
ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ №2 

засідання кафедри історії 

від 18.09.2019р. 

 

Присутні: НПП – 18; НДП -2;  

Запрошені: аспірантка Акименко К.В. (гр. ІА-81ф). 

Відсутні: НПП – 1; НДП -2.  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Звіт аспірантки Акименко К.В. про виконання індивідуального плану роботи 

за 2018/2019 навчальний рік - з 01.10.2018 р. по 30.09.2019р. (звіт аспірантки 

додається). Про виконання індивідуального плану роботи Акименко К.В. за 

2018/2019 н.р.  

2. Про план роботи аспірантки Акименко К.В. на 2019/2020 н.р. (план 

додається). 

 

1. СЛУХАЛИ: звіт аспірантки Акименко К.В. про виконання індивідуального 

плану роботи за 2018/2019 н.р.  - з 01.10.2018 р. по 30.09.2019р. (звіт аспірантки 

додається). Виступ наукового керівника проф. Тарнавського І.С. про виконання 

індивідуального плану роботи аспіранткою за 2018/2019 н.р.  

ГОЛОСУВАННЯ: 

         Викладачі кафедри розглянули надіслані документи та проголосували 

відкритим голосуванням одноголосно:  

«ЗА»-18, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ»-0.  

ВИРІШИЛИ :  

 Ухвалити індивідуальний план роботи аспірантки Акименко К.В. за 2018/2019 

н.р виконаний у повному обсязі, рекомендувати подовжити її навчання в 

аспірантурі. 

 

2. СЛУХАЛИ наукового керівника проф. Тарнавського І.С. про  план роботи 

аспірантки Акименко К.В. на 2019/2020 н.р. (план додається). 

 

Викладачі кафедри розглянули документи та проголосували відкритим 

голосування, щодо затвердження плану роботи аспірантки Акименко К.В. на 

2019/2020 н.р.  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»-18, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ»-0.  

ВИРІШИЛИ :  

Затвердити плани роботи аспірантки Акименко  К.В. на 2019/2020 н.р. 

 

Зав. кафедри. історії.    Костилєва С.О. 

 

Секретар кафедри    Осташкіна В.М. 



ВИТЯГ 

з протоколу № 2__ засідання кафедри « Історії», ФСП 
 

від «18»  вересня 2019 року 

 

СЛУХАЛИ: інформацію наукового керівника проф., д.іст.н. Тарнавського І.С. та 

аспіранта Акименко Катерини Василівни про виконання індивідуального плану 

роботи аспіранта першого року навчання за період 01.10.2018 р.– 30.09.2019 р. 
 

Назва 

кафедри/ 

код 

спеціальності 

Прізвище, 

ініціали 

наукового 

керівника 

Прізвище, 

ініціали 

аспіранта 

Відмітки про виконання індивідуального 
плану роботи аспіранта за 2018-2019 

навч. рік 
Освітня 
складова: 
Перелік 
складених 
дисциплін  з 
позна-ченням 
кількості 
кредитів 

Наукова складова: 
виконана робота по 
дисертації, публікації, 
конференції, тощо 

Кафедра 

історії/ 032 

Історія та 

археологія 

Тарнавський 

І.С. 

Акименко 

К.В. 

1-й семестр 

1. Філософія. 

Модуль 1-

Комунікативна 

етика. (1,5 

кредити) 

2. Іноземна 

мова для 

наукової 

комунікації (3 

кредити) 

 

2-й семестр 

1. Філософія. 

Модуль 2-

Соціальна 

філософія. (2,5 

кредити) 

2. Іноземна 

мова для 

наукової 

комунікації (3 

кредити) 

3. Культура 

мовлення і 

публічної 

презентації 

історичних 

досліджень (2 

кредити) 

Виконана робота по 
дисертації: 
Визначено та 
затверджено тему 
дисертаційного 
дослідження, 
обґрунтована її 
актуальність. 
Проаналізована 
українська і зарубіжна 
історіографія, складено 
орієнтовний план 
дослідницької роботи. 
Опрацьовані і 
систематизовані  
архівні джерела щодо 
історії 
націоналістичних 
організацій української 
діаспори з фондів 
Центрального 
державного архіву 
зарубіжної україніки та 
Центрального 
державного архіву 
громадських об’єднань 
України. 
 
