
ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ №2 

дистанційного засідання кафедри історії 

від 10.09.2020 р. 

 

Присутні: НПП – 18; НДП -2;  

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

81ф). 

Відсутні: НПП – 1; НДП -2.  

 

 Засідання проводилось в дистанційному режимі через лист голосування НПП 

та відправлення його на е-пошту кафедри (листи голосування додаються до 

протоколу).  

 10.09.2020 р. через пошту НПП та НДП було надіслано порядок денній, лист 

голосування НПП, пакет документів аспірантів (звіти, плани роботи тощо) наказ по 

КПІ (№4-132 від 10.08.2020 р.). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Звіти аспірантів Акименко К.В. та Жовтої І.І. про виконання індивідуальних 

планів роботи за 2019/2020 навчальний рік - з 01.10.2019 р. по 30.09.2020р. (звіти 

аспірантів додаються). Про виконання  індивідуальних планів роботи аспірантів за 

2019/2020 н.р.  

2. Про план роботи аспірантів на 2020/2021 н.р. (плани додаються). 

 

1. СЛУХАЛИ: звіти аспірантів Акименко К.В. та Жовтої І.І. про виконання 

індивідуальних планів роботи за 2019/2020 навчальний рік навчання - з 

01.10.2019 р. по 30.09.2020р. (звіти аспірантів додаються). Доповіді наукових 

керівників проф. Тарнавського І.С. та доц. Кізлову А.А. про виконання 

індивідуальних планів роботи аспірантів за 2019/2020 н.р.  

         Викладачі кафедри розглянули надіслані е-документи та проголосували через 

е-пошту, надіславши е-лист голосування.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Надійшло листів від НПП – 18; не голосувало – 0. 
група  ПІБ ЗА ПРОТИ  УТРИМАВСЯ ПРИМІТКА 

ІАР-91ф Жовта І.І. 18 0 0  

ІАР-81ф Акименко К.В. 18 0 0  

 

ВИРІШИЛИ:  

 Виконання  індивідуальних планів роботи аспірантів за 2019/2020 н.р 

група  ПІБ ПРИМІТКА про виконання індивідуального плану 

ІАР-91ф Жовта І.І. в повному обсязі, рекомендувати подовжити їх навчання 

в аспірантурі 

ІАР-81ф Акименко К.В. в повному обсязі, рекомендувати подовжити їх навчання 

в аспірантурі 
 

 

2. СЛУХАЛИ аспірантів Жовту І.І. та Акименко К.В. про плани роботи на 

2020/2021 н.р. (плани додаються). 



Викладачі кафедри розглянули надіслані е-документи та проголосували через 

е-пошту, надіславши е-лист голосування, за затвердження планів роботи аспірантів 

Жовтої І.І. та Акименко К.В. на 2020/2021 н.р. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Надійшло листів від НПП – 18; не голосувало – 0. 
група  ПІБ ЗА ПРОТИ  УТРИМАВСЯ ПРИМІТКА 

ІАР-91ф Жовта І.І. 18 0 0  

ІАР-81ф Акименко К.В. 18 0 0  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити плани роботи аспірантів Жовтої І.І. та Акименко  К.В. на 

2020/2021 н.р. 

 

 

 

Зав. кафедри. історії.    Світлана КОСТИЛЄВА 

 

 

Секретар кафедри    Галина КОРНІЄНКО 



ВИТЯГ 

з протоколу № _2_ засідання кафедри « Історії», ФСП 
 

від «_10_»  вересня 2020 року 
 

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

індивідуальних планів роботи аспірантів першого року навчання за період 01.10.2019 р.– 30.09.2020 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 
позначенням кількості кредитів 

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

Кафедра 

історії/ 032 

Історія та 

археологія 

Кізлова А.А. Жовта І.І. 1 семетр 

1. Філософія. Модуль 1. 

Комунікативна етика  (1,5 кредити) 

2. Іноземна мова для наукових 

досліджень (3 кредити) 

2 семестр 

1. Філософія. Модуль 2. Соціальна 

філософія (2,5 кредити) 

2. Іноземна мова для наукових 

досліджень (3 кредити) 

3. Особливості  публічної презентації 

та експертизи результатів історичних 

досліджень (2 кредита) 

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. 

Заочна участь у роботі І всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. Київ, 22 травня 2020 р. 

Публікації: 

Публікація наукових тез:  

1.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.  

2.Досвід боротьби з холерою в Київському 

інституті шляхетних дівчат у 1871 і у 1872 роках 

// Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: 



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 
позначенням кількості кредитів 

Наукова складова: 
виконана робота по дисертації, публікації, 
конференції, тощо. 
стан, перспективи (актуальні питання нового та 

новітнього періодів): Матеріали І всеукраїнської 

науково-практичної конференції, м. Київ, 22 

травня 2020 р. Київ : Арт Економі, 2020. С. 9–12. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Освітня складова за перший рік підготовки в аспірантурі Жовта І.І., виконана в повному обсязі відповідно навчального плану на 

2019/2020 навч. рік. 

