 1944 рр.»., 

доцент кафедри 

природничих та 

соціально-економічних 

дисциплін. 

Донецький 

національний 

університет. 23.05. 

2013 р. захист 

докторської 

дисертації 

(спеціалізована вчена 

рада 

Д 11.51.02) 

2, 4, 11, 

12 

Економічна 

історія (36 год.)  

 

Боєва Світлана 

Юріївна 

доцент 

кафедри 

історії 

Київський 

Державний 

Університет 

ім. Т.Г.Шевченка, 

1978 р., історія, 

історик, викладач 

історії та 

суспільствознавства з 

правом викладання 

англійською мовою 

кандидат 

історичних наук 

03 032 

(07.00.01) 

«Критика буржуазних 

фальсифікацій 

зовнішньополітичної 

діяльності КПРС (1971-

1975 рр.)» 

Доцент 

03 032 

(07.00.01) 

НПУ ім. М.П. 

Драгоманова 

Інститут історичної 

освіти 

Стажування 

Наказ НТУУ «КПІ» 

№369п від 

22.02.2012р. 

«Вдосконалення 

методології і 

практики викладання 

лекційних курсів» 

2, 3, 6 



 

Соціальна 

філософія 

(18 год.) 

Комунікативна 

етика 

(18 год.) 

Новіков Борис 

Володимирови

ч 

професор 

кафедри 

філософії 

Київський державний 

університет 

ім. Т.Г. Шевченка,  

1975 р., філософія, 

філософ, викладач 

Доктор філософських 

наук, 

09.00.03 - соціальна 

філософія та філософія 

історії. 

Тема: “Творчість як 

предмет філософського 

дослідження ”, 

професор кафедри 

філософії 

НТУУ "КПІ", 

Навчально-

методичний 

комплекс (Інститут 

післядипломної 

освіти). Курс 

«Основи 

інклюзивного 

зеленого зростання», 

2016 р. 

(спеціальність 

«Автоматизація та 

комп'ютерно-

інтегровані 

технології», на цей 

час проходить 

перепідготовку). 

4, 7, 10, 

11 

Мовно-практична 

підготовка (0 

год.) 

      

II. Цикл професійної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Методологія 

сучасної 

української та 

світової 

історичної 

науки (28 год.) 

 

Костилєва 

Світлана 

Олександрівна 

завідувач 

кафедри 

історії 

Київський 

держуніверситет 

ім.Т.Г.Шевченка 

1986 р., історія, 

викладач історії та 

суспільствознавства 

Д.і.н., 032 – історія та 

археологія (07.00.01- 

історія України). Тема 

дисертації «Становлення 

і розвиток друкованих 

засобів масової 

інформації новітньої 

НТУУ «КПІ», 

Навчально-

методичний 

комплекс «Інститут 

післядипломної 

освіти». Сертифікат 

ПК №4334 

2, 3, 4, 5, 

7, 8, 11 



 

Понятійно-

категоріальний 

апарат 

історичних 

досліджень у 

зарубіжній 

гуманітаристиці 

або Соціально-

політична 

історія України 

в новітню добу 

(За вибором 

аспіранта) (18 

год.) 

України (друга половина 

80-х – 90-ті рр. ХХ ст.)». 

Професор кафедри історії 

20.03.2015р. 

Програма 

«Створення і 

використання веб-

ресурсів навчальної 

дисципліни» 

Теорія і 

методика 

архівної справи 

в Україні або 

Історіографія 

історії України 

(За вибором 

аспіранта) (28 

год.) 

 

Тарнавський 

Ігор 

Станіславович 

доцент 

кафедри 

історії 

Донецький 

державний 

університет, 1988 р., 

історія, історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства. 

Доктор історичних наук, 

галузь знань – 03 

Гуманітарні науки,  

спеціальність – 032 

Історія та археологія 

(шифр – 07.00.01, 

спеціальність – історія 

України). Тема 

докторської дисертації: 

«Окупаційна політика 

нацистської Німеччини 

та її союзників в Україні 

в 1941 – 1944 рр.»., 

доцент кафедри 

природничих та 

соціально-економічних 

дисциплін. 

 

Донецький 

національний 

університет. 23.05. 

2013 р. захист 

докторської 

дисертації 

(спеціалізована вчена 

рада 

Д 11.51.02) 

2, 4, 11, 

12 



 

Історична 

регіоналістика 

України або 

Гендерна історія 

України (За 

вибором 

аспіранта) (24 

год.) 

 

Боєва Світлана 

Юріївна 

доцент 

кафедри 

історії 

Київський 

Державний 

Університет 

ім. Т.Г.Шевченка, 

1978 р., історія, 

історик, викладач 

історії та 

суспільствознавства з 

правом викладання 

англійською мовою 

Кандидат історичних 

наук 03 032 (07.00.01) 

«Критика буржуазних 

фальсифікацій 

зовнішньополітичної 

діяльності КПРС (1971-

1975 рр.)»Доцент 

03 032 

(07.00.01) 

НПУ ім. М.П. 

Драгоманова 

Інститут історичної 

освіти 

Стажування 

Наказ НТУУ «КПІ» 

№369п від 

22.02.2012р. 

«Вдосконалення 

методології і 

практики викладання 

лекційних курсів» 

2, 3, 6 

Україна у 

контексті 

світової 

цивілізації або 

Українська 

історична 

біографістика 

(За вибором 

аспіранта) (24 

год.) 

Хітровська Юлія 

Валентинівна 

професор 

кафедри 

історії 

Київський 

університет імені 

Тараса Шевченка 

1997 р., історія, 

викладач історії 

Доктор історичних наук, 

07.00.01 – історія 

України, «Християнські 

конфесії Правобережної 

України у суспільно-

політичних процесах 

регіону 

(кінець XVIII -   початок 

ХХ ст.)», доцент кафедри 

історії) 

Інститут історії 

України НАН 

України. 

06.07.2012 р. 

захист  докторської 

дисертації 

(спеціалізована вчена 

рада Д26.235.01) 

2, 3, 5, 8, 

11 

Педагогічна 

майстерність (18 

год.) 

Ложкін 

Георгій 

Володимирович 

професор 

кафедри 

психології і 

педагогіки 

Київське вище 

інженерне радіо-

технічне училище 

ППО Країни, 

1963 р.,  

військовий інженер з 

радіотехніки; 

спеціальність: станції 

виявлення та 

наведення 

Доктор психологічних 

наук, наукова 

спеціальність 19.00.11 – 

психологія праці в 

особливих умовах. 

Тема  дисертації 

«Психологические 

основы прогнозирования 

успешности подготовки 

военных специалистов». 

Інститут психології 

Національної 

Академії 

педагогічних наук 

України; лабораторія 

соціальної 

психології, програма 

стажування 2014 р., 

звіт про стажування 

2,3,4,7,8, 

10,11 



 

Вчене звання – професор 

кафедри військової 

педагогіки і психології 

Педагогічна 

практика (0 

год.) 

      

 

______________ 

* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до пункту 5 

приміток додатка 12 ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.). 



Для визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника використовуються такі показники: 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 

рекомендованих МОН; 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або 

патентів загальною кількістю п’ять досягнень; 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою 

закладу освіти, або монографії (у разі співавторства – з фіксованим власним внеском); 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; 

5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”; 

6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік; 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН, або 

робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України; 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання; 

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної студентської 

олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/III–IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II–III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої 

академії наук; керівництво студентом, який став призером Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату 

світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу; 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ 

інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного 

управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради; 

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання професора. 



 

3. Якісний склад випускової кафедри історії із спеціальності 032 – історія та археологія 
 

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача 

Найме-

нування 

посади (для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

наймену-

вання 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Найменування 

всіх навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість 

лекційних годин з 

кожної навчальної 

дисципліни 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації 

за напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Костилєва 

Світлана 

Олександрівна 

завідувач 

кафедри 

історії 

Київський 

держуніверсит

ет 

ім.Т.Г.Шевчен

ка 1986 р., 

історія, 

викладач 

історії та 

суспільствозн

авства 

Д.і.н., 032 – 

історія та 

археологія 

(07.00.01- історія 

України). Тема 

дисертації 

«Становлення і 

розвиток 

друкованих 

засобів масової 

інформації 

новітньої України 

(друга половина 

80-х – 90-ті рр. 

ХХ ст.)», 2004 р. 

Професор 

кафедри історії 

Історичне 

джерелознавство 

(36 год.)  

Розвиток 

науково-

технічних знань 

та екологічна 

безпека (24 год.)  

Методологія 

сучасних 

української та 

світової 

історичної науки 

(28 год.)  

Понятійно-

категоріальний 

апарат 

історичних 

досліджень у 

Основні публікації за 

напрямом: публікації у 

фахових виданнях України - 

32, монографії - 2, підручник 

з грифом МОН України - 1, 

навчальних посібника - 2.  

Учасник спільного україно-

канадського проекту -1;  

керівник науково-дослідної 

роботи, що виконувалася на 

кафедрі в межах робочого 

часу викладача -1; головний 

редактор фахового збірника 

наукових праць – 1; член 

редколегії фахового збірника 

– 1. 

