
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання науково-методичної комісії університету 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 24.01.2018р. 

 

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 – докторант кафедри історії ФСП, к.істор.н.;  

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

Запрошені на засідання: 

Боєва Світлана Юріївна – доцент каф.історії, доцент, к.істор.н. 

Бузань Віталій Юрійович – ст.викл. каф. історії, к.істор.н. 

Лабур Ольга Володимирівна – доцент каф.історії, доцент, к.істор.н. 

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

 

СЛУХАЛИ 

1. Гаранта освітньо-наукової програми «Історія» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Костилєву С.О. щодо: 

- призначення секретарем НМКУ 032 доц. кафедри Хитровської Ю.В. 

- ухвалення робочої групи з розробки ОНП 2018 року на підставі рішення 

Методичної ради Університету №6 від 22.02.2018р., набуття чинності нового 

закону України «Про вищу освіту» та затвердження нового переліку 

спеціальностей у складі: 

Голови робочої групи; Тарнавського І.С., д.і.н., доцента, професора каф. 

історії, ФСП. 

Членів робочої групи: 

Костилєвої С. О., д. і. н., професора, завідувача кафедри історії  

Хитровської Ю. В., д. і. н., доцента, професора кафедри історії  

Боєвої С. Ю., к. і. н., доцента, доцента кафедри історії  

Кізлової А. А. к. і. н., докторант кафедри історії  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Члени комісії та запрошені викладачі кафедри, щодо пропозицій гаранта 

та голови НМКУ032 

Обговорення поставлених питань та рішень: 

В обговоренні прийняли участь всі присутні на засіданні. Рекомендували 

ухвалити пропозиції голови НМКУ032 та гаранта. Заперечень від присутніх не 

надходило. 

 

ВИРІШИЛИ  

1. Призначити секретарем НМКУ 032 доц. кафедри Хитровську Ю.В. 

2. Створити робочу групу з розробки ОНП 2018року в складі: 

голови робочої групи; Тарнавського І.С., д.і.н., доцента, професора каф. 

історії, ФСП. 



Членів робочої групи: 

Костилєвої С. О., д. і. н., професора, завідувача кафедри історії  

Хитровської Ю. В., д. і. н., доцента, доцента кафедри історії  

Боєвої С. Ю., к. і. н., доцента, доцента кафедри історії  

Кізлової А. А. к. і. н., докторант кафедри історії  

 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

Костилєва С.О. 

   

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

Хитровська Ю.В. 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2 

засідання науково-методичної комісії університету 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 23.03.2018р. 

 

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 – докторант кафедри історії ФСП, к.істор.н.;  

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

Запрошені на засідання: 

Боєва Світлана Юріївна – доцент каф.історії, доцент, к.істор.н. 

Бузань Віталій Юрійович ст.викл. каф. історії, к.істор.н. 

Лабур Ольга Володимирівна - доцент каф.історії, доцент, к.істор.н. 

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

Відсутні: немає 

 

СЛУХАЛИ 

1. Гаранта освітньо-наукової програми «Історія» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти Костилєву С.О. щодо: 

- обговорення та ухвалення ОНП «Історія» 2018 року; 

- обговорення та ухвалення Навчального плану набору студентів 2018 

року; 

- обговорення та ухвалення Робочих навчальних планів на 2018/2019 н.р.; 

- розробки навчальних програм з навчальних дисциплін за новою ОНП 

2018 року.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова робочої групи Тарнавський І.С., щодо розробленої ОНП «Історія» 

2018 року. Було зазначено, що проект ОНП був наданий НПП кафедри 

16.03.2018р для обговорення та внесення пропозицій. Всі пропозиції що 

надійшли від НПП кафедри були враховані в ОНП. 

2.  Члени комісії та запрошені викладачі кафедри, щодо обговорення та 

ухвалення ОНП 2018 року; Навчального плану набору 2018 року, Робочих 

навчальних планів на 2018/2019н.р. та розробку пакету документів з 

навчальних дисциплін у відповідності до нової ОНП «Історія» 2018 року 

Обговорення поставлених питань та рішень: 

В обговоренні прийняли участь всі присутні на засіданні. Рекомендували 

ухвалити пропозиції голови НМКУ032 та голови робочої групи ОНП. Заперечень 

від присутніх не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Ухвалити укладену ОНП «Історія» 2018 року та рекомендувати на 

ухвалення кафедрою історії та Методичної ради Університету; 

2. Ухвалити укладений Навчальний план набору студентів 2018р та 



рекомендувати на ухвалення кафедрою історії та Вченою радою факультету 

соціології та права; 

3. Ухвалили укладений Робочий навчальний план 2018/2019 н.р. та 

рекомендувати його на ухвалення кафедри історії та Вченою радою факультету 

соціології та права; 

4. Розробити пакет документів з навчальних дисциплін за новою ОНП 

«Історія» 2018 року; 

5. Секретарю НМКУ032 взяти під контроль  виконання п.4 рішення 

НМКУ  032 та своєчасно доповідати по його виконання завідувачу кафедри 

Костилєвій С.О. 

 

 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

Костилєва С.О. 

   

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

Хитровська Ю.В. 

 

 



ПРОТОКОЛ № 3 

засідання науково-методичної комісії університету 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 25.06.2018р. 

 

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 – докторант кафедри історії ФСП, к.істор.н.;  

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

Запрошені на засідання: 

Боєва Світлана Юріївна – доцент каф.історії, доцент, к.істор.н. 

Бузань Віталій Юрійович ст.викл. каф. історії, к.істор.н. 

Лабур Ольга Володимирівна - доцент каф.історії, доцент, к.істор.н. 

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

Відсутні: немає 

 

СЛУХАЛИ 

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

рівня вищої освіти Костилєву С.О та викладачів кафедри історії щодо ухвалення 

пакету документів з навчальних дисциплін (НП, РНПКМ, РСО тощо) за новою 

ОНП «Історія» (2018) та рекомендувати їх на ухвалення Методичній комісії 

факультету. 

ВИСТУПИЛИ: 

Члени комісії та запрошені викладачі кафедри, щодо: 

-  Обговорення наповнення, відповідності матрицям нової ОНП (2018) пакету 

документів з навчальних дисциплін (НП, РНПКМ, РСО тощо) з урахуванням 

Начальних та робочих планів набору 2018 року; 

- ухвалення пакету документів з навчальних дисциплін за новою ОНП (2018). 

Обговорення поставлених питань та рішень: 

В обговоренні прийняли участь всі присутні на засіданні.  

Рекомендували ухвалити пакет документів з навчальних дисциплін (НП, 

РНПКМ, РСО тощо) та рекомендувати їх на ухвалення кафедри та МКФ.  

Заперечень від присутніх не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1) Ухвалити укладені пакети документів з навчальних дисциплін за новою 

ОНП (2018) та рекомендувати їх на затвердження засідання кафедри історії та 

Методичної комісії факультету. 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

Костилєва С.О. 

   

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

Хитровська Ю.В. 

 