 

2. За звітний період вважати індивідуальні плани роботи аспірантів Жовта І.І виконаними в повному обсязі і рекомендувати 

подовжити їх навчання в аспірантурі. 
 
 
 
    Зав. кафедри історії ФСП             ____________                _Світлана КОСТИЛЄВА  
                                                                                                                          (підпис)                                          (прізвище та ініціали) 

 
 
    Секретар кафедри історії, ФСП                ____________              __Галина КОРНІЄНКО 
                                                                                                                           (підпис)                                          (прізвище та ініціали) 



ВИТЯГ 

з протоколу № 2 засідання кафедри « Історії», ФСП 
 

від «_10_ »  вересня 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.– 30.09.2020 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 семестр 
1. Історичне джерелознавство 
(4 кредити) 
2. Інформаційно-комунікаційні 
технології в історичних 
дослідженнях (2 кредити) 
3. Педагогічна практика (2 
кредити) 
 
2  семестр 
1. Архівознавство України (2 
кредити) 
2. Теорія та методологія 
історичних досліджень (4 
кредити) 
3. Гендерна історія України (2 
кредити) 
4. Українська історична 
біографістика (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. 

Опрацьовані публіцистичні та періодичні видання 

української діаспори. 

Підготовлена перша редакція другого розділу 

дисертації «Структура українського 

націоналістичного руху в діаспорі та його ідеологічні 

основи» та передана на розгляд науковому керівнику. 

 

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»; І Всеукраїнська науково-практична 

конференція "Історія, культура, пам'ять у науковому 



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 

вимірі: стан, перспективи", «Напрямки інформаційної 

політики націоналістичних організацій 

української діаспори (кінець 1950 - початок 1990-х 

рр.)». 

 

Публікації: 

Передано до видання стаття «Transformation of the 

nationalist ideology of the OUN (m) in the diaspora 

(second half of the 1940’s – first half of the 1990’s)», 

«Journal of Nationalism, Memory & Language Politics» 
 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Освітня складова за другий рік 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 №10 

дистанційного засідання кафедри історії 

від 10.02.2021року 

 

Присутні: НПП – 16; НДП -2, 

Запрошені: аспірантка Тарасюк М.Ю. (гр. ІА-01ф) аспірантка Жовта І.І. (гр. ІА-

19ф), аспірантка Акименко К.В. (гр. ІА-81ф). 

Відсутні: НПП – 2; НДП -3  

 

 Засідання проводилось в дистанційному режимі через чат відеозустрічі,  

Бюлетень голосування НПП в клас або відправлення його на е-пошту кафедри . 

 8.02.2021р. через пошту НПП та НДП було надіслано порядок денній, 

бюлетень голосування НПП, пакет документів аспірантів (звіти, плани роботи 

тощо). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

виконання ними індивідуальних планів за період з 01.10.2020р. по 28.02.2021р. 

(звіти аспірантів додаються).  

2. Про  затвердження планів роботи аспірантів М.Ю.Тарасюк, І.І.Жовтої, 

К.В.Акименко на весняний семестр 2020/2021 н.р.  

СЛУХАЛИ: звіти  аспірантів М.Ю.Тарасюк, І.І.Жовтої, К.В.Акименко 

(додаються) та доповіді їх наукових керівників про підсумки роботи аспірантів з 

виконання індивідуальних планів за період з 01.10.2020 р. по 28.02.2021р. та 

затвердження планів роботи аспірантів на весняний семестр 2020/2021 н.р. 

1. Звіт аспірантки 3-го року підготовки Акименко К.В. та доповідь наукового 

керівника проф. Тарнавського І.С. 

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

доц. Кізлової А.А. 

3. Звіт аспірантки 1-го року підготовки Тарасюк М.Ю. та доповідь наукового 

керівника проф. Костилєвої С.О. 

ВИСТУПИЛИ 

В обговоренні звітів та доповідей наукових керівників взяли участь проф. 

Хитровська Ю.В., доц. Лабур О.В., доц. Кізлова А.А. 

Було рекомендовано ухвалити звіти аспірантів та надати витяг з протоколу 

засідання кафедри до Вченої ради ФСП. 

Заперечень та зауважень від НПП кафедри не надходило.  

ГОЛОСУВАННЯ 

 Прийнято відкритим голосування через Чат відео-зустрічі та телефонні 

дзвінки (технічні причини): 

 «ЗА» -18;  

«ПРОТИ»- 0;  

«УТРИМАЛОСЬ»-0. 

 ВИРІШИЛИ:  

1. Ухвалити звіти аспірантів за осінній семестр 2020/2021 н.р..  