Участь у конференціях і 

семінарах- 14, організатор 

щорічної науково-практичної 

Навчально-

методичний 

комплекс 

«Інститут 

післядипломної 

освіти» 

НТУУ «КПІ» 

Сертифікат ПК 

№4334 

20.03.2015р. 

Програма 

«Створення і 

використання веб-

ресурсів 

навчальної 

дисципліни» 



 

зарубіжній 

гуманітаристиці 

або Соціально-

політична 

історія України 

в новітню добу 

(18 год.)  

конференції - 8, організатор 

щорічного всеукраїнського 

науково-методичного 

семінару –8.  

 Підготовлено 1 доктор наук,  

на даний час є науковим 

консультантом 1 докторської 

та керівником 5 

кандидатських робіт 

Хитровська 

Юлія 

Валентинівна 

Професор 

кафедри 

історії 

Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка 

1997 р., 

історія; 

викладач 

історії 

Д.і. н., 032 – історія 

та археологія 

(07.00.01 – історія 

України) 

Тема дисертації 

«Християнські 

конфесії 

Правобережної 

України у 

суспільно-

політичних 

процесах регіону 

(кінець XVIII -   

початок ХХ ст.)», 

2012 р.  

Доцент кафедри 

історії 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології в 

історичних 

дослідженнях 

(12 год.) 

Україна у 

контексті 

світової 

цивілізації або 

Українська 

історична 

біографістика 

(24 год.)  

 

Основні публікації за 

напрямом: публікації у 

фаховий виданнях України - 

37, монографії - 2. 

Науково-дослідна робота: 

учасник спільного україно-

канадського проекту -1;  член 

редколегії фахового збірника 

– 2. 

Участь у конференціях і 

семінарах - 13. 

Інститут історії 

України НАН 

України. 

06.07.2012 р. 

захист  

докторської 

дисертації 

(спеціалізована 

вчена рада 

Д26.235.01) 

Тарнавський 

Ігор 

Станіславович 

Доцент 

кафедри 

історії 

Донецький 

державний 

університет, 

1988 р., 

історія; 

Д.і.н., 032 - історія 

та археологія 

(07.00.01 – історія 

України). Тема 

дисертації 

Культура 

мовлення і 

публічної 

презентації 

історичних 

Основні публікації за 

напрямом: публікації у 

фаховий виданнях України - 

25, монографії - 2. 

 

Донецький 

національний 

університет. 

23.05. 2013 р. 

захист 



 

викладач 

історії та 

суспільствозн

авства 

«Окупаційна 

політика 

нацистської 

Німеччини та її 

союзників в 

Україні в 1941 – 

1944 рр.», 2013 р.. 

Доцент кафедри 

природничих та 

соціально-

економічних 

дисциплін 

досліджень (12 

год.)  

Теорія і 

методика 

архівної справи 

в Україні або 

Істріографія 

історії України 

(28 год.)  

 

Науково-дослідна робота: 

член редколегії фахового 

збірника – 2. 

Участь у конференціях і 

семінарах - 5,  

 Робота з аспірантами та 

докторантами: підготовлено 

1 кандидат наук,  на даний 

час є науковим керівником 1 

кандидатської роботи. 

 

докторської 

дисертації 

(спеціалізована 

вчена рада 

Д 11.51.02) 

Боєва Світлана 

Юріївна 

Доцент 

кафедри 

історії 

Київський 

Державний 

Університет 

ім. 

Т.Г.Шевченка 

1978, історія; 

викладач 

історії 

та 

суспільствозн

авства з 

правом 

викладання 

англійською 

мовою 

К.і.н., 032 – 

історія та 

археологія 

(07.00.01 – історія 

України). Тема 

дисертації 

«Критика 

буржуазних 

фальсифікацій 

зовнішньополітич

ної діяльності 

КПРС (1971-1975 

рр.)», 1985 р. 

Доцент 

кафедри історії 

Економічна 

історія (36 год.)  

Історична 

регіоналістика 

України / 

Гендерна історія 

України (24 год.) 

  

 

Основні публікації за 

напрямом: публікації у 

фаховий виданнях України - 

6, монографії - 2, підручник з 

грифом МОН України -1, 

навчальних посібників -7. 

Участь у конференціях і 

семінарах - 1. 

 

 

НПУ ім. М.П. 

Драгоманова 

Інститут 

історичної освіти 

Стажування 

Наказ НТУУ 

«КПІ» №369п від 

22.02.2012р. 

«Вдосконалення 

методології і 

практики 

викладання 

лекційних курсів» 

Ігнатова 

Людмила 

Русланівна 

Доцент 

кафедри 

історії 

Київський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. 

К.і.н., 032 – 

історія та 

археологія 

(07.00.01 -  історія 

Історіографія 

історії України 

(0 год.) 

Керівництво 

Основні публікації за 

напрямом: публікації у 

фаховий виданнях України -

9, підручник з грифом МОН 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка,  



 

М.П.Драгоман

ова 1993 р., 

педагогіка та 

методика 

виховної 

роботи; 

методист з 

виховної 

роботи 

України). Тема 

дисертації 

«Аграрна реформа 

П. А. Столипіна та 

її здійснення в 

Україні (1906 – 

1914 рр.)» 2002 р., 

Доцент кафедри 

історії 

аспірантами 

Педагогічна 

практика 

України -1, навчальних 

посібника - 2. 

Науково-дослідна робота: 

керівництво науковою 

роботою студентів – 8. 

Участь у конференціях і 

семінарах - 1. 

 

 

Наказ НТУУ КПІ 

№369 П від 

22.02.2012 р. 

«Вдосконалення 

методології і 

практики 

викладання 

лекційних курсів 

та проведення 

семінарських 

занять» 

Шевчук Тетяна 

Вікторівна 

Доцент 

кафедри 

історії 

Київський 

державний 

університет 

ім. Т. Г. 

Шевченка 

1991 р.,  

історія;  

викладач 

історії 

К.і.н., 032 – 

історія та 

археологія 

(07.00.01 – Історія 

України) 

Тема дисертації: 

«Наукова та 

освітня діяльність 

української 

еміграції в 

Німеччині та 

Чехо-Словаччині 

в   20–30-ті роки 

ХХ ст.» 1997 р. 

Доцент кафедри 

історії. 

Соціально-

політична 

історія України 

в новітню добу 

(0 год.) 

Керівництво 

аспірантами 

Педагогічна 

практика 

Основні публікації за 

напрямом: публікації у 

фаховий виданнях України - 

6, підручник з грифом МОН 

України - 1, навчальних 

посібника - 2 

Участь у конференціях і 

семінарах - 2.  

 

  
 

 

Навчально-

методичний 

комплекс 

«Інститут 

післядипломної 

освіти» 

НТУУ «КПІ» 

Свідоцтво №12 

СПВ 121139 

20.03.2015р. 

Програма 

«Створення і 

використання веб-

ресурсів 

навчальної 

дисципліни» 

Кізлова 

Антоніна 

Анатоліївна 

Доцент 

кафедри 

історії 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

К.і.н. 032 – історія 

та археологія  

(07.00.01 – історія 

України) Тема 

Гендерна історія 

України (0 год.). 

Керівництво 

аспірантами 

Основні публікації за 

напрямом: публікації у 

фаховий виданнях України - 

9, статті у зарубіжних 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка. 



 

Шевченка, 

2007, 

історія; 

викладач 

історії 

дисертації: 

«Православні 

святині Києва в 

духовному та 

суспільному житті 

киян (кінець 

XVIII – перші 

десятиліття ХХ 

ст.), 2010 р. 

Педагогічна 

практика 

виданнях - 3, участь у 

конференціях:  

міжнародних в Україні – 9, 

закордонних – 8; 

всеукраїнських – 6. 

Стажування 

Наказ НТУУ КПІ 

№ 369-32 від 

24.04.2014 р. 

Тема 

«Вдосконалення 

методології і 

практики 

викладання 

лекційних курсів 

та проведення 

семінарських 

занять». 

 



 

4. Інформація про завідувача випускової кафедри із спеціальності 032 – історія та археологія 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно, 

категорія, педагогічне звання 

Педагогічний 

(науково-

педагогічний) 

стаж (повних 

років) 

Інформація про 

попередню роботу 

(період (років), 

найменування 

організації, займана 

посада) 

Примітка (з якого 

часу працює у закладі 

освіти за основним 

місцем роботи або 

сумісництвом) 

Костилєва 

Світлана 

Олександрівна 

Київський 

державний 

університет ім.. 

Т.Г.Шевченка, 1986, 

історія, історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства 

Доктор історичних наук за 

спеціальністю 032 історія та 

археологія (07.00.01 – Історія 

України), тема дисертації 

«Становлення і розвиток 

друкованих засобів масової 

інформації новітньої України 

(друга половина 80-х – 90-ті рр. 

ХХ ст.). Професор кафедри 

історії 

29 Аспірантура 

Київського 

політехнічного 

інституту (1986 - 

1989 рр.)  