Публікації:  
Опублікована стаття 
«Діяльність Світової 
Координаційної Ради 
Ідеологічно 
Споріднених 
Націоналістичних 
Організацій щодо 
залучення молоді 
української діаспори до 
націоналістичного руху 
(1964 – початок 1990-х 
років)» у науковому 
фаховому виданні 
«Гілея» (№146). 



 
УХВАЛИЛИ: 
1. Освітня складова за перший рік підготовки в аспірантурі Акименко К.В. 

виконана в повному обсязі відповідно навчального плану на 2018/2019навч. рік. 
 
2. За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспірантів 
Акименко К.В.  

виконаним в повному обсязі і рекомендувати подовжити навчання в аспірантурі. 
 
Зав. кафедри історії ФСП             _____________Костилєва С.О. 
                                                                                                                      (підпис)                                          (прізвище та ініціали) 

Секретар кафедри історії, ФСП                _____________Осташкіна В.М. 
                                                                                                                      (підпис)                                          (прізвище та ініціали) 

 



ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ №7 

засідання кафедри історії 

від 19.02.2020року 

 

Присутні: НПП – 16; НДП -2,  

Запрошені: аспіранти Жовта І.І. (гр. ІА-19ф), Акименко К.В. (гр. ІА-81ф). 

Відсутні: НПП – 2; НДП -3  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про підсумки роботи аспірантів Жовтої І.І., Акименко К.В. та 

виконання ними індивідуальних планів за період з 01.10.2019 р. по 29.02.2020 р. 

(звіти аспірантів додаються).  

2. Про  затвердження планів роботи аспірантів Жовтої І.І., Акименко К.В. 

на весняний семестр 2019/2020 н.р. 

СЛУХАЛИ: звіти  аспірантів Жовтої І.І., Акименко К.В. (додаються) та доповіді 

їх наукових керівників проф. Тарнавського І.С., доц. Кізлову А.А. про підсумки 

роботи аспірантів та виконання ними індивідуальних планів за період з 01.10.2019 

р. по 28.02.2020р. та затвердження планів роботи аспірантів на весняний семестр 

2019/2020 н.р. 

1. Звіт аспірантки 2-го року підготовки Акименко К.В. та доповідь наукового 

керівника проф. Тарнавського І.С. 

2. Звіт аспірантки 1-го року підготовки Жовтої І.І. та доповідь наукового керівника 

доц. Кізлової А.А. 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь проф.Хитровська Ю.В., доц. Лабур О.В., доц. 

Кізлова А.А., проф. Ковальский Б.П., зав.каф. Костилєва С.О. 

Було рекомендовано ухвалити звіти аспірантів та надати витяг з протоколу 

засідання кафедри до ВР ФСП. 

Заперечень та зауважень від НПП кафедри не надходило.  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»-16, «ПРОТИ» -0, «УТРИМАВСЯ»-0.  

 

ВИРІШИЛИ : Ухвалити звіти аспірантів за осінній семестр 2019/2020 н.р..  

                            Надати витяг з засідання кафедри до ВР ФСП. 

 

 

Зав. кафедри. історії.    Костилєва С.О. 

 

 

Секретар кафедри    Осташкіна В.М. 



ВИТЯГ 

з протоколу № _7__ засідання кафедри « Історії», ФСП 
 

від «_19_ »  лютого 2020 року 

 

СЛУХАЛИ: інформацію наукового керівника проф., д.іст.н. Тарнавського І.С. та аспіранта Акименко Катерини Василівни про 

виконання індивідуального плану роботи аспіранта другого року навчання за період 01.10.2019 р.– 29.02.2020 р. 
 

Назва 

кафедри/ 

код 

спеціальності 

Прізвище, 

ініціали 

наукового 

керівника 

Прізвище, 

ініціали 

аспіранта 

Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2019-2020 навч. 
рік 

Освітня складова: 
Перелік складених 
дис-циплін  з позна-
ченням кількості 
кредитів 

Наукова складова: 
виконана робота по дисертації, публікації, конференції, тощо 

Кафедра 

історії/ 032 

Історія та 

археологія 

Тарнавський 

І.С. 

Акименко 

К.В. 

 

1. Історичне 

джерелознавство (4 

кредити) 

2. Інформаційно-

комунікаційні 

технології в 

історичних 

дослідженнях (2 

кредити) 

3. Педагогічна 

практика (2 

кредити) 

Виконана робота по дисертації: 

Опрацьована українська і зарубіжна історіографія за темою 

дисертації. Зібрані, вивчені і систематизовані архівні джерела 

щодо історії націоналістичних організацій української діаспори з 

фондів Центрального державного архіву зарубіжної україніки, 

Центрального державного архіву громадських об’єднань України, 

Галузевого Державного Архіву Служби Безпеки України. 