2.  Надати витяг з засідання кафедри до ВР ФСП. 

 

 

Зав. кафедри. історії.    Світлана КОСТИЛЄВА 

 

 

Секретар кафедри    Галина КОРНІЄНКО 



ВИТЯГ 

з протоколу № _10__ засідання кафедри « Історії», ФСП 
 

від «_10_»  лютого 2021 року 
 

СЛУХАЛИ: інформацію наукового керівника проф., д.іст.н. Костилєву С.О. та аспірантку  Тарасюк Марину Юріївну про 

виконання індивідуального плану роботи аспіранта першого року навчання за період 01.10.2020 р.– 28.02.2021 р. 
 

Назва 

кафедри/  

код 

спеціально

сті 

Прізвище, 

ініціали 

наукового 

керівника 

Прізвищ

е, 

ініціали 

аспірант

а 

Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2020-2021 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 

Костилєва 

С.О. 

Русина 

О.В. 

Тарасюк 

М.Ю. 

1. Філософські засади 

наукової діяльності-1.  

Науковий світогляд та 

етична культура 

науковця (2 кредити) 

2. Іноземна мова для 

наукової діяльності-1. 

Іноземна мова для 

наукових досліджень 

(3 кредити) 

3. Історичне 

джерелознавство  

(3 кредити) 

 

Додатково: 

1.Курс «Introduction to 

Philosophy» від The 

University of Edinburgh 

Виконана робота по дисертації: 

Визначено та затверджено тему дисертаційного дослідження та 

її актуальність. Опрацьовано масив історіографії, що 

стосується історії повсякдення як історичного напряму у 

вітчизняній історіографії (О.Удод, О.Коляструк, О.Куновська 

та інші)  та останні видання з цього питання у англомовній 

літературі (J.Brewer, N.Elias, A.Port, I.Szijarto). Визначені 

основні ідеї німецького варіанту історії повсякдення - 

Alltagsgeschichte - на основі праць її головного теоретика A. 

Ludtke. 

Конференції: 

Заочна участь у роботах: 

1. IV International scientific conference «Modern educational 

space: The transformation of national models in terms of 

integration», Leipzig University, 23 жовтня 2020 р.; 

2. International scientific and practicial conference «Political 

science, philosophy, history and sociology: Development areas and 

trends in Ukraine and EU», Wloclawek, 30-31 жовтня 2020 р. 



на освітній платформі 

Coursera 

2.Курс «Tricky 

American English 

pronunciation» від 

University of 

California, Irvine (UCI) 

на освітній платформі 

Coursera. 

 

Публікації: 

Публікація наукових тез:  

1 Алкогольні напої на Волині у кінці XIV - середині XVI ст.: 

виробництво та споживання// Modern educational space: The 

transformation of national models in terms of integration: 

Сonference Proceedings. (Лейпциг, 10 жовтня 2020 р.). Leipzig: 

Baltija Publishing, 2020. С.110-114.  

2. Головні убори та аксесуари волинян середини XVI століття// 

International scientific and practical conference «Political science, 

philosophy, history and sociology: Development areas and trends in 

Ukraine and EU» (Влоцлавек, 30-31 жовтня 2020 р.). Wloclawek: 

Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. С. 78–82. 

Курси: 

1.«How to write and publish a scientific paper (Project-Centered 

course)» від École Polytechnique, Paris на освітній платформі 

Coursera та отримано сертифікат про успішне завершення.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Освітня складова за перший семестр підготовки в аспірантурі Тарасюк М.Ю. виконана в повному обсязі відповідно 

навчального плану на 2020/2021 навч. рік. 

2. За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспіранта Тарасюк М.Ю. виконаним в повному обсязі і 

рекомендувати продовжити навчання в аспірантурі. 

 

    Зав. кафедри історії             ____________                _Світлана КОСТИЛЄВА  
                                                                                                                          (підпис)                                          (прізвище та ініціали) 

 

    Секретар кафедри історії              ____________              __Галина КОРНІЄНКО  

 

 



ВИТЯГ 

з протоколу № _10__ засідання кафедри « Історії», ФСП 

від «_10_»  лютого 2021 року 
 

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

індивідуальних планів роботи аспірантів другого року навчання за період 01.10.2020 р.– 28.02.2021 р. 

Назва 
кафедри/ 
код 
спеціальності 

Прізвище, 
ініціали 
наукового 
керівника 

Прізвище, 
ініціали 
аспіранта 

Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2019-2020навч.рік 
Освітня 
складова: 
перелік складених дисциплін з 

позначенням кількості кредитів 

Наукова складова: 

виконана робота по дисертації, публікації, конференції, тощо 

Кафедра 

історії/ 032 

Історія та 

археологія 

Кізлова 

А.А. 