З 1990 р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до Ліцензійних умов 
(ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)  

 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
 

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі  

 

 

 

Адреса 

приміщення 

Найме-

нування 

власника 

майна 

Площа 

(кв. 

метрів) 

Найменування 

та реквізити 

документа про 

право власності 

або 

оперативного 

управління або 

користування 

Документ про право користування 

(договір оренди) 
Інформація про наявність документів 

строк дії 

договору 

оренди  

(з _____ по 

______) 

наявність 

державної 

реєстрації 

наявність 

нотарі- 

ального 

посвід-

чення 

про 

відповідність 

санітарним 

нормам 

про 

відповідність 

вимогам 

правил 

пожежної 

безпеки 

про 

відповідність 

нормам з 

охорони 

праці 

Навчальний 

корпус № 7 

(пр-т 

Перемоги 37-

к) 

НТУУ 

«КПІ» 

32349,7 Довідка про 

будівлю, що 

перебуває на 

балансі 

НТУУ «КПІ» 

 

Немає 

потреби 

 

Немає 

потреби 

 

Немає 

потреби 

 

+ 

 

+ 

 

+ 



 

Продовження додатка 4 
 

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями  

Найменування приміщення  

Площа приміщень (кв. метрів) 

усього 

у тому числі 

власних 
орендо-

ваних 

зданих 

в 

оренду 

1. Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 

113908,15 113908,15 - - 

 приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

95926,15 95926,15 - - 

 комп’ютерні лабораторії 12615,0 12615,0 - - 

 спортивні зали 5367,0 5367,0 - - 

2. Приміщення для науково-

педагогічних (педагогічних) 

працівників 

9018,0 9018,0 - - 

3. Службові приміщення 6601,1 6601,1 - - 

4. Бібліотека 

у тому числі читальні зали 

14662,2 14662,2 - - 

5. Гуртожитки 143974,5 143974,5 - 714,35 

6. Їдальні, буфети  6686,43 6686,43 - - 

7. Профілакторії, бази відпочинку 23735,0 23735,0 - - 

8. Медичні пункти 3962,0 3962,0 - - 

9. Інші - - - - 

 

3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 
 

Найменування лабораторії, 

спеціалізованого кабінету,  

їх площа 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Найменування обладнання, 

устаткування, їх кількість 

Навчально-методичний 

кабінет кафедри історії 509-7 

Інформаціно-комунікаційні 

технології в історичних 

дослідженнях  

Історичне джерелознавство 

Економічна історія 

Методологія сучасної 

української та світової 

історичної науки 

Комп’ютер FTC Workstation Budget 

Type 1 707 NDHBEN 225 -1 

Навчальний кабінет 514-7 

Культура мовлення і публічної 

презентації історичних 

досліджень 

Розвиток науково-технічних 

знань та екологічна безпека 

Проектор - 1, мультимедійна доска 

- 1, інтерактивна доска- 1, 

комп’ютер - 1 

 
 



 

Продовження додатка 4 

4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за 

спеціальністю 032 – Історія та археологія 
 

Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її 

площа 

Найменування 

навчальної 

дисципліни  

Модель і марка 

персональних 

комп’ютерів, їх 

кількість 

Найменування 

пакетів 

прикладних 

програм (у 

тому числі 

ліцензованих) 

Доступ до 

Інтернету, 

наявність 

каналів 

доступу 

(так/ні) 

Комп’ютерний 

клас 528-7 

Інформаціно-

комунікаційні 

технології в 

історичних 

дослідженнях 

Культура мовлення і 

публічної презентації 

історичних 

досліджень 

Asus PSQPL-

Am - 11 

OC, Ubunta, 

Open Office 4.2  
так 

Комп’ютерний 

клас 515-7 

Інформаціно-

комунікаційні 

технології в 

історичних 

дослідженнях 

Розвиток науково-

технічних знань та 

екологічна безпека 

Asus PSQPL-

Am -12 

OC, Ubunta, 

Open Office 4.2 
так 

 

 

5. Інформація про соціальну інфраструктуру  
 

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури  

(показника, нормативу) 
 Кількість 

Площа  

(кв. метрів) 

1. Гуртожитки для студентів 21 143974,5 

2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку - 6,12 

3. Їдальні та буфети 20 6686,43 

4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах  8 - 

5. Актові зали 3 1667,0 

6. Спортивні зали 9 5367,0 

7. Плавальні басейни 2 2562,0 

8. Інші спортивні споруди: 

стадіони 

спортивні майданчики 

корти 

тощо 

 

1 

1 

2 

- 

 

5760,0 

7617,63 

3426,0 

- 

9. Студентський палац (клуб) 1 6738,0 

10. Інші - - 

 
 



 

Додаток 5 

до Ліцензійних умов 
(ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.) 

 

ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
 

1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін 
 

Найменування 

навчальної дисципліни 

згідно з навчальним 

планом 

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби) 

навчаль-

ного 

контенту 

планів 

практичних 

(семінар-

ських) 

занять 

завдань  

для  

лабора-

торних  

робіт 

завдань  

для  

самостій- 

ної  

роботи 

студентів* 

питань, задач, 

завдань або 

кейсів для 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

завдань для 

комплексної 

контрольної 

роботи 

1.І Історичне 

джерелознавство 
+ + 

немає 

потреби 
+ + 

немає 

потреби 

2.І Інформаційно-

комунікаційні технології 

в історичних 

дослідженнях 

+ + 

немає 

потреби 
+ + 

немає 

потреби 

3.І Культура мовлення і 

публічної презентації 

історичних досліджень 

+ + 

немає 

потреби + + 
немає 

потреби 

4.І Розвиток науково-

технічних знань та 

екологічна безпека 

+ + 

немає 

потреби + + 
немає 

потреби 

5.І Економічна історія 
+ 

+ 
немає 

потреби 
+ + 

немає 

потреби 

6.І Загально-наукові 

(філософські) дисципліни 

(за вибором аспіранта) 

+ 
+ 

немає 

потреби + + 
немає 

потреби 

7.І Навчальна  

дисципліна мовно-

практичної підготовки 

немає 

потреб

и 
+ 

немає 

потреби + + 
немає 

потреби 

1.ІІ Методологія сучасної 

української та світової 

історичної науки 

+ 
+ 

немає 

потреби + + 
немає 

потреби 

2.ІІ Науково-

педагогічний блок 

дисциплін з  

практикою 

+ 

+ 

немає 

потреби 
+ + 

немає 

потреби 

Навчальні дисципліни за 

напрямом дослідження 

(за вибором аспіранта) 

+ 
+ 

немає 

потреби + + 
немає 

потреби 



 

3.ІІ Теорія і методика 

архівної справи в Україні 

або Історіографія історії 

України 

+ 

+ 

немає 

потреби 
+ + 

немає 

потреби 

4.ІІ Історична 

регіоналістика України 

або Гендерна історія 

України 

+ 

+ 

немає 

потреби 
+ + 

немає 

потреби 

5.ІІ Україна у контексті 

світової цивілізації або 

Особистість і соціум у 

загальнокультурному 

вимірі історії України 

+ 

+ 

немає 

потреби 
+ + 

немає 

потреби 

Навчальні дисципліни 

мовно-професійної 

підготовки (за вибором 

аспіранта) 

+ 

+ 

немає 

потреби 
+ + 

немає 

потреби 

6.ІІ Понятійно-

категоріальний апарат 

історичних досліджень у 

зарубіжній 

гуманітаристиці або 

Соціально-політична 

історія України в 

новітню добу 

+ 

+ 

немає 

потреби 

+ + 
немає 

потреби 

 

2. Методичне забезпечення курсового проектування 
 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Семестр, в якому 

передбачена курсова 

робота (проект) 

Інформація про наявність  

(“+” або “-”) 

методичних 

розробок 

тематики курсових 

робіт (проектів) 

Курсові  роботи  (проекти)  навчальним  планом  не  передбачені 

 

3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики 
 

Найменування 

практики 

Семестр, в 

якому 

передбачена 

практика 

Тривалість 

практики 

(тижнів) 

Інформація 

про наявність 

програм 

практик 

(“+” або “-”) 

Наймену-вання 

бази для 

проход-ження 

практики 

Інформація про 

наявність угод 

про 

проходження 

практик (дата, 

номер, строк дії) 

Педагогічна 

практика 
4 18 + Кафедра історії Немає потреби 

 
_________________ 

* У разі використання інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи 

студентів робиться позначка “ІТ”. 

 



 

 

Додаток 6 

до Ліцензійних умов 
(ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)  

 

ВІДОМОСТІ  

про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
 

1. Інформація про наявність бібліотеки (за університет) станом на 01.04.2016 року 
 

Найменування 

бібліотеки 

Площа  

(кв. 

метрів) 

Обсяг фондів 

навчальної, 

наукової 

літератури 

(примірників) 

Площа 

читального 

залу (кв. 

