
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання науково-методичної комісії університету  

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 25.03.2020 року 

 

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 Історія та археологія 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент. 

Запрошені на засідання: 

Боєва Світлана Юріївна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Бузань Віталій Юрійович – ст.викладач кафедри історії , к.і.н.; 

Лабур Ольга Володимирівна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Хитровська Юлія Валентинівна – професор кафедри історії, д.і.н., професор. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову НМКУ 032 проф. Костилєву С.О. (гаранта ОНП від випускної кафедри) 

щодо: 

1) призначення секретарем засідання НМКУ зав. навчально-

методичного кабінету Корнієнко Галини Альбертівни; 

2) ухвалення складу НМКУ 032 Історія та археологія за ОНП (2018) 

«Історія»; 

3) ухвалення переліку й анотацій вибіркових дисциплін до Ф-каталогу 

факультету та Ф-каталогу кафедри; 

4) необхідності оновлення та модернізації освітньо-наукової програми 

«Історія» за спеціальністю 032 «Історія та археологія» з залученням 

стейкхолдерів, випускників кафедри за спеціальністю та здобувачів вищої 

освіти, що закріплені за кафедрою тощо (підстава – наказ по КПІ ім. Ігоря 

Сікорського від 13.02.2020 р. за № 2/19); 

5) складу робочої групи для розробки ОНП «Історія» (керівник групи – 

Костилєва С.О.; члени групи – Кізлова А.А., Тарнавський І.С.). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Члени комісії та запрошені викладачі кафедри щодо пропозицій гаранта та 

голови НМКУ 032 Історія та археологія. 

В обговоренні взяли участь усі присутні на засіданні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Ухвалити склад НМКУ 032 Історія та археологія за ОНП (2018) 

«Історія»: 

голова НМКУ 032 Історія та археологія  Костилєва Світлана Олександрівна –  

завідувач кафедри історії, д.і.н., професор; 



члени НМКУ 032 Історія та археологія  

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент; 

2. Секретарем НМКУ 032 Історія та археологія призначити зав. 

навчально-методичного кабінету Корнієнко Галину Альбертівну; 

3. Затвердити склад робочої групи для оновлення ОНП «Історія» 

(керівник групи – Костилєва С. О. (гарант ОНП); члени групи – Кізлова 

А. А., Тарнавський І. С.). 

4. Доручити Гаранту та членам робочої групи ОНП «Історія» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти: 

- підготувати проект ОНП для громадського обговорення; 

- Бузаню В. Ю. розмістити модернізовану ОНП на сайті кафедри для 

обговорення; 

- Врахувати у освітній програмі зауваження та пропозиції за 

результатами громадського обговорення та вимоги  проекту Стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія. 

5. Розробити анотації з вибіркових дисциплін до Ф-каталогів та каталогів 

кафедри. Рекомендувати ухвалити їх на засіданні кафедри історії. 

Надати аспірантам доступ до документу для обрання вибіркових 

дисциплін на 2020/2021н.р. 

 

 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

 

 

Світлана КОСТИЛЄВА 

 

 

  

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

  

Галина КОРНІЄНКО 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2 

засідання науково-методичної комісії університету 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 03.04.2020 року 

 

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 Історія та археологія 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент. 

Запрошені на засідання: 

Боєва Світлана Юріївна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Бузань Віталій Юрійович – ст.викладач кафедри історії , к.і.н.; 

Лабур Ольга Володимирівна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Хитровська Юлія Валентинівна – професор кафедри історії, д.і.н., професор. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову НМКУ 032 Костилєву С. О. (гаранта ОНП від випускаючої кафедри), щодо 

наказу по КПІ ім. Ігоря Сікорського від 01.04.2020р. за № 1/131 

(https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Dodatok_4_Nakaz_1-131_01-04-

2020.pdf ): 

1) про «Положення про науково-методичну комісію Університету зі 

спеціальностей, гарантів ОП та групи забезпечення спеціальностей у КПІ ім. 

Ігоря Сікорського» (надалі НМКУ) та основні функції та обов’язки, 

покладених на комісію та гаранта ОП (додаток 4 до наказу): 

 

«4.11. Головними функціями групи забезпечення спеціальності є: 

– планування та організація освітнього процесу зі спеціальності, виконання 

навчальних планів, розробка (виконання) програм навчальних дисциплін; 

– підготовка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу зі 

спеціальності та створення належних умов для успішного оволодіння здобувачами 

ВО системою знань; 

– виконання рішень з питань забезпечення якості освітнього процесу та 

здійснення контролю за їх виконанням; 

– підведення підсумків поточної успішності здобувачів ВО зі спеціальності, 

успішності за семестр та навчальний рік;–залучення здобувачів ВО до наукової 

діяльності; 

– разом із Департаментом якості освітнього процесу (ДЯОП) підготовка та 

проходження процедури зовнішнього оцінювання ОП (розширення провадження 

освітньої діяльності, акредитація тощо). 

https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Dodatok_4_Nakaz_1-131_01-04-2020.pdf
https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Dodatok_4_Nakaz_1-131_01-04-2020.pdf


5.6. Функції Гаранта щодо розроблення освітньої програми: 

– координація роботи з розробки освітньої програми, навчального плану та 

навчально-методичного забезпечення освітніх компонент ОП; 

– забезпечення відповідності змісту освітньої програми стандарту ВО. 

 

5.8. Функції Гаранта щодо забезпечення та контролю якості підготовки 

здобувачів ВО: 

– контроль та координація забезпечення якості навчально-методичного 

забезпечення ОП; 

– контроль за дотриманням Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності; 

–ініціювання самооцінювання ОП, проведення планових процедур 

внутрішнього контролю якості з метою удосконалення ОП; 

– надання адміністрації Університету пропозицій щодо покращення 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення ОП; 

– контроль та вдосконалення практичної підготовки здобувачів ВО; 

– контроль за своєчасним розміщенням на офіційних інформаційних 

ресурсах Університету інформації щодо реалізації ОП». 

 

2) про ухвалення кандидатури Гаранта ОП та складу НМК КПІ ім. Ігоря 

Сікорського  032 Історія та археологія (додаток 2,3 до Наказу): 

 

032 Історія та археологія 

 

Костилєва Світлана Олександрівна – гарант ОНП доктора філософії «Історія», 

завідувач кафедри історії, д.і.н., професор;  

 

032 Історія та археологія 

 

Голова НМКУ 032 Історія та археологія   

Костилєва Світлана Олександрівна – завідувач кафедри історії, д.і.н., професор;  

Члени НМКУ 032 Історія та археологія 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент. 

