
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання науково-методичної комісії університету 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 03.11.2021р. 

 

Присутні: 

Голова НМКУ 032 «Історія та археологія» та гарант освітньо-наукової 

програми доктора філософії «Історія»  

Костилєва Світлана Олександрівна – завідувач кафедри історії, д.і.н., професор; 

Члени НМКУ 032: 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії ФСП, д.істор.н.;  

Тарнавський Ігор Станіславович – проф. каф. історії ФСП, д.істор.н., доцент; 

Хитровська Юлія Валентинівна – проф. каф. історії ФСП, д.істор.н., проф. 

Запрошені на засідання: Бузань Віталій Юрійович доцент каф. історії, к.істор.н. 

 

СЛУХАЛИ 

Гаранта освітньо-наукової програми «Історія» третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти проф. Костилєву С.О. щодо узгодження пропозиції від 

розробників ОНП (2020) та внесеня змін до освітньо-наукової програми «Історія» 

(підстава Наказ по КПІ ім. Ігоря Сікорського від 22.10.2021р за № НОН/248/2021 

«Про оновлення освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського»): 

1)  збільшення обсягу: 

-  нормативної складової ОНП (2020) до 33 кредитів від запланованих – 

30 кредитів за рахунок збільшення кредитів на педагогічну практику з 2-х до 

5-ти кредитів; 

- вибіркової частини з запланованих в ОНП (2020) 10 кредитів на 11 кредитів, 

2) проекту ОНП підготовки докторів філософії, та його розміщення на сайті 

кафедри історії для обговорення, надходження побажань та пропозицій 

зацікавлених осіб (стейкхолдерів) і випускників ОП. 

ВИСТУПИЛИ: 

Члени комісії та запрошені викладачі кафедри, щодо пропозицій гаранта 

ОНП «Історія» та голови НМКУ032 «Історія та археологія» 

В обговоренні взяли участь усі присутні на засіданні. Рекомендували 

ухвалити пропозиції голови НМКУ032 та гаранта ОНП. Заперечень від присутніх 

не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1) затвердити збільшення нормативної та вибіркової частини РНП (2020) на 4 

кредити (додаток №1); 

2) Бузаню В. Ю. розмістити на сайті кафедри проект ОНП підготовки докторів 

філософії зі змінами; 

3) Бузаню В.Ю. розробити Google форму з опитування та внесення пропозицій 

щодо проекту ОНП; 

4) після надходження побажань та пропозицій заінтересованих осіб 



(стейкхолдерів) і випускників ОП, в кінці грудня 2021року, розглянути цю 

інформацію, внести зміни до ОНП та винести на засідання кафедри історії 

остаточну версію ОНП для схвалення. 

 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

 

 

Світлана КОСТИЛЄВА 

   

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

  

Галина КОРНІЄНКО 

 

 

 

Додаток 1 

до засідання НМКУ 032 від 03.11.2021р. 

 

для ОНП (2022) підготовки докторів філософії -44 кредити 

 

 Обов’язкові (нормативні) компоненти ОНП 
Кількість 

кредитів 

Екзамени 

заліки 

ЗО 1  Філософські засади наукової діяльності 6 
залік, 

екзамен 

ЗО 2  
Навчальна дисципліна мовно-

практичної підготовки 
6 

залік,  

екзамен 

ЗО 3  Історичне джерелознавство  3 екзамен 

ЗО 4 Архівознавство України 3 екзамен 

ЗО 5 
Інформаційно-комунікаційні технології 

в історичних дослідженнях 
3 екзамен 

ЗО 6  
Теорія та методологія історичних 

досліджень 
3 екзамен 

ПО 1 
Організація науково-інноваційної 

діяльності в гуманітарній сфері 
4 екзамен 

ПО 2 Педагогічна практика 5 залік 

Разом нормативних ОК  
 33 

В 1 Освітній компонент 1 3 залік 

В 2 Освітній компонент 2 4 екзамен 

В 3 Освітній компонент 3 4 екзамен 

Разом вибіркових ОК  
 11 

ВСЬОГО за проектом ОНП  44 

 



 