метрів), 

кількість 

місць 

Примітка 

Науково-технічна 

бібліотека імені 

Г.І.Денисенка  

Національного 

технічного 

університету 

України 

«Київський 

політехнічний 

інститут» 

14662,2 Загальний 

книжковий 

фонд  

2 657 003 

 

Кількість 

фахових 

періодичних 

видань 

(назв/прим.): 

80826/557216 

Площа 

читальних 

залів 

3245,15 м2 

 

1050 

посадкових 

місць 

ElaKPI – відкритий електронний архів НТУУ «КПІ» - http://ela.kpi.ua/ : кількість 

електронних документів -  12 135 

Електронна бібліотека передплачених електронних ресурсів:  

кількість унікальних назв книг, журналів, ін. - 311  770 

За передплатою надається доступ до баз даних:  

1. ЛІГА: ЗАКОН ДЛЯ ВСІХ (ЛЗ: Підприємство, версія 9.5.1.),  

2. EBSCO PUBLISHING: 14 повнотекстових, реферативних та бібліографічних 

наукових тематичних баз даних, 

3. Електронна бібліотека дисертацій Російської державної бібліотеки (доступ з 

лютого по травень 2016 року).  

Протягом року викладачі, студенти та аспіранти отримували тестовий доступ до 

наступних  баз даних: 

1. SCOPUS від компанії Elsevier: (доступ з січня до травня 2016 р.) 

2. EBSCO: тематичні бази даних Academic Search Complete, Applied Science & 

Technology Source, Legal Source, Political Science Complete, Humanities Source, 

Education Source (доступ з квітня до червня 2016 р.), 

3. BioOne: повнотекстова та бібліографічна колекція новітніх наукових 

досліджень в галузі біології, екології та наук про довкілля (доступ з  січня до 



 

грудня 2016 р.). 

4. BASE: одна з найпотужніших систем пошуку академічних ресурсів відкритого 

доступу (OAI-PMH), представлених в Інтернеті, що підтримується бібліотекою 

університету Білефельда. Більш ніж 28 млн. повнотекстових документів з 1837 

джерел з різної тематики, починаючи з 2004 р. 

5.  ELibUkr: «Електронна бібліотека України»: проект, що об’єднує архіви 

     бібліотек вищих навчальних закладів, національних бібліотек та інших 

     організацій України. 

6.  Europeana: Європейська цифрова бібліотека - інтернет-портал, який надає  

      доступ до мільйонів текстів, аудіо, відео та інших оцифрованих об'єктів 

      від провідних європейських бібліотек, музеїв, архівів та інших 

      організацій. 

7.   Google Book Search: повнотекстовий пошук серед мільйонів книг з 

      найбільших 

      бібліотек світу. проект з оцифрування книг від Google. Через цей сервіс   

      доступний повнотекстовий пошук в книгах, оцифрованих Google та партнерами   

проекту Google books - провідними бібліотеками світу. Бібліотека Google  містить 

понад 15 млн. книг, доступних у повних текстах або представлених для перегляду 

лише декількома сторінками для ознайомлення (у такому випадку надається 

інформація про те, де книгу можна придбати чи в якій найближчій до Вас 

бібліотеці взяти). 

8. Google Scholar: повнотекстовий пошук наукової літератури за різними галузями 

знань та за різними джерелами, включаючи рецензовані статті, дисертації, книги, 

реферати і звіти, які опубліковані видавництвами наукової літератури, 

професійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими науковими 

організаціями. 

9.  Ipl2(Internet Public Library): пошуковий портал на базі об'єднаної колекції 

ресурсів Internet Public Library (IPL) та Librarians' Internet Index (LII), що містить 

посилання на англомовні сайти, згруповані по різним темам: наука та технологія, 

соціальні науки, бізнес та економіка, комп'ютер та інтернет, культура та мистецтво 

та ін. 

10. NARCIS: Нідерландський національний портал наукової інформації, що  



 

містить понад 600 тис. публікацій (з них понад 240 тис. у відкритому доступі), у 

тому числі з репозитаріїв усіх голландських університетів та наукових установ. 

11. OAIster: колекція цифрових ресурсів з відкритих архівів по всьому світу у 

рамках проекту всесвітньої бібліотечної організаціїї OCLC. На сьогоднішній день 

OAIster надає доступ до 25 млн записів від 1157 учасників. 

12. OAI-Система пошуку у відкритих архівах України: Гарвестер української 

наукової інформації: ресурс, розроблений та впроваджений Інститутом програмних 

систем НАН України та Житомирським державним університетом ім. І. Франка. 

Надає можливість проводити централізований пошук у відкритих повнотекстових 

архівах України серед близько 80 тис. записів. 

13. OpenDOAR: (The Directory of Open Access Repositories) - пошук достовірної 

наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який підтримується 

службою SHERPA Університету Ноттінгема.  Надає можливості пошуку наукових 

матеріалів за різними галузями знань у понад 2 600 е-архівах. 

14.  ROAR: (Registry of Open Access Repositories) – реєстр усіх репозитаріїв та 

інших джерел відкритої інформації в усьому світі. Проект є розробкою 

Університету Саутгемтон (Великобританія) та являється частиною мережі 

EPrints.org. 

15.ScientificCommons.org: пошукова німецькомовна платформа (бета-версія), яка 

забезпечує вільний доступ до наукових робіт різноманітної тематики, 

опублікованих та розташованих у відкритих репозитаріях усього світу. В даний час 

надає доступ до більш ніж 38 млн. публікацій із 1269 архівів 53 країн світу. 

16. Scirus: одна з найбільших спеціалізованих науково-орієнтованих пошукових 

систем. Здійснює повнотекстово-реферативний пошук у понад 410 млн. наукових 

веб-сторінок (латиницею) з різних галузей знань (найновіші звіти, рецензовані 

статті, патенти, препринти і журнали). Використовує дані з таких загальновідомих 

БД, як arXiv.org, BioMed Central, IOP, LexisNexis та інші. 

17. WorldWideScience.org: глобальна наукова пошукова система, яка здійснює 

пошук інформації (не тільки публікацій) з різної тематики у національних та 

міжнародних наукових БД та порталах (60 БД з понад 60 країн світу). 

18. Автореферати дисертацій (НБУВ: електронна повнотекстова колекція 

авторефератів дисертацій, захищених в Україні (1998 - 2011 рр.). 



 

19. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України: бібліотека 

відкритого доступу періодики НАНУ. 

20.  Наукова періодика України (НБУВ): електронна повнотекстова колекція   

українських наукових періодичних видань (НБУВ). 

21. Наукова періодика України (URAN): українські наукові журнали відкритого 

доступу на платформі  Open Journal Systems від асоціації УРАН. 

22. ABBYY Lingvo: Англо-український, англо-російський, тлумачний український 

словник та інші словники. 

23.  Cogprints: Cognitive Sciences E-Print Archive - відкритий репозитарій з    

когнітивних наук: психологія, лінгвістика, комп'ютерні науки, філософія, біологія 

та ін., починаючи з 1950 р. Налічує більш ніж 6 тис. повнотекстових документів у 

вільному доступі. 

24. disserСat: Наукова електронна бібліотека дисертацій та авторефератів  РФ, 

містить розділ безкоштовних дисертацій. 

25. DiVA: науково-дослідні  публікації, у т.ч. дипломні роботи та дисертації,  з 

архівів скандинавських університетів. 

26. DOAB: директорія книжок відкритого доступу надає доступ до метаданих та 

повних текстів книжок академічних видавництв у відкритому доступі в мережі 

Інтернет. Сервіс дає можливість здійснювати пошук книг за наступними 

параметрами: назва книги, автор, ключові слов анотації до книг, видавець, 

ISSN/ISBN книги чи за всіма перерахованими елементами. Переглядати зміст 

сервісу можна за назвами в алфавітному порядку, за предметними рубриками та за 

видавцем (напр. Academia Press, University of Michigan Press, Springer Science – 

Business Media тощо). 

27. DOAJ: Directory of Open Access Journals -директорія наукових журналів 

відкритого доступу надає доступ до повнотекстових рецензованих наукових та 

академічних журналів з усіх галузей знань та різними мовами. Директорія містить  

більше 1,5 мільйона статей з бл. 10 тис. назвів журналів із 133 країн світу, з них бл. 

6 тис. журналів надають сервіс пошуку на рівні статті. 

28.  EThOS: Electronic Theses Online Service – доступ до наукових дипломних робіт 

та дисертацій з відкритих архівів британських університетів.   

29. EZB: Elektronische Zeitschriftenbibliothek - реферативно-повнотекстова база 



 

даних електронних журналів при бібліотеці університету Регенсбурга з різних 

галузей знань. Колекція налічує быльше 50 тис. журналів, серед яких понад 29 тис. 

у відкритому доступі. 

30. Free Medical Journals: база даних, що нараховує 2226 медичних англомовних 

наукових журналів та 365 книг у відкритому доступі. 

31. HathiTrust Digital Library: цифрова наукова бібліотека, яка надає доступ до 

ресурсів провідних американських університетів. 

32. HighWire Press: науковий портал бібліотеки Стенфордського університету, що 

надає доступ до більш ніж 1,5 тис. журналів, книг, конференцій та інших 

публікацій, 5 млн повнотекстових рецензованих статей, з них біля 2 млн. - у 

вільному доступі. Тематика: физичні, біологічні, медичні, соціальні та гуманітарні 

науки. 