 

Ухвалення назв освітніх програм за спеціальностями та закріплення їх кафедрами 

(додаток 1 до Наказу) : 

 



 

1) Створити експертну комісію щодо розгляду відповідності ОНП (2016, 

2018рр.) та НП набору здобувачів вищої освіти 2017, 2018 років та 

переведення аспірантів зі спеціальності 032 Історія та археологія на освітньо-

наукову програму «Історія» (ОНП 2018 р.). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Члени комісії та запрошені викладачі кафедри, щодо пропозицій гаранта та 

голови НМК КПІ ім. Ігоря Сікорського 032 Історія та археологія 

В обговоренні взяли участь всі присутні на засіданні. Заперечень від 

присутніх не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1)  Створити експертну комісію щодо розгляду відповідності ОНП (2016, 

2018рр.) та НП набору здобувачів вищої освіти 2017, 2018 років та переведення 

аспірантів за спеціальністю 032 Історія та археологія на освітньо-наукову програму 

«Історія» (ОНП 2018 р.) у складі: 

Голови – Костилєва Світлана Олександрівна – зав. каф. Історії, д.і.н., професор 

(голова НМКУ 032 Історія та археологія, гарант ОНП «Історія»); 

Членів комісії: 

Хитровська Юлія Валентинівна – проф. кафедри історії, доцент, д.і.н.; 

Попов Костянтин Леонідович – заст. декана з навчально-методичної та виховної 

роботи; 

Акімова Олена Андріївна – заступник декана з наукової роботи. 

2) Секретарю НМК КПІ ім. Ігоря Сікорського підготувати розпорядження по 

ФСП. 

 

 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

 

 

Світлана КОСТИЛЄВА 

 

 

  

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

  

Галина КОРНІЄНКО 

 

 



ПРОТОКОЛ № 3 

засідання науково-методичної комісії університету 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 30.06.2020 року 

 

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 Історія та археологія 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент. 

Запрошені на засідання: 

Боєва Світлана Юріївна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Бузань Віталій Юрійович – ст.викладач кафедри історії , к.і.н.; 

Лабур Ольга Володимирівна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Хитровська Юлія Валентинівна – професор кафедри історії, д.і.н., професор. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову НМКУ 032 Історія та археологія проф. Костилєву С.О. (гаранта ОНП від 

випускної кафедри), щодо узгодження: 

1)  нормативної складової спрямованої на формування компетентностей 

визначених відповідним стандартом ВО, що за обсягом становить для 

ОНП підготовки докторів філософів – 30 кредитів; 

2) проекту ОНП підготовки докторів філософії, та його розміщення на сайті 

кафедри історії для обговорення, надходження побажань та пропозицій 

зацікавлених осіб (стейкхолдерів) і випускників ОП. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Члени комісії та запрошені викладачі кафедри, щодо пропозицій гаранта 

та голови НМКУ 032 Історія та археологія. 

В обговоренні взяли участь всі присутні на засіданні. Заперечень від 

присутніх не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1) Затвердити зазначений перелік нормативних дисциплін, форму звітності 

та кількість кредитів, які формують нормативну складову, спрямовану на 

формування компетентностей, визначених відповідним стандартом ВО для 

ОНП підготовки докторів філософів – 30 кредитів (додаток № 1); 

2) Бузаню В. Ю. розмістити на сайті кафедри проект ОНП підготовки 

докторів філософії; 

3) Після надходження побажань та пропозицій заінтересованих осіб 

(стейкхолдерів) і випускників ОП, в кінці серпня 2020 року, розглянути цю 



інформацію, внести зміни до ОНП та винести на розгляд кафедри історії 

остаточну версію ОНП. 

 

 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

 

 

Світлана 

КОСТИЛЄВА 

 

 

  

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

  

Галина КОРНІЄНКО 

 

 

 

Додаток 1 

до засідання НМКУ 032 від 30.06.2020р. 

 

для ОНП підготовки докторів філософії -30 кредитів 

 

 Обов’язкові (нормативні) компоненти ОНП 
К

іл
ьк

іс
ть

 

к
р

ед
и

ті
в
 

Е
к
за

м
ен

и
 

за
л
ік

и
 

ЗО 1  Філософські засади наукової діяльності 6 
залік, 

екзамен 

ЗО 2  Іноземна мова для наукової діяльності 6 
залік,  

екзамен 

ЗО 3  Історичне джерелознавство  3 екзамен 

ЗО 4 Архівознавство України 3 екзамен 

ЗО 5 
Інформаційно-комунікаційні технології 

в історичних дослідженнях 
3 екзамен 

ЗО 6  
Теорія та методологія історичних 

досліджень 
3 екзамен 

ПО 1 
Організація науково-інноваційної 

діяльності в гуманітарній сфері 
4 екзамен 

ПО 2 Педагогічна практика 2 залік 

Разом нормативних ОК циклу загальної 

підготовки  
 30 

 



ПРОТОКОЛ № 4 

засідання науково-методичної комісії університету 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 28.08.2020 року 

 

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 Історія та археологія 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент. 

Запрошені на засідання: 

– директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії» Національної 

академії наук України член-кореспондент НАН України, д. і. н., проф. Андрій 

КУДРЯЧЕНКО; 

– головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки 

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 

доктор історичних наук, професор Юрій ШАПОВАЛ; 

– завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, доктор історичних наук, професор 

Тетяна КУЗНЕЦЬ; 

– випускники кафедри, кандидати історичних наук зі спеціальності 07.00.01 

“Історія України” Ольга МАРТИНЮК (захист 2017р.), Юрій ПЕРГА (захист 

2016р.); 

– здобувачі ступеня доктора філософії «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Катерина 

АКИМЕНКО (гр. ІА-81ф), Ілона ЖОВТА (гр. ІА-91ф). 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію членів НМК та стейкхолдерів стосовно тенденцій розвитку 

спеціальності з різних напрямів історичної науки та її розвиток. 

2. Інформацію гаранта ОНП «Історія» третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 032 Історія та археологія проф. Костилєвої С.О. про 

необхідність оновлення та вдосконалення освітньої програми. 

 

ВИСТУПИЛИ: Костилєва С.О., Кізлова А.А., Кудряченко А.І., Шаповал Ю.І., 

Кузнець Т. В., Мартинюк О.В., Перга Ю.М. 

