
 

ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ №6 

засідання кафедри історії 

від 13.02.2019року 

 

Присутні: НПП – 16; НДП -2, Запрошені: аспірантка Акименко К.В. (гр. ІА-81ф). 

Відсутні: НПП – 2; НДП -3  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про підсумки роботи аспірантки Акименко К.В. та виконання нею 

індивідуального плану за період з 01.10.2018р. по 28.02.2019р. (звіти аспірантки 

додається). Про затвердження плану роботи аспірантки на весняний семестр 

2018/2019 н.р. (Доповідач: асп. К.В.Акименко) 

 

СЛУХАЛИ звіт  аспірантки Акименко К.В. (додається) та доповідь її наукового 

керівника проф. Тарнавського І.С. про підсумки роботи Акименко К.В. з виконання 

індивідуального плану за період з 01.10.2018 р. по 28.02.2019р. та затвердження 

плану роботи на весняний семестр 2018/2019 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні звіту та доповіді наукового керівника взяли участь проф. 

Хитровська Ю.В., доц. Лабур О.В., проф. Ковальський Б.П., зав.каф. 

Костилєва С.О. 

Було рекомендовано ухвалити звіт аспірантки та ухвалити план роботи на 

весняний семестр 2018/2019 н.р. 

Заперечень та зауважень від НПП кафедри не надходило.  

ГОЛОСУВАННЯ 

Прийнято одноголосно згідно відкритого голосування: «ЗА»-16, «ПРОТИ»-0, 

«УТРИМАВСЯ»-0. 
 

 ВИРІШИЛИ :  

1. Звіти аспірантки Акименко К.В. за осінній семестр 2018/2019 н.р. 

2. План роботи на  весняний семестр 2018/2019 н.р.  

 

 

Зав. кафедри. історії.    Костилєва С.О. 

 

 

Секретар кафедри    Осташкіна В.М. 



Звіт 

про виконання індивідуального плану роботи 

за перше півріччя 2018-2019 навчального року 

(з 01.10.2018 р. по 28.02.2019р.) 

аспірантки кафедри історії 

Акименко Катерини Василівни 

 

Аспірантка Акименко К.В. 2018 року навчання виконує дисертаційне 

дослідження на тему «Націоналістичні організації української діаспори: ідейні 

основи та напрямки діяльності (кінець 1950-х – початок 1990-х років)» за 

спеціальністю 032 Історія та археологія. 

Відповідно до індивідуального плану першого семестру освітній 

компонент реалізований у вивченні та успішному складанні заліків з таких 

навчальних дисциплін, як «Комунікативна етика» і «Іноземна мова для наукових 

досліджень».  

Зроблена теоретична робота по дисертації: формулювання та затвердження 

теми дослідження, обгрунтування її актуальності, аналіз українських і 

зарубіжних наукових джерел, складання орієнтовного плану дослідницької 

роботи. Наукова робота по дисертації здійснювалася у формі збору і аналізу 

існуючих архівних джерел щодо історії націоналістичних організацій 

української діаспори. Були опрацьовані частини фонду Центрального 

державного архіву зарубіжної україніки та Центрального державного архіву 

громадських об’єднань, що відображають: 

• передумови, мету та власне історію створення Світової 

Координаційної Ради Ідеологічно Споріднених Націоналістичних Організацій 

(СКО ІСНО) та початок еволюційних демократизаційних змін як у ідеології 

націоналізму, так і у баченні націоналістичними організаціями діаспори своєї 

місії у 1956-1964 рр.;  

• склад СКР ІСНО, структуру керівних і виконавчих органів, їх роль і 

значення для співпраці українських націоналістичних організацій Європи та 

Америки; 



• основну діяльність СКР ІСНО про роботу з молоддю у 1964-1984 рр., 

її залучення до націоналістичного руху, оформлення спеціальної комісії молоді; 

• видавничу діяльність СКР ІСНО («Новий шлях», «Українська 

думка», «Самостійна Україна»); 

• діяльність ЦК КП(б)У про ведення контрпропаганди щодо 

інформаційних кампаній української діаспори. 

На основі проведеної дослідницької діяльності підготовлено і подано до 

друку у фаховому виданні кафедри «Сторінки історії» статтю на тему «Історія та 

причини створення Світової Координаційної Ради Ідеологічно Споріднених 

Націоналістичних Організацій». 

 

«__» лютого 2019р. 

 

Аспірантка     Акименко К.В. 

 

Науковий керівник    Тарнавський І.С. 

 