33.  HINARI: програма досліджень в галузі охорони здоров'я, яка забезпечує доступ 

до найбільших світових колекцій літератури з біології, медицини, охорони здоров'я 

та деяким природничим наукам. Більш ніж 8 тис інформаційних джерел від таких 

видавців, як Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters 

Kluwer International Health & Science, Springer Verlag та John Wiley, надаються по 

підписці, але деякі журнали – у вільному доступі. 

34.  Historians.in.ua: інтернет-мережа гуманітаріїв в Україні і світі. 

35. Ingentaconnect: багатогалузева реферативна база даних (хімія, фізика, 

комп'ютерні науки, математика, біологія, медицина, економіка, соціальні науки та 

ін.) пропонує доступ до 4,5 млн. статей з 13,5 тис. наукових журналів таких 

відомих видавців, як Elsevier, Springer, IOP Publishing, Taylor and Francis, NPG та 

ін. 

36.  Journals4Free -: Портал журналів відкритого доступу з понад 12 тис. назв 

академічних журналів. Пошук можна здійснювати за тематичними категоріями, 

мовою, чи присутністю в базах даних. Тематичний спектр порталу: Науки про 

здоров’я; Біологія та науки про життя; Сільське господарство; Науки про 

харчування; Технології та інженерія; Математика та статистика; Науки про Землю; 

Правознавство та політичні науки; Бізнес та економічні науки; Соціальні науки; 

Біхевіоральні науки; Освіта; Мовознавство та літературознавство; Історія та 

археологія; Науки про навколишнє середовище; Фізика та астрономія; Філософія та 



 

релігія; Комунікація та інформація; Мистецтво та архітектура; Загальні та 

мультидисциплінарні. 

37.  J-STAGE: Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic - 

японський портал наукової інформації, який надає доступ до понад 740 наукових 

журналів, близько 360 тис. статей з різних галузей знань. 

38. OAPEN: Open Access Publishing in European Networks - міжнародний проект 

відкритого доступу до монографій в галузі гуманітарних та соціальних наук. Повні 

тексти майже 1500 примірників. 

39.  Open J-Gate: одна з найбільших світових баз даних відкритого доступу. 

Містить посилання на повні тексти більше 1 млн. журнальних статей з майже 9 тис. 

наукових журналів (6020 з яких рецензовані), з різних галузей знань. Розробка 

індійської фірми Informatics. 

40.  SSM – Simple Search Metadata in Open Ukraine Archives: система пошуку у 

відкритих архівах України надає можливість проводити централізований пошук у 

відкритих наукових електронних архівах України. 

41. SSRN: Social Science Research Network – спеціалізована електронна бібліотека з   

соціальних наук. 

42. Theses Canada: колекція канадських дипломних робіт та дисертацій  від Library 

and Archives Canada.              

43. UNdata: система доступу до баз даних ООН UNdata містить 34 бази даних, 

таблиці та глосарії, які вміщують більше 60 мільйонів записів, охоплюють широке 

коло тем, зокрема сільське господарство, освіту, зайнятість, енергетику, 

навколишнє середовище, охорону здоров'я, ВІЛ/СНІД, злочинність, Human 

Development, промисловість, інформаційні та комунікаційні технології, National 

Accounts, населення/біженці, туризм, торгівлю, а також Millennium Development 

Goals indicator. 

44.  World Digital Library: Світова Цифрова Бібліотека: міжнародний проект, 

ініційований Бібліотекою Конгресу США, який надає безкоштовний доступ до 

різних типів цифрових матеріалів 7 мовами, які представляють культуру різних 

країн світу. 

45.  YourDictionary: багатомовні онлайн-словники. 

46. Oxford Open: журнали видавництва Oxford University Press. Тематика: біологія, 



 

медицина, психологія, фізика. 

47. Taylor&Francis Open: журнали видавництва Taylor&Francis. Тематика: 

наноматеріали, фізика, медицина, хімія, інженерія, суспільні науки. 

48.  Hindawi: журнали з різних дисциплін.  

49.  OMICS Group: журнали та конференції з різних дисциплін.  

50. PLoS: Public Library of Science - 7 англомовних наукових журналів з медицини,   

біології, екології, математики, комп'ютерних наук, хімії та ін. у відкритому доступі.   

Крім того, на сайті бібліотеки поповнено перелік електронних ресурсів відкритого 

доступу (Open Access): 110 пошукових систем, баз даних та видавництв відкритого 

доступу. 

 

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою 
 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Автор підручника 

(навчального 

посібника тощо) 

Найменування підручника (навчального 

посібника тощо) 

Найменування 

видавництва, рік 

видання 

Кількість 

примірників 

І.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

І.І. Фахова підготовка 

(Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності) 

Історичне джерелознавство 

Калакура Я. С., 

Войцехівська І. Н., 

Корольов Б. І. та ін. 

Історичне джерелознавство : підручник для 

студ. істор. спец. вищ. навч. закл.  

К. : Либідь, 2002. 

К. : Либідь, 2003. 
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Архівознавство, археографія, джерелознавство : 

міжвідомчий збірник наукових праць / Головне 

архівне управління України, Український 

державний науково-дослідний інститут архівної 

справи та документознавства 

К., 1999. 

 
2 

Макарчук С. А. 
Джерелознавство історії України: навч. 

посібник 

Львів: Світ, 2008.  

http://nmetau.edu.ua/fi

le/makarchuk__dzhere

la_ist_ukr.doc 

Електронний 

варіант 



 

Богдашина О. М. 
Джерелознавство історії України: теорія, 

методика, історія: навч.-методол. посібник 

Харків : Арбут Лаам, 

2005.  

 

Електронний 

варіант 

Інформаційно-комунікаційні 

технології в історичних 

дослідженнях  

  

Тихонкова І. О 

Список літератури наукової статті  –важливий 

індикатор якості статті (як не мати зайвого 

клопоту з його оформленням)  // Наука України 

у світовому інформаційному просторі. –  

Вип. 11. 

К. : 

Академперіодика, 

2015 : 

http://akademperiodyk

a.org.ua/docs/science_

ukr11/14_tikhonkova.

pdf 

Електронний 

варіант 

Гальчевська О. А. 

Використання міжнародних наукометричних баз 

даних відкритого доступу в наукових 

дослідженнях.  

Інформаційні 

технології в освіті. – 

2015. – № 23. – С. 

115–126 : 

http://eprints.zu.edu.u

a/19419/1/galchevska

_oks.pdf 

Електронний 

варіант 

Культура мовлення і 

публічної презентації 

історичних досліджень 

   

    

   

    

  

  

  

  

 

 

    

    

Пазяк О. М. 
Українська мова і культура мовлення : навч. 

посіб. для студ. вищих навч. закладів  

К. : Вища школа, 

1995. 
4 

Сербенська О. А. 
Культура усного мовлення : практикум : навч. 

посібник  
К. : ЦНЛ, 2004. 19 

Мацюк З., Станкевич Н. 
Українська мова професійного спілкування : 

навч. посіб. для студ. вузів 
К. : Каравела, 2010. 110 

Сенкевич М. П. 
Литературное редактирование научных 

произведений : учеб пособ. для студ. 

М. : Высшая школа, 

1970 : 

http://www.twirpx.co

m/file/667993/ 

Електронний 

варіант 

Іванченко Р. Г. 
Адекватність розуміння і ясність тексту  (Серія 

8 «Новини науки і техніки». – № 6) 

К. : Знання, 1991 : 

http://journlib.univ.kie

v.ua/index.php?act=ar

ticle&article=614 

Електронний 

варіант 

 Методичні рекомендації щодо вибору, К. : КПУ, 2010 : Електронний 



 

  складання та редагування допоміжних 

покажчиків до видань. 

http://www.ukrbook.n

et/biblzak.html 

варіант 

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо 

К., 1970 : 

http://vvpk.at.ua/_ld/2

2/2269_Antonenko-

Davyd.pdf 

Електронний 

варіант   

Маслова А.  

Історичний аспект наукового стилю мовлення //  

Українознавчий альманах. – 2012. – Вип. 9. –

С. 152–154. 

К., 2012 : 

http://www.nbuv.gov.

ua/old_jrn/Soc_Gum/

Ukralm/2012_9/maslo

va.pdf 

Електронний 

варіант 

Кизлова А. А., 

Паламарчук Н. И.  

Культура речи преподавателя истории и ее 

основные составляющие // Традиционные 

общества: неизвестное прошлое [Текст]: 

материалы X Междунар. науч.-практ. конф., 21–

22 апреля 2014 г. 

Челябинск: ПИРС, 

2014. – С. 163–168 : 

http://cyberleninka.ru/

article/n/kultura-rechi-

prepodavatelya-istorii-

i-ee-osnovnye-

sostavlyayuschie 

Електронний 

варіант 

Розвиток науково-технічних 

знань та екологічна безпека 

Качинський А. Б.  Екологічна безпека України К. : НІСД, 2001. 1 

Яцик А. В. Екологічна безпека України К. : Оріяни, 2001. 1 

 

Проблеми охорони навколишнього природного 

середовища та екологічної безпеки : збір. наук. 