 

В обговоренні взяли участь: 

1. Роботодавці (стейкхолдери): 

Роботодавці визначили основні пріоритети в оцінці якості підготовки 

фахівців найвищої кваліфікації: здатність визначати та розв’язувати складні 

науково-теоретичні й практичні, соціально значущі комплексні проблеми у галузі 



історії та археології на основі сучасної методології та джерел, що передбачає 

глибинне переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, 

впровадження сучасних досягнень історичної науки в професійну практику та/або 

науково-педагогічну діяльність. 

 

Проф. Кудряченко А.І. вніс пропозицію, що при формулюванні програмних 

результатів навчання в ОНП «Історія» слід чітко прив’язати пропоновані знання 

(ЗН-) та вміння (УМ-) до конкретних 15–17 програмних результатів навчання 

(ПРН-), як таких якостей, які здобувач здатен продемонструвати у результаті 

завершення ОНП, та котрі можна ідентифікувати, спланувати, оцінити й виміряти. 

Зокрема порадив звернути увагу на «Методичні рекомендації для розроблення 

профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні 

результати навчання / пер. з англ. Ю. М. Рашкевича. К.: Поліграф плюс, 2016. 80 

с.» 

 

Проф. Шаповал Ю.І. рекомендував включити до кола навчальних дисциплін для 

здобуття глибинних знань зі спеціальності за вибором здобувача таку, яка надала б 

змогу поглиблено вивчати становлення, розвиток і передові на сьогодні досягнення 

світової науки, передусім гуманітаристики. 

 

Проф. Кузнець Т.В. вказала, що в Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії визначено, що навчальний план аспірантури повинен 

містити перелік та обсяг навчальних дисциплін у діапазоні 30–60 кредитів ЕКТС, 

то можливості для розширення переліку обов’язкових (нормативних) компонентів 

є. Проф. Кузнець Т.В. рекомендувала розширити перелік обов’язкових 

(нормативних) компонентів введенням навчальних дисциплін, які б забезпечували 

історіографічні основи досліджень за спеціальністю історія та археологія, 

ознайомлювали з основними засадами академічної доброчесності у науковій та 

освітньо-педагогічній діяльності, що передбачено програмними результатами 

навчання (ЗН 3; ЗН 10); збільшити кількість кредитів ЕКТС на педагогічну 

практику – з 2 до 4 (рекомендується не менше, ніж 10% від загальної кількості 

кредитів). 

 

2. Представники академічної спільноти 

Випускники аспірантури кафедри історії зі спеціальності 07.00.01 «Історія 

України» відзначили актуальність та своєчасність модернізації освітньої програми 

та внесли такі пропозиції: 

 

Перга Ю.М. запропонував сформувати науково-навчальну лабораторію для 

- забезпечення: аспірантів науково-методичною літературою 

(додатковою/унікальною) для опрацювання матеріалів до семінарського 

заняття та оформлення розділів наукового пошуку дисертації в тому числі в 

дистанційній формі; 

- проведення лекційних/семінарських занять та апробацію проведення занять в 

період педагогічної практики та її захисту, зокрема й у дистанційній формі. 



 

Мартинюк О.В. запропонувала в розділі 1, п.5 «Викладання та оцінювання» в 

підпункті «Викладання та навчання» ширше розкрити, на що відводиться час 

протягом останнього року навчання (як приклад, додати: оформлення наукових 

досягнень аспіранта у формі дисертації, підсумовування повноти висвітлення 

результатів дисертації в наукових статтях відповідно до чинних вимог. Апробація 

одержаних результатів. Подання документів на попередню експертизу дисертації. 

Підготовка до випускної атестації (захисту дисертації). 

 

3. Представники здобувачів ступеня доктора філософії 

Здобувачі ступеня доктора філософії (Катерина АКИМЕНКО (гр. ІА-81ф), 

Ілона ЖОВТА (гр. ІА-91ф).) відзначили актуальність і своєчасність модернізації 

освітньої програми та внесли такі пропозиції: 

- проводити педагогічну практику протягом семестру, не виокремлюючи для 

цього тижні з поточного семестру, що дасть змогу більшою мірою опанувати 

викладацькі методики та досвід;  

- передбачити можливість часткового визнання результатів навчання з 

педагогічної практики для тих аспірантів, які працюють/працюватимуть 

викладачами кафедри історії за сумісництвом/з погодинною оплатою;  

- організувати частину індивідуальних занять (за рахунок годин самостійної 

роботи) з дисциплін, що вивчаються, у формі доповідей викладачів кафедр 

щодо їх власних дисертаційних досліджень;  

- за можливістю проводити педагогічну практику або стажування (для аспірантів 

які будуть працювати на кафедрі за сумісництвом) в інших передових ВНЗ 

України/зарубіжжя, наукових організаціях на підставі договорів про співпрацю 

або меморандуму. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Врахувати тенденції розвитку спеціальності з різних напрямів 

історичної науки при складанні ОНП третього рівня. 

2. Доручити Гаранту ОНП «Історія» третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти оновити та вдосконалити освітню програму за результатами 

громадського обговорення. 

3. Врахувати пропозиції роботодавців (стейкхолдерів), представників 

академічної спільноти та здобувачів ступеня доктора філософії в ОНП 2020 р. та за 

можливості реалізувати в навчальному плані. Пропозиції, які не можна буде 

врахувати при розробці модернізованої ОНП 2020 року, запланувати як 

перспективи розвитку ОНП. 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

 

 

Світлана КОСТИЛЄВА 

   

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

  

Галина КОРНІЄНКО 



ПРОТОКОЛ № 1 

засідання науково-методичної комісії університету 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 31.08.2020 року 

 

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 Історія та археологія 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент. 

Запрошені на засідання: 

Цимбаленко Яна Юріївна – в.о. декана ФСП;  

Боєва Світлана Юріївна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Бузань Віталій Юрійович – ст.викладач кафедри історії , к.і.н.; 

Лабур Ольга Володимирівна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Хитровська Юлія Валентинівна – професор кафедри історії, д.і.н., професор. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

наукового) рівня вищої освіти проф. Костилєву С.О. щодо врахування в 

освітній програмі вимог закону «Про вищу освіту». пропозицій 

стейкхолдерів, представників академічної спільноти та здобувачів 

ступеня доктора філософії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Антоніна КІЗЛОВА щодо відповідності ОНП до Проекту стандарту вищої 

освіти.  

Яна ЦИМБАЛЕНКО щодо відповідності закону «Про вищу освіту».  

  

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти запропонований проект ОНП «Історія» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

 

 

Світлана КОСТИЛЄВА 

   

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

  

Галина КОРНІЄНКО 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2 

засідання науково-методичної комісії університету 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 04.09.2020 року 

 

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 Історія та археологія 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент. 

