
ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ № 12 

засідання кафедри історії 

від 26.06.2019року 

 

Присутні: НПП – 19; НДП -3, Запрошені: Жовта І.І.. 

Відсутні: НПП – 0 ; НДП -2  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проект наукової роботи Жовтої Ілони Іванівни «Повсякдення 

вихованок у жіночих школах м. Києва (ХІХ – поч. ХХ століття)» в рамках 

програми підготовки докторів філософії на 2018/2019 навч. рік та рекомендації до 

наукового керівництва дисертаційним дослідженням доц. кафедри Кізлової А.А. 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Доповідь Жовтої Ілони Іванівни з обґрунтування проекту теми 

наукової роботи «Повсякдення вихованок у жіночих школах м. Києва (ХІХ – поч. 

ХХ століття)» у рамках програми підготовки докторів філософії на 

2019/2020 навч. рік. 

2. Доповідь наукового керівника дисертаційного дослідження доц.  

кафедри А.А. Кізлової, щодо обґрунтування проекту теми наукової роботи Жовтої 

Ілони Іванівни. 
 

ОБГОВОРЕННЯ 

В обговоренні теми наукового роботи Жовтої Ілони Іванівни та доповіді 

наукового керівника брали участь проф. Хитровська Ю. В., доц. Лабур О. В., 

проф. Ковальський Б.П., зав.каф. Костилєва С.О.  

Заперечень, пропозицій та зауважень від НПП  кафедри не надходило. 

Прийнято одноголосно 

 

ВИРІШИЛИ: рекомендувати до вступу в аспірантуру в 2019 році Жовтій Ілоні 

Іванівні за науковою пропозицією «Повсякдення вихованок у жіночих школах 

м. Києва (ХІХ – поч. ХХ століття)».  

 

 

Зав. кафедри. історії.    Костилєва С.О. 

 

 

Секретар кафедри    Осташкіна В.М. 

 



ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання кафедри історії 

від 23.10.2019року 

 

Присутні: НПП – 16; НДП -3; Запрошені: аспірантка Жовта І.І.. (гр. ІА-91ф)  

Відсутні: НПП – 3; НДП -2  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Ухвалення теми дисертації та наукового керівника аспірантці набору 

2019 року Жовтій Ілоні Іванівні 
 

 СЛУХАЛИ Доповіді: 

1. аспірантки 1-го року навчання Жовтої Ілони Іванівни (гр.ІА-91ф) та доц. каф. 

історії Кізлової Антоніни Анатоліївни  щодо: 

- структури, наповнення, актуальності та плану виконання дисертації  

- ухвалення теми дисертації «Повсякдення вихованок у жіночих школах м. 

Києва (ХІХ – поч. ХХ століття)» 

2. завідувача кафедри С.О. Костилєвої щодо: 

- ухвалення Жовтій Ілоні Іванівні теми дисертації «Повсякдення вихованок у 

жіночих школах м. Києва (ХІХ – поч. ХХ століття)»; 

- призначити науковим керівником д.і.н., доц. кафедри історії 

Кізлову Антоніну Анатоліївну;  

 

В обговоренні питання виступили наступні викладачі кафедри доц. 

Кізлова А.А., зав.каф. Костилєва С.О., проф. Тарнавський І.С., 

проф. Ковальський Б.П., проф. Хитровська Ю.В. 

Заперечень, пропозицій та зауважень від НПП  кафедри не надходило. 

Прийнято одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ : 

1. Жовтій Ілоні Іванівні тему дисертації «Повсякдення вихованок у 

жіночих школах м. Києва (ХІХ – поч. ХХ століття)»;  

2. призначити науковими керівника д.і.н., доц. каф. історії 

Кізлову Антоніну Анатоліївну; 

 

Зав. кафедри. історії.    Костилєва С.О. 

 

 

Секретар кафедри    Осташкіна В.М. 

 