праць. 

Харків : Райдер, 

2001. 
5 

 

Проблеми охорони навколишнього природного 

середовища та техногенної безпеки :  збір. наук. 

праць. 

Харків, 2000. 
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«Техногенно- екологічна безпека регіонів як 

умова сталого розвитку України», 2–6 жовтня 

2000р., м. Яремче, Івано-Франків. обл. : 

Матеріали міжнарод. науково-практичної конф. 

К. : Знання, 2000. 1 

Іванюта С. П.,  Екологічна та природно- К. : НІСД, 2012. 1 



 

Качинський А. Б. техногенна безпека України: регіональний вимір 

загроз і ризиків : монографія  

. 

Хвесик М. А. 
Екологічна і природно-техногенна безпека 

України в регіональному вимірі : монографія. 

Київ, 2014. 

 
3 

Туниця Ю.,  

Семенюк Е.,   

Туниця Т. 

Діалектика глобалізації в контексті екологічного 

імперативу 

 

Вісник НАН 

України. – 2008. – 

№ 2 : 

http://dspace.nbuv.gov

.ua/handle/123456789

/2115 

Електронний 

варіант 

Економічна історія 

 

Ткаченко А. А. 

Економічна історія : Програма лекційного 

курсу, плани семінарських занять та методичні 

вказівки до вивчення предмету 

Запоріжжя : ЗДУ, 

 1998. 

 

1 

Ткаченко А. А. 
Экономическая история Западной Европы и 

Америки : Уч. пос. 

Запорожье : 

 Премьер, 1998. 

 

1 

Лановик Б. Д. Економічна історія України і світу  

К. :  Вікар, 2001. 

К. :  Вікар, 2002. 

К. :  Вікар, 2003. 

К. :  Вікар, 2005. 

К. :  Вікар, 2006. 

15 

Черкашина Н.  К. Економічна історія  
К. : ЦУЛ, 2002.  

К. : ЦУЛ, 2003. 
11 

Юхименко П. І. Економічна історія : 

К. : Вікар, 2004. 

К. : Знання-Прес, 

2008. 

21 

100 

Лановик Б. Д, Лазарович 

М. В., Матейко Р. М.   

Економічна історія України : Підруч. для студ. 

вищ. навч. закладів 

К. : Юридична 

книга, 2004. 
10 

Теліщук М. М. Економічна історія : Навч. посіб. для студ. 
Ірпінь : НУ ДПС 

України, 2006. 
1 

Древетняк В. Н. История экономики и экономической мысли Краматорск, 2008. 1 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnanu_2008_2_2.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnanu_2008_2_2.pdf


 

: курс лекций для студ. дневного и заочного 

отд., слушателей системы последипломного 

образования. 

Лазарович М. В. Економічна історія : навчальний посібник  К. : Знання, 2008. 28 

Ус Т. В. Економічна історія : навч. посібник 
Харків : Вид-во 

ХНЕУ, 2012. 
1 

Чекушина Ю. М. 

Хто є хто в економічній історії України: 

Навчальний посібник-довідник для студ. вищ. 

навч. закл. 

Дніпропетровськ: РВ

К НГУ, 2002. 
3 

Кульчицький С. В. 
Економічна історія Центрально-Східної Європи 

в ХVІ–ХХ ст : Матеріали до навчального курсу. 

К. : Ін-т історії 

України НАН, 2003. 
1 

Сушко О. О. 
Непмани: соціально-історичний тип приватних 

підприємців в УСРР (1921–1929) : Наукове вид. 

К. : НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2003. 
1 

Фещенко В. М. 

Дослідження проблем становлення та розвитку 

ринкового господарства в працях економістів 

України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

: Монографія  

К. : КНЕУ, 2003. 1 

Федонюк С. В. та ін. ; за 

ред. С. В. Федонюка,  

В. Й. Лажніка 

Європейська інтеграція : навч. посіб. для студ. 

вищих навч. закладів. 

Луцьк : ВНУ імені 

Лесі Українки, 2011. 
1 

Головко В. В. 
Українські фінансово-промислові групи в 

модернізаційних процесах 1991-2009 рр.. 

К. : Інститут історії 

України НАН 

України, 2012. 

1 

Ed. I. S. Koropeckyj Ukrainian Economic History : Interpretive Essays. USA, 1991. 2 

Ільїн В. В. Фінансова цивілізація / В. В. Ільїн. К. : Книга, 2007. 3 

Боєв Ю. О., 

Боєва С. Ю. 

Економічна історія: Західна Європа, Японія, 

США: Навч. посібник. 

К. : Вища школа, 

2004. 
1 

Леоненко П. М., 

Юхименко П. І. 
Економічна історія: Навч. посібник. . 

К. : Знання-Прес, 

2004. 
1 

Царенко О. М., 

Захарчук А. С. 

Економічна історія України і світу. Курс лекцій: 

Навчальний посібник.  

Суми : 

Університетська 
1 



 

книга, 2000. 

І.2. Загальнонаукова (філософська) підготовка 

(Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями) 

Соціальна філософія 

Андрущенко В. П. Сучасна соціальна філософія К. : Генеза, 1993. 15 

Андрущенко В. П. Філософія К. : Либідь, 1993. 23 

Таран В. О., 

 Зотов В. М.,  

Рєзанова Н. О. 

Соціальна філософія: Навч. посібник 

К.: Центр учбової 

літератури, 2009 : 

http://culonline.com.u

a/Books/Soc_Filosof-

Taran.pdf#toolbar=0 

Електронний 

варіант 

Андрущенко В. П. 
Історія соціальної філософії 

(Західноєвропейський конспект) 
Київ: Тандем, 2000. 7 

Єсипенко Д. М. Сенс Історії як світоглядний орієнтир особи К., 1999. 1 

Комунікативна етика 

Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія К. : Лібра, 1999. 
8 

 

Ситниченко Л.А. Першоджерела комунікативної філософії К. : Либідь, 1996. 
2 

 

Ангелов Г. В., 

Стремядин В. В., 

Шевченко Г. А. 

Культура та технологія: проблеми гуманізації 

суспільства 

К. – Одеса : НВО 

ХПА, 1997. 

1 

 

Малахов В. А. Етика: курс лекцій. Навчальний посібник 
К. : Либідь, 2000. 

 

2 

 

Під заг. ред.: В. П. 

Андрущенка 
Філософський словник соціальних термінів Х. : Корвін, 2002. 48 

І.3. Мовно-практична підготовка 

(Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей) 

Мовно-практична підготовка 
Ільченко  О.М. 

Англійська для науковців : підручник для студ. 

вищ. навч. закл. ; НАН України, Центр наукових 

досліджень та викладання іноземних мов. 

К. : Едельвейс, 2013 
185 

 

Данилова З. В., Англійська мова професійного вжитку «Business Львів : Видавництво 1 



 

Асаул І. В., 

Степанов  А. В. 

companion in finance» : підручник. Львівської 

комерційної 

академії, 2010. 

 

Борова Т. А., 

Бутковська  Н.О. 

Іноземна мова за професійним спрямуванням. 

Кроки до підприємницької діяльності = Step into 

business: підручник для студ. вищих навч. 

закладів. 

Харків : ІНЖЕК, 

2010. 

1 

 

Ільченко О. М. 
Англійська мова науки. Семантика. Прагматика. 

Переклад.: підручник для студ. вищ. навч. закл. 

К. : Наукова думка, 

2009. 

844 

 

 Бабаков І. та ін.  

 [за ред. І. Бабакової,  

О. Гасько,  

М. Федоришина]. 

Спілкуємося англійською мовою (середній 

рівень) = Getting on in English (intermediate) : 

підручник 

Львів : Бескид Біт, 

2008. 

5 

 

Л.Ю. Куліш та ін. 
Прискорений курс = An accelerated of course 

english : підручник для студ. вузів. 

К. : Чумацький 

Шлях, 2001. 
45 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ІІ.1. Науково-дослідна підготовка 

(Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетенцій дослідника) 

Методологія сучасної та 

світової історичної науки 

Єріна А. М. 

 

Методологія наукових досліджень : Навчальний 

посібник. 
К. : ЦНЛ,2004. 7 

Ковальчук В. В. 
Основи наукових досліджень : Навчальний 

посібник. 
К.: Професіонал, 2005. 8 

Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник   
К. : Знання, 2005. 

К. : Знання, 2007. 

29 

59 

Гавриленко О. П. 
Методологія наукових досліджень : навч. 

поісбник  
К. : Ніка-Центр, 2008. 1 

С.М. Головань та ін. 
Методологія та організація наукових досліджень 

: підручник. 
Луганськ, 2011. 1 

Крушельницька О. В. 
Методологія та організація наукових досліджень 

: навч. посібник  

К. : Кондор, 2003. 

К. : Кондор, 2009. 

8 

8 



 

Пілюшенко В. Л. 

Шкрабак І. В.,  Славенко 

Е. І. 