Запрошені на засідання: 

Боєва Світлана Юріївна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Бузань Віталій Юрійович – ст.викладач кафедри історії , к.і.н.; 

Лабур Ольга Володимирівна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Хитровська Юлія Валентинівна – професор кафедри історії, д.і.н., професор. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

рівня вищої освіти проф. С.О.Костилєву щодо: 

– ухвалення навчального плану набору аспірантів 2020 року та рекомендацію 

його на затвердження Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

– ухвалення перехідного навчального плану набору аспірантів 2019 року та 

рекомендації його на затвердження до Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

– створення експертної комісії з визначення: 

а) відповідності ОНП 2016, 2018 рр. до нової ОНП 2020 року; 

б) відповідності НП набору здобувачів вищої освіти 2017, 2018, 2019 

років до НП набору 2020року; 

в) академічної різниці для здобувачів ступеня доктора філософії набору 

2017, 2018 та 2019 років; 

– розробки навчальних програм дисциплін за новою ОНП (2020). 

Підстава: рішення Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 1 

від 03.09.2020р.) щодо рекомендації ухвалення оновленої ОНП «Історія» (2020р.) 

на Вченій раді КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

ВИСТУПИЛИ: 

Члени комісії та запрошені викладачі кафедри, щодо: 

- ухвалення навчальних планів набору аспірантів 2019 та 2020 року ; 

- створення та складу експертної комісії. 

В обговоренні взяли участь всі присутні на засіданні.  

Рекомендували ухвалити навчальні плани набору аспірантів 2019 та 2020 

року; склад експертної комісії.  

Заперечень від присутніх не надходило. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1) Ухвалити навчальний план набору аспірантів 2020 року та рекомендувати 

його на затвердження до Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

2) Ухвалити перехідний навчальний план набору аспірантів 2019 року та 

рекомендувати його на затвердження до Вченої ради КПІ ім. Ігоря 

Сікорського; 

3) Створити комісію щодо розгляду визначення відповідності між ОНП, НП та 

академічної різниці для здобувачів ступеня доктора філософії набору 2017, 

2018 та 2019 років у складі: 

Голови – Костилєвої Світлани Олександрівни – зав. каф. історії, д.і.н., 

професора (голови НМКУ 032, гаранта ОНП «Історія»); 

Членів комісії: 

Хитровської Юлії Валентинівни – проф. кафедри історії, доцента, д.і.н; 

Попова Костянтина Леонідовича – заступника декана ФСП з навчально-    

методичної та виховної роботи; 

Акімової Олени Андріївни – заступника декана ФСП з наукової роботи. 

4) Секретарю НМКУ підготувати розпорядження по факультету. 

5) Викладачам кафедри, які забезпечують навчальний процес за ОНП «Історія», 

розробити навчальні програми дисциплін з урахуванням матриць нової ОНП 2020 

року. 

 

 

 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

 

 

Світлана КОСТИЛЄВА 

   

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

  

Галина КОРНІЄНКО 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання науково-методичної комісії університету 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 10.09.2020 року 

 

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 Історія та археологія 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент. 

Запрошені на засідання: 

Боєва Світлана Юріївна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Бузань Віталій Юрійович – ст.викладач кафедри історії , к.і.н.; 

Лабур Ольга Володимирівна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Хитровська Юлія Валентинівна – професор кафедри історії, д.і.н., професор. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

рівня вищої освіти проф. Костилєву С.О. щодо ухвалення навчальних програм 

дисциплін за новою ОНП (2020 р.) та винесення іх на розгляд Методичної комісії 

ФСП; 

ВИСТУПИЛИ: 

Члени комісії та запрошені викладачі кафедри, щодо: 

- змістовного наповнення, відповідності матрицям нової ОНП (2020 р.) 

навчальних програм дисциплін з урахуванням Начальних планів набору 2019 

та 2020 рр.; 

- ухвалення навчальних програм дисциплін за новою ОНП (2020 р.). 

В обговоренні взяли участь всі присутні на засіданні.  

Рекомендували ухвалити навчальні програми дисциплін та рекомендувати їх 

на ухвалення кафедри та МКФ (додаток 1).  

Заперечень від присутніх не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Ухвалити навчальні програми дисциплін за новою ОНП (2020 р.) та 

рекомендувати їх на обговорення та затвердження на засідання кафедри 

історії та Методичної комісії ФСП (додаток 1). 

 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

 

 

Світлана КОСТИЛЄВА 

   

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

  

Галина КОРНІЄНКО 

 



Додаток 1 

До протоколу НМКУ від 10.09.2020р.  

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

навчальних програм дисциплін за новою ОНП (2020 р.), 

рекомендованих на затвердження кафедри історії та Методичною комісією факультету 

 
ПІБ  

викладача 
розробника 

№ 
п/п 

Назва навчальної дисципліни 
Нормативна 

вибіркова 

Тарнавський Ігор 
Станіславович 

1 Українська історична біографістика вибіркова 

2 Україна у контексті світової цивілізації вибіркова 

3 Історія науки вибіркова 
Кізлова Антоніна 
Анатоліївна 1 

Організація науково-інноваційної діяльності 

в гуманітарній сфері 
Нормативна 

2 
Соціальні взаємодії в повсякденні: 

історичний аспект 
вибіркова 

Бузань Віталій 
Юрійович 1 

Інформаційно-комунікаційні технології в 

історичних дослідженнях 
Нормативна 

Хитровська Юлія 
Валентинівна  

1 Історіографія історії України вибіркова 

Костилєва 
Світлана 
Олександрівна  

1 Історичне джерелознавство Нормативна 

2 Архівознавство України Нормативна 

3 Теорія та методологія історичних досліджень Нормативна 

Лабур Ольга 
Володимирівна  

1 Гендерна історія України вибіркова 

Боєва Світлана 
Юріївна  

1 Економічна історія вибіркова 

2 Історична регіоналістика України вибіркова 
Кізлова Антоніна 
Анатоліївна 
Корнієнко Галина 
Альбертівна 

1 Педагогічна практика Нормативна 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 4 

засідання науково-методичної комісії університету 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 25.09.2020 року 

 

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 Історія та археологія 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент. 