Жовта І.І. 3  семетр 

1. Історичне 

джерелознавство (3 

кредити) 

2. Інформаційно-

комунікаційні 

технології в історичних 

дослідженнях (3 

кредити) 

3. Організація науково-

інноваційної діяльності 

в гуманітарній сфері-2. 

Організація науково-

інноваційної діяльності 

(2 кредитів); 

4. Гендерна історія 

України (3 кредити); 

5. Педагогічна 

практика (4 кредити) 

Виконана робота по дисертації: 

Пошук нових джерел та досліджень з теми дисертації.  

Конференції: 

Заочна участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Україна. 

Європа. Світ. Історія та Сучасність», яка відбулась 4-5 грудня 2020 р. у м. Київ. 

Публікації: 

Публікація наукових тез:  

Жовта І.І. Досвід пепіньєрки в Київському інституті шляхетних дівчат у ХІХ – 

першій третині ХХ ст. Україна. Європа. Світ. Історія та Сучасність: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4-5 грудня 2020 р. Київ: 

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. с. 10-14. 

Публікація статті у закордонному виданні: 

Zhovta Ilona. A collective portrait of teachers of Kyiv institute of noble girls in their daily 

routine in the 19th century. Epochi [Epochs]. Edition of the Department of History of 

«St. Cyril and St. Methodius» University of Veliko Tаrnovo. Volume XXVIII (2020). 

Issue 2. P. 307-314. 

Публікація статті у фаховому українському журналі категорії Б: 

Жовта І.І. Досвід роботи класних дам у Київському інституті шляхетних дівчат і їхні 

відносини з вихованками у XIX – на початку XX ст. Вчені записки Таврійського 

національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2020. Том 

31 (70). № 4. С. 30-35. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Освітня складова за звітний період підготовки в аспірантурі Жовта І.І., виконана в повному обсязі відповідно навчального 

плану на 2020/2021 навч. рік. 

2. За звітний період вважати індивідуальні плани роботи аспірантів Жовта І.І виконаними в повному обсязі і рекомендувати 

подовжити їх навчання в аспірантурі. 
 
    Зав. кафедри історії             _____________Світлана КОСТИЛЄВА   
    Секретар кафедри історії                 _____ Галина КОРНІЄНКО 



ВИТЯГ 

з протоколу № __10__ засідання кафедри «Історії»  факультету соціології і права 
 

від “__10_” лютого 2021 року 

СЛУХАЛИ: інформацію наукового керівника, проф. д.і.н. Тарнавського І.С. та аспірантки  Акименко Катерину Василівну  про 

виконання індивідуальних планів роботи аспірантів третього року навчання за період 01.10.2020 р.– 01.02.2021 р. 
Назва 

кафедри/ 

код 

спеціальності 

Прізвище, 
ініціали 

наукового 
керівника 

Прізвище, 

ініціали 

аспіранта 

Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2020/2021 навч.рік 

Наукова складова: 1.виконана робота по дисертації, 2. публікації (кількість, рівень публікації); 3.конференції, 

тощо 4. орієнтовний термін подання роботи на розгляд рецензентів і попередню експертизу 

Історії/ 

032 Історія 

та 

археологія 

Тарнавський 

І.С. 

Акименко 

К.В. 

1.Наукова робота виконана на 50%: написано другий розділ роботи «Український 

націоналістичний рух за межами УРСР: структура та ідеологічні основи» і почата робота над 

третім розділом «Основні напрямки діяльності українських націоналістичних організацій 

діаспори». 

2. Публікації: 

«Ідеологічні основи Організації Українських Націоналістів за кордоном (1950-ті – поч. 1990 

рр.)», Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та 

філософські науки». 

«Періодика націоналістичних організацій діаспори як засіб створення українського 

інформаційного простору в умовах еміграції (1950-ті – поч.. 1990-х рр..)», «Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія: Історія». 

3. Конференції: 

«Шляхи збереження національної ідентичності в діаспорі українськими націоналістичними 

організаціями» (1950-ті – поч. 1990-х рр.)», Всеукраїнська наукова конференція ХІ 

«Богданівські читання» в Черкаському національному університеті ім.. Б. Хмельницького 9-

10 грудня 2020 р.; 

«Журнал «Самостійна Україна» як виразник націоналістичної думки української діаспори», 

ІІІ Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука у мінливому світі» в Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара 26-27 березня 2021 р. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. За звітний період вважати індивідуальні плани роботи аспірантів  Акименко К.В. виконаними в повному обсязі і 

рекомендувати: 
 

Зав. кафедри історії             ____________                _Світлана КОСТИЛЄВА  
                                    (підпис)                                          (прізвище та ініціали) 

Секретар кафедри історії                ____________              __Галина КОРНІЄНКО                           

      (підпис)                                          (прізвище та ініціали) 