Наукове дослідження: організація, методологія, 

інформаційне забезпечення : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл.  

К. : Лібра, 2004. 1 

Педагогічна майстерність 

Педагогічна практика 

Куліненко Л. Б. 

Освіта і практика. Практика як основа і чинник 

модерніза-ції сучасної освіти. Філософсько-

світоглядний аналіз. 

К. : Знання України, 

2013. 

 

2 

 

Чернишова Є. Р. 

та ін. 

Теорія та практика управління професійним 

розвитком науково-педагогічних та 

педагогічних працівників в умовах 

трансформаційних змін в освіті : колективна 

монографія. 

Луцьк : Вежа-Друк, 

2015. 
1 

Сост. Л. А. Сасина. 
Психологический практикум по курсу 

«Психология и педагогіка» 
Харьков : ХГЭУ, 2003 1 

Уклад. 

О. А. Жирун, 

Є. В. Пузирьов 

Педагогіка : практикум для студ. напрямів 

підготовки 6.030101 «Соціологія», 6.010203 

«Здоров’я людини», 6.040203 «Фізика», 

6.040201 «Математика» 

К. : НТУУ «КПІ»,  

2011. 
3 

Ткачова Н. О.,  

Ткачова С. І. 
Педогогічний практикум : Навч. посібник Харків, 2002. 1 

Под ред. А. К. Ерофеева  
Практикум по педагогике и психологии высшей 

школы. 

М. : Московский ГУ,  

1991. 
1 

Под ред. М. А. 

Галагузовой. 

Социальная педагогика: курс лекций : Учеб. 

пособ. для студ. вузов 
М. : ВЛАДОС, 2000. 1 

Головенкін В. П. 
Педагогіка вищої школи (Андрагогіка) : підруч. 

для студ. вищих техн. навч. закл. 

К. : НТУУ «КПІ», 

2009. 
4 

Сасіна Л. О. 

Мажник Н. А. 

Основи психології та педагогіки : Навч. 

посібник 
Б/м, 2001 1 

O. G. Romanovskyi, 

V. Ye. Mykhailychenko, 

L. M. Grin’ 

Pedagogy of success : textbook for students of 

higher education establishmints 

Kharkiv : NTU «KhPI», 

2014. 
1 

Пономарьов О. С., Відповідальність як педагогічна категорія : Харків : Підручник 1 



 

Середа Н. В., 

Чеботарьов М. К. 

навчально-метод. посібн. НТУ «ХПІ», 2013. 

Бондаренко В. В., 

Кухаренко В. М. 

Педагогіка та технологія дистанційного 

навчання : навчальний осібник. 

Харків :  ХНАДУ,  

2013. 
1 

Теорія і методика архівної 

справи в Україні 

 Новохатський К., 

Скрицька Л. 

Концепція забезпечення національних інтересів 

України в архівній справі (проект) 

 

Студії з архівної 

справи. – 2002. – № 8 : 

http://nbuv.gov.ua/UJR

N/sasd_2002_8_5 

Електронний 

варіант 

 Кулешов С. 
Проект концепції розвитку документознавства в 

Україні (матеріал до обговорення) 

Вип. 9, 2007 : 

http://www.archives.go

v.ua/Archives/IASD/Ku

leshov-Conc.pdf 

Електронний 

варіант 

Історіографія історії України 

Кравченко В. В. 

Нариси з української історіографії епохи 

національного Відродження : (друга половина 

XVIII – середина XIX ст.) 

Харків : Основа, 1996. 2 

 

Історіографічні та джерелознавчі проблеми 

історії України. Образи науки : Межвуз. зб. 

науков. праць. 

Дніпропетровськ : 

Вид-во Дніпропетр. 

ун-ту, 2000. 

1 

Калакура Я. С. Українська історіографія: Курс лекцій 

К. : Генеза, 2004 : 

http://www.ex.ua/17581

718 

Електронний 

варіант 

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки К. : АПН, 2002 
Електронний 

варіант 

Колесник І.  І. Українська історіографія : XVIII – початок XX 

ст. : навч. посіб. для вузів   

К. : Генеза, 2000 1 

Коцур А. П. Українська національна історіографія ХХ ст. : 

Навч.-метод. посіб. 

Переяслав-

Хмельницький : П.-

ХДПУ, 2003. 

1 

Історична регіоналістика 

України 

Верменич Я. В. 
Теоретико-методологічні проблеми історичної 

регіоналістики в Україні. 
К. : ІІУ НАНУ, 2003. 1 

Верменич Я. В. 
Історична регіоналістика в Україні 

 

Український 

історичний журнал. –
4 



 

2001. – № 6; – 2002. –

№ 2. 

Білявська О. С. 
Регіональний аспект етнополітики сучасної 

України: етнокультурні процеси у Закарпатті. 

Сторінки історії: 

збірник наукових 

праць. – Вип. 32. – К., 

2011. – С. 202–214. 

3 

Гендерна історія України 

 Гендерна перспектива / Упор. В. Агеєва. К. : Факт, 2004. 2 

Відп. ред. К. М. 

Левківський 

Гендерний розвиток у суспільстві: (Конспекти 

лекцій) [Текст] : збірник. 
К. : Фоліант, 2005. 10 

 

Гендер: реалії та перспективи в українському 

суспільстві : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції (11–13 грудня 2203 р., 

м. Київ).  

К. : Фоліант, 2003. 1 

Цуницька О. Жіночий рух в Україні. Погляд із регіону : 

Монографія 

Одеса : Астропринт, 

2001. 

1 

Україна у контексті світової 

цивілізації 

Сергійчук В. Що дала Україна світові  
К. : ПП Сергійчук М. 

І., 2008. 
2 

За ред.  

О. П. Рудницької 

Українське мистецтво у полікультурному 

просторі : навч. посіб. 
К. : ЕксОб, 2000. 3 

Парахонський Б. О. 
Місце та роль України у сучасному 

геополітичному просторі 

Стратегічна панорама, 

1998 : 

http://old.niss.gov.ua/bo

ok/journal/ukr2010.htm 

Електронний 

варіант 

Туниця Ю.,  

Семенюк Ю.,  

Туниця Т. 

Діалектика глобалізації в контексті 

екологічного імперативу 

Вісник НАН України. 

– 2008. – № 2: 

http://dspace.nbuv.gov.

ua/handle/123456789/2

115 

Електронний 

варіант 

Сирота М. Д. 
Україна в геополітичному просторі третього 

тисячоліття  
К. : Пульсари, 2007. 1 

Ігнатьєва Т. В. Геополітика України в категоріях і поняттях: Кам’янець- 1 



 

минуле та сучасність : навчальний посібник  Подільський : Рута, 

2015. 

Врублевський В. К. 
Український шлях : начерки: геополітичне 

становище України та її національні інтереси 

К. : Демократична 

Україна, 1997. 
11 

Під ред. 

Г. М. Перепелиці,         

Хо Сун Чьола 

Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з 

Києва і Сеула. 
К. : ДЕМІД, 2008. 1 

Василенко С. Д. 
Європейський вибір України : Монографія / 

Одеська національна морська академія 

Одеса : Видавінформ, 

ОНМА, 2003. 
2 

Гончаревський В. Цивілізаційний підхід до історії: сучасний 

український досвід (1991–2009) 

К. : Логос, 2011 : 

http://tinyurl.com/zljzo

wv 

Електронний 

варіант 

Українська історична 

біографістика 

Горбань Ю. А. 
Концептуальні засади дослідження вітчизняної 

біографістики 

Сторінки історії: 

збірник наукових 

праць. – Вип. 32. – К. : 

Політехніка, 2011. 

6 

 
Українська біографістика : збірник наукових 

праць Інституту біографічних досліджень. 

К. – Вип. 3(2005)- 

2008 

2009 

2014 

 

4 

Чишко В. С. Біографічна традиція та наукова біографія в 

історії і сучасності України. 

К. : БМТ, 1996. 2 

Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації : 

історичний досвід формування, сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку : монографія. 

К. : Національна 

бібліотека України 

імені В. І. 

Вернадського, 2013. 

1 

ІІ.2. Мовно-професійна підготовка 

(Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів наукової роботи 

іноземною мовою в усній та письмовій формі) 



 

Понятійно-категоріальний 

апарат історичних 

досліджень у зарубіжній 

гуманітаристиці 

Goldstone  R. L.,  Kersten  

A. 
Concepts and Categorization 

Bloomington, 2000  : 

http://cognitrn.psych.indiana.

edu/rgoldsto/pdfs/concepts.do

c 

Електронний 

варіант 

Koselleck  R., 

Presner T. S. 

The Practice of Conceptual History: 

Timing History, Spacing Concepts 

Stanford, CA 2002 : 

http://tinyurl.com/jurhkku 

Електронний 

варіант 

Carr E. H. What is History? 

Penguin Books, 1981 : 

http://abuss.narod.ru/Biblio/e

ng/carr.pdf 

Електронний 

варіант 

Le Goff  J. ,  Nora   P. ,   

Lucas  C. 