Запрошені на засідання: 

Боєва Світлана Юріївна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Бузань Віталій Юрійович – ст.викладач кафедри історії , к.і.н.; 

Лабур Ольга Володимирівна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Хитровська Юлія Валентинівна – професор кафедри історії, д.і.н., професор. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

рівня вищої освіти проф. Костилєву С.О. щодо: 

– ухвалення робочого навчального плану 2020/2021 н.р. набору аспірантів 

2020 року та рекомендації його на затвердження до Вченої ради ФСП; 

– ухвалення робочого навчального плану 2020/2021 н.р. набору аспірантів 

2019 року та рекомендації його на затвердження до Вченої ради ФСП; 

– виконання рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 5 від 

30.06.2020р.) про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього 

навчання, отриманих здобувачами вищої освіти в ВНЗ та на підставі попереднього 

рішення експертної комісії, щодо відповідності програмних компетентностей та 

результатів навчання попередньої версії ОНП (2018 р.) до нової ОНП (2020 р.); 

 –  складу комісії з визнання результатів навчання аспірантів попередньої 

версії ОНП (2018 р.) до нової ОНП (2020 р.): 

Голова комісії: Костилєва Світлана Олександрівна – гарант ОНП доктора 

філософії «Історія», завідувач кафедри історії, д.і.н., професор. 

Члени комісії:  

Хитровська Юлія Валентинівна – професор каф. історії, д.і.н., професор; 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії, д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор каф. історії, д.і.н., доцент. 

– розробки силабусів з навчальних дисциплін за новою ОНП «Історія» на 

підставі ухвалених на засіданні методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського форм 

силабусів (протокол № 1 від 03.09.2020 р.) та розроблених робочих планів на 

2020/2021 н.р; 

– розробки анотацій до каталогу вибіркових навчальних дисциплін за ОНП 

«Історія» та Ф-каталогу факультету. 
 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Члени комісії та запрошені викладачі кафедри, щодо: 

-  ухвалення робочих навчальних планів 2020/2021 н.р. набору 2019 р. та 

2020р.; 

- складу комісії з визнання результатів навчання аспірантів попередньої версії 

ОНП (2018 р.) до нової ОНП (2020 р.);  

- розробки силабусів з навчальних дисциплін за новою ОНП (2020 р.) «Історія» 

та ухвалених МКУ формами; 

- розробки анотацій з вибіркових дисциплін до каталогів. 

В обговоренні взяли участь всі присутні на засіданні.  

Рекомендували ухвалити РНП 2020/2021 н.р.; склад комісії з визнання 

навчання аспірантів визнання результатів навчання аспірантів попередньої версії 

ОНП (2018 р.) до нової ОНП (2020 р.); розробити силабуси з навчальних дисциплін 

(додаток 1).  

Заперечень від присутніх не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1)  Ухвалити робочі навчальні плани на 2020/2021 н.р. набору аспірантів 2020 і 

2019 років та винести їх на розгляд Вченої ради ФСП; 

2) Ухвалити склад комісії з визнання навчання аспірантів визнання результатів 

навчання аспірантів попередньої версії ОНП (2018 р.) до нової ОНП (2020 р.): 

Голова комісії Костилєва Світлана Олександрівна – гарант ОНП доктора 

філософії «Історія», завідувач кафедри історії, д.і.н., професор; 

Члени комісії  

Хитровська Юлія Валентинівна – професор каф. історії, д.і.н., професор; 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії, д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор каф. історії, д.і.н., доцент; 

3) Підготувати протокол визнання навчання аспірантів попередньої версії ОНП 

(2018 р.) до нової ОНП (2020 р.) до 28.09.2020 р.  

4) Розробити силабуси з навчальних дисциплін (додаток 1). 

5) Розробити анотації до каталогів. 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

 

 

Світлана КОСТИЛЄВА 

   

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

  

Галина КОРНІЄНКО 

 

 



Додаток 1 

До протоколу НМКУ від 25.09.2020р.  

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

силабусів (навчальних програм) дисциплін за ОНП (2020), 

рекомендованих до розробки 

 
ПІБ  

викладача 
розробника 

№ 
п/п 

Назва навчальної дисципліни 
Нормативна 

вибіркова 

Тарнавський Ігор 
Станіславович 

1 Українська історична біографістика вибіркова 

2 Україна у контексті світової цивілізації вибіркова 

3 Історія науки вибіркова 
Кізлова Антоніна 
Анатоліївна 1 

Організація науково-інноваційної діяльності 

в гуманітарній сфері 
Нормативна 

2 
Соціальні взаємодії в повсякденні: 

історичний аспект 
вибіркова 

Бузань Віталій 
Юрійович 1 

Інформаційно-комунікаційні технології в 

історичних дослідженнях 
Нормативна 

Хитровська Юлія 
Валентинівна  

1 Історіографія історії України вибіркова 

Костилєва 
Світлана 
Олександрівна  

1 Історичне джерелознавство Нормативна 

2 Архівознавство України Нормативна 

3 Теорія та методологія історичних досліджень Нормативна 

Лабур Ольга 
Володимирівна  

1 Гендерна історія України вибіркова 

Боєва Світлана 
Юріївна  

1 Економічна історія вибіркова 

2 Історична регіоналістика України вибіркова 
Кізлова Антоніна 
Анатоліївна 
Корнієнко Галина 
Альбертівна 

1 Педагогічна практика Нормативна 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 5 

засідання науково-методичної комісії університету 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 15.10.2020 року 

 

 

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 Історія та археологія 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент. 

 

Запрошені на засідання: 

Боєва Світлана Юріївна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Бузань Віталій Юрійович – ст.викладач кафедри історії , к.і.н.; 

Лабур Ольга Володимирівна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Хитровська Юлія Валентинівна – професор кафедри історії, д.і.н., професор. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

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

рівня вищої освіти проф. Костилєву С.О. щодо: 

– ухвалення силабусів з навчальних програм дисциплін за новою ОНП 

(2020р.) та рекомендацію їх на затвердження до Методичної комісії ФСП; 

– ухвалення Ф-каталогу вибіркових навчальних дисциплін за ОНП «Історія» 

та рекомендацію їх на затвердження до Вченої ради ФСП. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Члени комісії та запрошені викладачі кафедри, щодо: 

-  ухвалення силабусів у відповідності до ОНП (2020 р.) та рекомендованої 

форми МК КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

- ухвалення вибіркових навчальних дисциплін за ОНП «Історія» для каталогу 

факультету. 

В обговоренні взяли участь всі присутні на засіданні. Рекомендували 

ухвалити розроблені силабуси та анотації до каталогу вибіркових навчальних 

дисциплін за ОНП «Історія» та Ф-каталогу. Заперечень від присутніх не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1)  Ухвалити силабуси навчальних програм дисциплін за новою ОНП (2020 р.) 

та  винести їх на розгляд викладачів кафедри та Методичної комісії ФСП (згідно з 

додатком 1 до протоколу НМКУ № 4 від 25.09.2020р.). 



