
ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ № 16 

засідання кафедри історії 

від 29.06.2021року 

 

Присутні: НПП – 18; НДП -2,  

Запрошені: Загородній М.В. 

Відсутні: НПП – 1; НДП -2  

Засідання проведено в дистанційному режимі через Google клас 

«ЗАСІДАННЯ кафедри ІСТОРІЇ» (код курсу ztzlkoe). 

29.06.2020р. через пошту НПП та НДП було надіслано порядок денній, 

бюлетень голосування НПП, пакет документів поточного засідання кафедри 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проект наукової роботи Загороднього Михайла Віталійовича 

«Київська міська влада в умовах посилення опозиційних та протестних рухів в 

УРСР (друга половина 80-х – початок 90-х років ХХ ст.)» в рамках програми 

підготовки докторів філософії на 2021/22 навч. рік.  

 

 СЛУХАЛИ:  

        Загороднього М.В. про наукову пропозицію для виконання дисертаційної 

роботи «Київська міська влада в умовах посилення опозиційних та протестних 

рухів в УРСР (друга половина 80-х – початок 90-х років ХХ ст.)» у рамках 

програми   підготовки докторів філософії на 2021/22 навч. рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь  проф. Тарнавський І.С., проф. Хитровська 

Ю.В., доц. Лабур О. В., проф. Ковальський Б.П., доц. Кізлова А. А. 

Заперечень та зауважень від НПП кафедри не надходило.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за»                - 18; 

«проти»         - 0; 

«утримався» - 0. 

 

 УХВАЛИЛИ:  

  рекомендувати до вступу в аспірантуру в 2021 році  Загороднього Михайла 

Віталійовича  за науковою пропозицією «Київська міська влада в умовах 

посилення опозиційних та протестних рухів в УРСР (друга половина 80-х – 

початок 90-х років ХХ ст.)».  

 

 

Зав. кафедри. історії.    Світлана КОСТИЛЄВА 

 

 

Секретар кафедри    Галина КОРНІЄНКО 

 



ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання кафедри історії 

від 03.11.2021року 

 

Присутні: НПП – 17; НДП -3;  

Запрошені: аспірант Загородній М.В. (гр. ІА-11ф)  

Відсутні: НПП – 2; НДП -2  

 

Засідання проведено в дистанційному режимі через Google клас 

«ЗАСІДАННЯ кафедри ІСТОРІЇ» (код курсу ztzlkoe) 

 Для інших запрошених було надіслано код доступу до зустрічі. 

 Документи до засідання кафедри розміщені в Завдання – Засідання 

кафедри №5. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про тему  дисертації аспіранта кафедри історії Загороднього М.В. «Київська 

міська влада в умовах посилення опозиційних та протестних рухів в УРСР 

(друга половина 80-х – початок 90-х років ХХ ст.)». 

2. Про рекомендації для наукового керівництва аспірантом 2021 року 

зарахування Загороднього М.В.  
 

 СЛУХАЛИ: аспіранта 1-го року навчання Загороднього Михайла Віталійовича  

(гр. ІА-11ф) про структуру  та план виконання дисертації на тему  «Київська 

міська влада в умовах посилення опозиційних та протестних рухів в УРСР (друга 

половина 80-х – початок 90-х років ХХ ст.)». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

         Завідувач кафедри проф. Костилєва С.О. запропонувала підтримати 

пропозицию аспіранта першого року навчання Загороднього Михайла 

Віталійовича провести дисертаційне дослідження на тему «Київська міська влада 

в умовах посилення опозиційних та протестних рухів в УРСР (друга половина 80-

х – початок 90-х років ХХ ст.)» за представленим планом, який розраховано на 4-

ри роки, та рекомендовати до наукового керівництва  доктора історичних наук, 

професора кафедри  історії Тарнавського Ігоря Станіславовича.  

          Голосування було запропоновано провести через  чат  відеозустрічі. 

В обговоренні взяли участь доц. Кізлова А.А., доц. Лабур О.В., доц. 

Махінько А.І., проф. Хитровська Ю.В. 

Заперечень та зауважень від викладачів  кафедри не надходило.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Голосування було відкритим в чаті відеозустрічі та по телефону (за 

технічними обставинами).  

 

 «за»                  - 17;  

«проти»            -  0;  

«утрималось»  - 0. 

 



УХВАЛИЛИ :  

1. Рекомендувати затвердити аспіранту першого року навчання Загородньому 

Михайлу Віталійовичу  тему дисертації «Київська міська влада в умовах 

посилення опозиційних та протестних рухів в УРСР (друга половина 80-х – 

початок 90-х років ХХ ст.)» та  план роботи на 4-ри роки; 

2. Рекомендувати до наукового керівництва аспірантом першого року 

навчання доктора історичних наук, професора кафедри історії Тарнавського 

Ігоря Станіславовича. 

 

Зав. кафедри. історії.    Світлана КОСТИЛЄВА 

 

 

Секретар кафедри    Галина КОРНІЄНКО 

 