Конференції: 

Міжнародна наукова конференція «Теорія і практика сучасної 

освіти і науки», «Стратегія визвольного руху націоналістичних 

організацій української діаспори (кінець 1950-х – початок 1990-х 

рр.)» сучасної освіти і науки» 

Публікації; 

Готується до видання наукова стаття «Transformation of the 

Organization of Ukrainian Nationalists in Emigration: From Radical to 

Democratic Nationalism» для видання «Journal of Nationalism, 

Memory & Language Politics» 

 



УХВАЛИЛИ: 
1. Освітня складова за другий семестр підготовки в аспірантурі Акименко К.В. виконана в повному обсязі відповідно 
навчального плану на 2019/2020навч. рік. 
2. За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспірантів Акименко К.В. виконаним в повному обсязі і 
рекомендувати подовжити навчання в аспірантурі. 
 

Зав. кафедри історії ФСП             _____________Світлана КОСТИЛЄВА  
                                                                                                                      (підпис)                                          (прізвище та ініціали) 

Секретар кафедри історії, ФСП                _____________Галина КОРНІЄНКО 



ВИТЯГ 

з протоколу № __7___ засідання кафедри « Історії», ФСП 
 

від «_19__»  лютого 2020 року 
 

СЛУХАЛИ: інформацію наукового керівника проф., д.іст.н. Кізлової А.А.. та аспіранта Жовтої Ілони Іванівни про виконання 

індивідуального плану роботи аспіранта першого року навчання за період 01.10.2019 р.– 29.02.2020 р. 
 

Назва 

кафедри/ 

код 

спеціальності 

Прізвище, 

ініціали 

наукового 

керівника 

Прізвище, 

ініціали 

аспіранта 

Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2019-2020 навч. рік 

Освітня 
складова: 
Перелік 
складених 
дисциплін  з 
позна-ченням 
кількості 
кредитів 

Наукова складова: 
виконана робота по дисертації, публікації, конференції, тощо 

Кафедра 

історії / 032 

Історія та 

археологія 

Кізлова 

А.А. 

Жовта І.І. 
 

1. Філософія. 

Модуль 1. 

Комунікативна 

етика  (1,5 

кредити) 

2. Іноземна мова 

для наукових 

досліджень (3 

кредити) 

 

Виконана робота по дисертації: 
Визначено та затверджено тему дисертаційного дослідження та її 
актуальність. Опрацьовано великий масив джерел та праць науковців. 
Конференції: 
Участь у роботі ІV Міжнародної наукової конференції «Історико-
краєзнавчі дослідження: традиції та інновації», яка відбулась 28-29 
листопада 2019 р. у м. Суми. 
Публікації: 
Публікація наукових тез: Відвідини Інституту шляхетних дівчат м. 
Києва у контексті повсякдення вихованок (ХІХ – перша третина ХХ 
ст.). Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: Матеріали 
ІV Міжнародної наукової 
Конференції (Суми, 28-19 листопада 2019 року). У 2-хчастинах. 
Частина 2. Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. С.157-160.  
Запланована робота: 
1) Написання статті для фахового закордонного видання на 
англійській мові: «Викладацький склад Інституту шляхетних дівчат м. 
Києва у ХІХ – першій третині ХХ ст. і його роль у повсякденні 
вихованок».  



 
УХВАЛИЛИ: 
1. Освітня складова за перший семестр підготовки в аспірантурі Жовта І.І.. виконана в повному обсязі відповідно 
навчального плану на 2019/2020навч. рік. 
 
2. За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспіранта Жовтої І.І.. виконаним в повному обсязі і рекомендувати 
продовжити навчання в аспірантурі. 
 

    Зав. кафедри історії ФСП             _____________Світлана КОСТИЛЄВА  
                                                                                                                      (підпис)                                          (прізвище та ініціали) 

Секретар кафедри історії, ФСП                _____________Галина КОРНІЄНКО 

2) Опрацювання фонду 142 Держархіву м. Києва.   
3) Участь у конференції кафедри історії КПІ імені Ігоря 
Сікорського. Травень 2020 року. 