2) Ухвалити Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів 

ступеня доктора філософії за ОНП «Історія» зі спеціальності 032 Історія та 

археологія та  рекомендувати на затвердження Вченої ради ФСП. 

 

 

 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

 

 

Світлана КОСТИЛЄВА 

   

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

  

Галина КОРНІЄНКО 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 6 

засідання науково-методичної комісії університету 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 10.02.21 року 

 

 

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 Історія та археологія 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову НМКУ 032 Історія та археологія проф. Костилєву С.О. (гаранта ОНП 

від випускної кафедри), щодо виконання наказу першого проректора від 

18.01.2021р. № НОН/7/2021 «Про підготовку до акредитації освітньо-наукових 

програм підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії» в КПІ ім. 

Ігоря Сікорського» з питань: 

-  перевірки відповідності наукової складової освітньо-наукових програм 

підготовки доктора філософії аспірантів 2018, 2019, 2020 рр. зарахування до 

напрямів наукової діяльності кафедри та наукових керівників згідно з 

додатком 1; 

- аналізу відповідності наукової діяльності аспірантів до напряму досліджень 

наукових керівників (визначається як наявність у наукового керівника 

фахових публікацій та публікацій у виданнях, індексованих у 

наукометричних базах Scopus або Web of Science за темою дисертаційного 

дослідження аспіранта протягом останніх 5 років) див. табл. 1. 

ВИСТУПИЛИ: 

Всі члени комісії щодо питань порядку денного та наданих документів. 

В обговоренні взяли участь всі присутні на засіданні. Рекомендували 

ухвалити пропозиції проф. Костилєвої С.О. Заперечень та зауважень не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1) Визнати, що наукова складова освітньо-наукової програми підготовки 

доктора філософії аспірантів 2018, 2019, 2020 рр. зарахування відповідає 

напрямам наукової діяльності кафедри та наукових керівників згідно з 

додатком 1. 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

 

 

Світлана КОСТИЛЄВА 

   

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

  

Галина КОРНІЄНКО 



 

Результати перевірки наукової складової ОП доктор філософії на відповідність до 

наукових шкіл, напрямів наукової діяльності кафедр та наукових керівників аспірантів 
 

Код 

спеціаль-

ності, 

Назва ОП 

Назва 

кафедри, 

ін-ту/  

ф-ту 

Прізвище, 

ініціали 

аспіранта  

Прізвище, 

ініціали 

наукового 

керівника 

Тема дисертації Назва наукової  
школи, якій 
відповідає тема  
дослідження 
аспіранта 
https://science.kpi
.ua/naukovi-
shkoli-2/, 

Назва 
напрямку 
наукової 
діяльності 
каедри  

Назва  
напрямку 
досліджень 
наукового 
керівника 
аспіранта 

Висновок НМК про 
відповід-ність 
наукової складової 
ОП (теми дисерта-
ції): Відповідає/  
потребує коректив/ не 
відповідає (потребує 
зміни теми) 

032 Історія 

та 

археологія 

за ОНП 

 Історія 

кафедра 

історії, 

ФСП 

Тарасюк 
М.Ю. 

Костилєва 
С.О., д.і.н 
Русіна О.В. 
пров.н.с.  

Повсякдення 
волинян кінця ХІV – 
середини ХVІ 
століття 

Історико-
культурна 
спадщина 
України 
 
Кафедра має 
власне наукове 
видання і 
конференцію за 
науковою 
школою: 
1. Збірник 
наукових праць 
«Сторінки 
історії» 
(категорія А, 
WOS). 
2. Всеукраїн
ська науково-
практична 
конференція 
«Історія, 
культура, 
пам’ять у 
науковому 
вимірі: стан, 
перспективи». 

НДР 
0115U006563 
«Історико-
культурна 
спадщина 
України: 
джерела, 
методологія, 
дослідження» 
(11.2015 – 
11.2020) 
В 2021 
заплановано 
відкрити 
новий напрям 
наук 
діяльності за 
темою 
(протокол №7 
віл 
30.12.2020):  
«Україна від 
середньовіччя 
до новітнього 
часу: історія 
політика, 
ідентичність»  

Історичного дос-
лідження за спе-
ціальністю 032 
Історія та архео-
логія (див. табл.1) 

Відповідає 

Жовта І.І. 
Кізлова А.А. 

д.і.н. 

Організація 
повсякдення 
вихованок 
Київського 
інституту 
шляхетних дівчат 
(ХІХ – початок ХХ 
ст.) 

Історичного 
дослідження за 
спеціальністю 
032 Історія та 
археологія (див. 
табл.1) 

Відповідає 

Акименко 

К.В. 

Тарнавський 

І.С. д.і.н. 

Націоналістичні 
організації 
української 
діаспори: ідейні 
основи та напрямки 
діяльності (кінець 
1950-х – початок 
1990- х рр.) 

Історичного 
дослідження за 
спеціальністю 
032 Історія та 
археологія (див. 
табл.1) 

Відповідає 

Власюк 

М.Ю. 

Костилєва 

С.О., д.і.н. 

Гриневич 

Л.В., д.і.н. 

Голодомор 1932-
1933 рр. в Україні у 
суспільній думці 
(1980-ті – 2013рр.) 

Історичного дос-
лідження за спе-
ціальністю 032 
Історія та архео-
логія (див. табл.1) 

Відповідає 

Коркач 

Д.А.  

Костилєва 

С.О., д.і.н. 

Мартинюк 

О.В. к.і.н. 

Життєві та 
поведінкові моделі 
українського 
жіноцтва в період 
суспільно-
економічних 
трансформацій 80-90 
років ХХ століття 

Історичного 
дослідження за 
спеціальністю 
032 Історія та 
археологія (див. 
табл.1) 

Відповідає 

 

Голова НМК,  гарант ОНП «доктор філософії»        _______________ Світлана КОСТИЛЄВА 

https://science.kpi.ua/naukovi-shkoli-2/
https://science.kpi.ua/naukovi-shkoli-2/
https://science.kpi.ua/naukovi-shkoli-2/


Таблиця 1 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АСПІРАНТІВ НАПРЯМОВІ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ 

(визначається як наявність у наукового керівника фахових публікацій та публікацій у виданнях, індексованих у наукометричних 

базах Scopus або Web of Science за темою дисертаційного дослідження аспіранта протягом останніх 5 років) 

 

1 Власюк Мирослава Юріївна (набору 2017 р.) 

надано академічну відпустку з 01.10.2020 р. до 30.09.2021 р. 

Тема дисертації Голодомор 1932–1933 рр. в Україні у суспільній думці (1980-ті – 2013 рр.) 