Constructing the Past: Essays in Historical 

Methodology 

Cambridge University Press ,  

1985 : 

https://books.google.com.ua/b

ooks/about/Constructing_the_

Past.html?id=nTGTeZpu8Z8

C&redir_esc=y 

Електронний 

варіант 

Соціально-політична історія 

України в новітню добу 

Кудряченко А. І. 
Політична історія України XX століття: 

Підручн. для студ. вищ. навч. закл. 

К. : МАУП, 2006 : 

http://ivinas.gov.ua/uk/publik

atsiji/monografiya/download/

100_cb3ec4e69b1e0133a5bb

40638472d486.html 

Електронний 

варіант 

Magocsi P. R. A History of Ukraine 

University of Toronto Press, 

1996 : 

http://www.twirpx.com/file/1

424301/ 

Електронний 

варіант 

Kuzio T. Ukraine State and Nation Building 

London: Routledge, 1998 : 

http://www.twirpx.com/file/1

434264/ 

Електронний 

варіант 

Курило В. С., Семистяга 

В. Ф., Степикіна Т. В. 
History of Ukraine 

Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ 

імені Тараса Шевченка», 

2009 

http://www.twirpx.com/file/1

180266/ 

Електронний 

варіант 



 

Zaleska Onyshkevych L. 

M. L., Rewakowicz M. G. 

(Eds.) 

Contemporary Ukraine on the Cultural 

Map of Europe 

M.E.Sharpe, in cooperation 

with the Shevchenko 

Scientific Society, 2009 : 

http://www.twirpx.com/file/1

432909/ 

Електронний 

варіант 



 

3. Перелік фахових періодичних видань 
 

Найменування фахового періодичного видання Роки надходження 

Український історичний журнал. НАН України. Інститут історії України. Інститут політичних і 

етнонаціональних досліджень ім.. І.Ф.Кураса. 
1992-1995 рр. 

Український історичний журнал. НАН України. Інститут історії України. Інститут політичних і 

етнонаціональних досліджень ім.. І.Ф.Кураса. 
1998-2010 рр. 

Український історичний журнал. НАН України. Інститут історії України. Інститут політичних і 

етнонаціональних досліджень ім.. І.Ф.Кураса. 
2014 р. 

Сторінки історії: збірник наукових праць.  –  К.: НТУУ «КПІ» видав-во «Політехніка» 

1989 р. 

1990 р. 

1992-1997 рр. 

1999-2000 рр. 

2002-2016 рр. 

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. № 1/2 (22/23) 2004. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 

2004. – 509 с. 
2004 

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. № 1/2 (26/27) 2006. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 

2006. – 333 с. 
2006 

З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ № 2 (29) 2007. – К.: Видавництво "СФЕРА", 2007. – 296 c. 2007 

З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ № 1/2 (40-41) 2013. / Харків: Права людини, 2014.―424с.   2014 



 

Додаток 7 

до Ліцензійних умов  
(ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.) 

 

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ  

про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти 
 

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог 

щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за спеціальністю 
 

032 – історія та археологія 
(код та найменування спеціальності за Переліком 2015) 

 

Найменування показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника від 

нормативного 
1 2 3 4 

1. КАДРОВІ ВИМОГИ 

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 

кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів 

вищої освіти  

+ +  

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 

відповідальних за підготовку здобувачів вищої 

освіти, тимчасової робочої групи (проектної групи) 

з науково-педагогічних працівників, на яку 

покладено відповідальність за підготовку 

здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю  

три особи, 

що мають 

науковий 

ступінь та 

вчене 

звання, з 

них не 

менше двох 

докторів 

наук 

Чотири 

особи, що 

мають 

науковий 

ступінь та 

вчене 

звання, з 

них три 

доктори 

наук 

+1  

 

 

 

 +1 

3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта 

освітньої програми):    

1) наукового ступеня та/або вченого звання за 

відповідною або спорідненою спеціальністю    

2) наукового ступеня та вченого звання за 

відповідною або спорідненою спеціальністю + +  

3) стажу науково-педагогічної та/або наукової 

роботи не менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р. 

для початкового рівня з урахуванням стажу 

педагогічної роботи) 

+ +  

4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін 

науково-педагогічними (науковими) працівниками 

відповідної спеціальності за основним місцем 

роботи (мінімальний відсоток визначеної 

навчальним планом кількості годин): 

   



 

 

1 2 3 4 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 

(до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з 

урахуванням педагогічних працівників, які мають 

вищу категорію) 

80 100 +20 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або 

вчене звання професора 
   

3) які мають науковий ступінь доктора наук та 

вчене звання 
50 75 +25 

5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що 

забезпечують формування професійних 

компетентностей, науково-педагогічними 

(науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом 

(мінімальний відсоток визначеної навчальним 

планом кількості годин): 

   

1) дослідницької, управлінської, інноваційної або 

творчої роботи за фахом 
50 100 +50 

2) практичної роботи за фахом    

6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та 

лабораторних занять, здійснення наукового 

керівництва курсовими, дипломними роботами 

(проектами), дисертаційними дослідженнями 

науково-педагогічними (науковими) працівниками, 

рівень наукової та професійної активності кожного 

з яких засвідчується виконанням за останні п’ять 

років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 

приміток  

підпункти 

1 – 12 

пункту 5 

приміток 

Всі НПП  

за останні  

5 років  

виконують 

три і більше 

умови 

 

7. Наявність випускової кафедри із спеціальної 

(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 

відповідної або спорідненої науково-педагогічної 

спеціальності: 

   

1) з науковим ступенем доктора наук та вченим 

званням 
+ +  

2) з науковим ступенем та вченим званням    

3) з науковим ступенем або вченим званням    

8. Наявність трудових договорів (контрактів) з 

усіма науково-педагогічними працівниками та/або 

наказів про прийняття їх на роботу 

+ +  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Забезпеченість приміщеннями для проведення 

навчальних занять та контрольних заходів (кв. 

метрів на одну особу для фактичного контингенту 

студентів та заявленого обсягу з урахуванням 

навчання за змінами) 

2,4 5,9 +3,5 

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням 

для одночасного використання в навчальних 

аудиторіях (мінімальний відсоток кількості 

аудиторій) 

30 50 +20 



 

 

1 2 3 4 

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:    

1) бібліотеки, у тому числі читального залу + +  

2) пунктів харчування  +  

3) актового чи концертного залу  +  

4) спортивного залу  +  

5) стадіону та/або спортивних майданчиків  +  

6) медичного пункту + +  

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 

гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 
70 100 +30 

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 

місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, 

устаткуванням, необхідними для виконання 

навчальних планів 

+ +  

3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Наявність опису освітньої програми + +  

2. Наявність навчального плану та пояснювальної 

записки до нього 
+ +  

3. Наявність робочої програми з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану 
+ +  

4. Наявність комплексу навчально-методичного 

забезпечення з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ +  

5. Наявність програми практичної підготовки, 

робочих програм практик 
+ +  

6. Забезпеченість студентів навчальними 

матеріалами з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ +  

7. Наявність методичних матеріалів для проведення 

атестації здобувачів 
+ +  

4. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 

закордонними фаховими періодичними виданнями 

відповідного або спорідненого профілю, в тому 

числі в електронному вигляді  

не менш як 

шість 

наймену-

вань 

8 

наймену-

вань 

+2 

2. Наявність доступу до баз даних періодичних 

наукових видань англійською мовою відповідного 

або спорідненого профілю (допускається спільне 

користування базами кількома закладами освіти) 

+ +  

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на 

якому розміщена основна інформація про його 

діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про 

акредитацію, освітня/ освітньо-наукова/ видавнича/ 

атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні 

та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік 

навчальних дисциплін, правила прийому, контактна 

інформація) 

+ +  







 

Додаток 8 

до Ліцензійних умов  
(ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.) 

ОПИС  

документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження  

освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 

Код та найменування спеціальності _032  Історія та археологія ______________ 
 

Найменування документа 
Відмітка про 

наявність 

документа 

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності 

або про розширення провадження освітньої діяльності 
 

2. Копії установчих документів закладу освіти – юридичної особи  

3. Копії рішень про утворення відокремлених структурних 

підрозділів та положення про них (у разі наявності у здобувача 

ліцензії (ліцензіата) відокремлених структурних підрозділів, що 

провадитимуть освітню діяльність) 

немає 

потреби 

4. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного 

управління чи користування основними засобами для 

здійснення навчального процесу на строк, необхідний для 

завершення повного циклу освітньої діяльності 

 

5. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-

технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної 

безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за 

спеціальностями з підвищеною небезпекою) 

 

6. Копія освітньо-наукової програми  

7. Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього  

8. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового 

забезпечення освітньої діяльності  
 

9. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-

технічного забезпечення освітньої діяльності 
 

10. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої 

діяльності 
 

11. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності  

12. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти 
 

13.  Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 

керівника закладу освіти та керівника проектної групи 

(документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) 

 

14.  Копія рішення президії Національної академії наук, 

національних галузевих академій наук про отримання ліцензії на 

провадження освітньої діяльності (для наукових установ, що їм 

підпорядковуються) 

немає 

потреби 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 