Науковий керівник д. і. н., проф. Костилєва С. О.; д.і.н. Гриневич Л.В. 

1. Костилєва С.О. Про українських благодійників часів великого голоду 1932–1933рр. // Сторінки історії. Зб. наук. праць. Вип. 36. С. 

215–218 (фахове видання категорії А по 032 спеціальності, WoS) 

2. Гриневич Л. В. Продовольча криза і голод 1923–29рр. в оцінках українського населення // Проблеми історії України: факти, судження, 

пошук. Вип. 22. 2013. С. 190–206 (фахове видання категорії А по 032 спеціальності). 

2 Коркач Дарина Анатоліївна (набору 2017 р.) 

надано академічну відпустку з 01.10.2020 р. до 30.09.2021 р. 

Тема дисертації Життєві та поведінкові моделі українського жіноцтва в період суспільно-економічних трансформацій 80–90 років ХХ ст. 

Науковий керівник д.і.н., проф. Костилєва С.О., к.і.н. Мартинюк О.В. 

1. Костилєва С. О. До питання про становлення інформаційної присутності України за кордоном (кінець 80-х – перша половина 90-х рр. ХХ ст. // 

Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2004. № 8. С. 515–526 (Фахове видання категорії А по 032 спеціальності) 

2. Мартинюк О. В., Браун К. «Чорниці в Чорнобиль не вірують»: традиційне поліське збиральництво в часи глобальних змін // Далі буде. 

2017. URL: http://dalibude.com.ua/chornyci/ 

3. Martynyuk O., Brown K. The Harvests of Chernobyl // Aeon. 2016. URL: https://aeon.co/essays/ukraine-s-berry-pickers-are-reaping-a-

radioactive-bounty 
3 Акименко Катерина Василівна (набору 2018 р.) 

Тема дисертації Націоналістичні організації української діаспори: ідейні основи та напрямки діяльності (кінець 1950-х – початок 1990-х 

рр.) 

Науковий керівник д.і.н., доц. Тарнавський І. С. 

1. Тарнавський І. С. «Маріупольське відродження» в умовах нацистської окупації (1941–1943 рр.) // Сторінки історії. Збірник наукових 

праць. Вип. 45. 2017. С. 82–95. (Web of Science Core Collection. ESCI). 

2. Тарнавський І. С. Працевикористання місцевого населення Донбасу в період нацистської окупації (1941–1943 рр.) // Сторінки історії. 

Збірник наукових праць. Вип. 48. 2019. С.145–158. (Web of Science Core Collection. ESCI). 

3. Тарнавський І. С., Салата О. О. Діяльність театральних колективів в умовах нацистської окупації 1941–1943 рр.: уявлення та реалії (за 

матеріалами часопису «Українська дійсність») // Сторінки історії. Збірник наукових праць. Вип. 50. 2020. С. 206–223 (Web of Science Core 

Collection. ESCI). 

http://dalibude.com.ua/chornyci/
https://aeon.co/essays/ukraine-s-berry-pickers-are-reaping-a-radioactive-bounty
https://aeon.co/essays/ukraine-s-berry-pickers-are-reaping-a-radioactive-bounty


4 Жовта Ілона Іванівна (набору 2019 р.) 

Тема дисертації Організація повсякдення вихованок Київського інституту шляхетних дівчат (ХІХ – початок ХХ ст.) 

Науковий керівник д.і.н. Кізлова А.А. 

1. Кізлова А. А. Діти в соціальних взаємодіях насельників Києво-Печерської Успенської лаври при її святинях (кінець XVIII – початок 

ХХ ст.) // Грані. Науково-теоретичний альманах. Дніпро, 2017. Т. 20. № 4 (144). С. 58–68. («Index Copernicus»). 

5 Тарасюк Марина Юріївна (набору 2020 р.) 

Тема дисертації Повсякдення волинян кінця ХІV – середини ХVІ століття 

Науковий керівник проф. д.і.н. Костилєва С.О. 

Зарахована до аспірантури з 01.10.2020р. 

Костилєва С.О. та інші Україна в контексті історичного розвитку Європи/ Боєва С.Ю., Бузань В.Ю, Кізлова А.А.,Костилєва С.О., Лабур 

О.В., Лебедєв І.К., Лихолат А.О., Махінько А.І., Тарнавскій І.С., Чолій С.В., Шевчук Т.В.// підручник Україна в контексті історичного 

розвитку Європи» з навчальної дисципліни «Україна в контексті історичного розвитку Європи» для забезпечення підготовки студентів 

закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації бакалаврів з усіх галузей знань та спеціальностей. – 2020.- КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 500с. 

(Розділ 3. НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ В РАННЬОМУ Й ВИСОКОМУ 

СЕРЕДНЬОВІЧЧІ, П. 3. Суспільство Високого Середньовіччя і початки централізації держав у Західній Європі (ХІІ–ХІІІ ст.). Роль 

Галицько-Волинського князівства у політичному процесі Центральної Європи) 

 

 



ПРОТОКОЛ № 7 

засідання науково-методичної комісії університету 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 24.06.2021 року 

 

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 Історія та археологія 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент. 

Запрошені на засідання: 

Боєва Світлана Юріївна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Бузань Віталій Юрійович – ст.викладач кафедри історії , к.і.н.; 

Лабур Ольга Володимирівна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Хитровська Юлія Валентинівна – професор кафедри історії, д.і.н., професор. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

рівня вищої освіти проф. Костилєву С.О. щодо: 

– розробки силабусів з навчальних програм дисциплін у відповідності до 

«Порядку створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних 

дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського», ухваленого 

Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 8 від 24.06.2021 р.; 

– оновлення складу НМК КПІ ім. Ігоря Сікорського зі спеціальності 032 

Історія та археологія з метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти та на 

виконання рішення Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 10.03.2020 р., 

протокол №4: 

Голова  

Костилєва Світлана Олександрівна – завідувач кафедри історії, д.і.н., професор;  

Члени  

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент. 

Хитровська Юлія Валентинівна – професор кафедри історії ФСП, д.і.н., професор. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Члени комісії та запрошені викладачі кафедри щодо: 

-  розробки силабусів відповідно до Порядку та ОНП (2020 р.); 

- оновленого складу НМК КПІ ім. Ігоря Сікорського зі спеціальності 032 

Історія та археологія. 

В обговоренні взяли участь всі присутні на засіданні. Рекомендували 

ухвалити пропозиції проф. Костилєвої С.О. щодо розробки силабусів та оновлення 

складу НМК КПІ ім. Ігоря Сікорського зі спеціальності 032 Історія та археологія. 



Заперечень від присутніх не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1) Розробити силабуси й навчальні програми дисциплін за ОНП (2020 р.) 

відповідно до «Порядку створення та затвердження робочих програм (силабусів) 

навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського», 

ухваленого Методичною радою університету, протокол № 8 від 24.06.2021 р. 

(додаток 1). 

2) Затвердити склад НМК КПІ ім. Ігоря Сікорського зі спеціальності 032 Історія 

та археологія1: 

Голова  

Костилєва Світлана Олександрівна – завідувач кафедри історії, д.і.н., 

професор;  

Члени  

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент. 

Хитровська Юлія Валентинівна – професор кафедри історії ФСП, д.і.н., 

професор. 

3) Секретарю НМК надати інформацію, щодо оновлення складу НМК КПІ ім. 

Ігоря Сікорського зі спеціальності 032 Історія та археологія, ухваленої Наказом 

по КПІ ім. Ігоря Сікорського від 01.04.2020р. за № 1/131 (додаток 3). 

 

 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

 

 

Світлана КОСТИЛЄВА 

   

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

  

Галина КОРНІЄНКО 

 

 

 

 
1 https://osvita.kpi.ua/node/134  

https://osvita.kpi.ua/node/134


Додаток 1 

До протоколу НМКУ від 24.06.2021р.  

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

силабусів з навчальних програм дисциплін за новою ОНП (2020 р.), 

рекомендованих до розробки 

 
ПІБ  

викладача 
розробника 

№ 
п/п 

Назва навчальної дисципліни 
Нормативна 

вибіркова 

Тарнавський Ігор 
Станіславович 

1 Українська історична біографістика вибіркова 

2 Україна у контексті світової цивілізації вибіркова 

3 Історія науки вибіркова 
Кізлова Антоніна 
Анатоліївна 1 

Організація науково-інноваційної діяльності 

в гуманітарній сфері 
Нормативна 

2 
Соціальні взаємодії в повсякденні: 

історичний аспект 
вибіркова 

Бузань Віталій 
Юрійович 1 

Інформаційно-комунікаційні технології в 

історичних дослідженнях 
Нормативна 

Хитровська Юлія 
Валентинівна  

1 Історіографія історії України вибіркова 

Костилєва 
Світлана 
Олександрівна  

1 Історичне джерелознавство Нормативна 

2 Архівознавство України Нормативна 

3 Теорія та методологія історичних досліджень Нормативна 

Лабур Ольга 
Володимирівна  

1 Гендерна історія України вибіркова 

Боєва Світлана 
Юріївна  

1 Економічна історія вибіркова 

2 Історична регіоналістика України вибіркова 
Кізлова Антоніна 
Анатоліївна 
Корнієнко Галина 
Альбертівна 

1 Педагогічна практика Нормативна 

 



ПРОТОКОЛ № 8 

засідання науково-методичної комісії університету  

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

ОНП підготовки докторів філософії 

від 28.06.2021 року 

 

Присутні: 

Голова НМКУ 032 «Історія та археологія» та гарант освітньо-наукової 

програми доктора філософії «Історія» 

Костилєва Світлана Олександрівна – завідувач кафедри історії ФСП, д.істор.н., 

професор;  

Члени НМКУ 032 Історія та археологія 

Кізлова Антоніна Анатоліївна – доцент кафедри історії , д.і.н., доцент;  

Тарнавський Ігор Станіславович – професор кафедри історії, д.і.н., доцент; 

Хитровська Юлія Валентинівна – професор кафедри історії, д.і.н., професор. 

Запрошені на засідання: 

Боєва Світлана Юріївна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент;  

Бузань Віталій Юрійович – ст.викладач кафедри історії , к.і.н.; 

Лабур Ольга Володимирівна – доцент кафедри історії , к.і.н., доцент. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

рівня вищої освіти проф. Костилєву С.О. щодо ухвалення силабусів з навчальних 

програм дисциплін за ОНП (2020 р.) у відповідності до «Порядку створення та 

затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх 

компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського», ухваленого Методичною радою 

університету (протокол № 8 від 24.06.2021 р.) та рекомендувати їх на ухвалення 

кафедри історії та Методичній комісії ФСП. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Члени комісії та запрошені викладачі кафедри, щодо готовності, 

відповідності ОНП (2020 р.) та змістовного наповнення силабусів з навчальних 

дисциплін. 

В обговоренні взяли участь всі присутні на засіданні. Рекомендували 

ухвалити надані документи. Заперечень від присутніх не надходило. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Ухвалити силабуси з навчальних програм дисциплін за ОНП (2020 р.) та 

рекомендувати їх на затвердження на засідання кафедри історії та 

Методичної комісії ФСП (додаток 1). 

 

Голова НМКУ  

032 Історія та археологія 

 

 

 

Світлана КОСТИЛЄВА 

   

Секретар НМКУ  

032 Історія та археологія 

  

Галина КОРНІЄНКО 

 



Додаток 1 

До протоколу НМКУ від 28.06.2021р.  

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

силабусів з навчальних програм дисциплін за ОНП (2020 р.), 

рекомендованих на затвердження кафедри історії та Методичної комісії 

факультету 

 
ПІБ  

викладача 
розробника 

№ 
п/п 

Назва навчальної дисципліни 
Нормативна 

вибіркова 

Тарнавський Ігор 
Станіславович 

1 Українська історична біографістика вибіркова 

2 Україна у контексті світової цивілізації вибіркова 

3 Історія науки вибіркова 
Кізлова Антоніна 
Анатоліївна 1 

Організація науково-інноваційної діяльності 

в гуманітарній сфері 
Нормативна 

2 
Соціальні взаємодії в повсякденні: 

історичний аспект 
вибіркова 

Бузань Віталій 
Юрійович 1 

Інформаційно-комунікаційні технології в 

історичних дослідженнях 
Нормативна 

Хитровська Юлія 
Валентинівна  

1 Історіографія історії України вибіркова 

Костилєва 
Світлана 
Олександрівна  

1 Історичне джерелознавство Нормативна 

2 Архівознавство України Нормативна 

3 Теорія та методологія історичних досліджень Нормативна 

Лабур Ольга 
Володимирівна  

1 Гендерна історія України вибіркова 

Боєва Світлана 
Юріївна  

1 Економічна історія вибіркова 

2 Історична регіоналістика України вибіркова 
Кізлова Антоніна 
Анатоліївна 
Корнієнко Галина 
Альбертівна 

1 Педагогічна практика Нормативна 

 


