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Про прийом до аспірантури у 2015 р. 
та допуск до кандидатських іспитів 

 
Згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових 

кадрів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 
1999 р. № 309. 

НАКАЗУЮ: 
1. Прийом в аспірантуру провести у такий термін: 
– прийом документів до вступу в аспірантуру до 30 вересня 2015 р.; 
– прийом вступних іспитів з 01 по 31 жовтня 2015 р. 
2. Для проведення прийому до аспірантури інституту в 2015 р. 

створити приймальну комісію у складі: 
голова – О. Я. ГАРАНІН, директор, кандидат історичних наук; 
члени комісії: М. В. ГОРБАТЮК, заступник директора, завідувач 

аспірантури, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник; 
Л. В. АНДРІЄВСЬКА, учений секретар, С. Г. КУЛЕШОВ, завідувач відділу 
документознавства, доктор історичних наук, професор; Н. М. ХРИСТОВА, 
заступник директора, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник. 

3. Для приймання вступних іспитів до аспірантури створити предметні 
комісії: 

3.1. З філософії: 
голова комісії – В. Р. ДУЙКІН, професор кафедри філософії 

Київського національного лінгвістичного університету, доктор 
філософських наук, професор (за згодою); 

члени комісії: Б. Є. ПОЛОМОШНОВ, доцент кафедри філософії 
Київського національного лінгвістичного університету, кандидат 
філософських наук, доцент (за згодою); М. В. ГОРБАТЮК, заступник 
директора УНДІАСД, завідувач аспірантури, кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник; 

3.2. З іноземної мови (англійської): 



голова комісії – Л. В. ШНУРОВСЬКА, доцент кафедри германської 
і фіно-угорської філології Київського національного лінгвістичного 
університету, кандидат філологічних наук, доцент (за згодою); 

члени комісії: Н. О. БЕРЕЗИНСЬКА, доцент кафедри іноземних мов 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (за 
згодою); Я. О. МОЗГОВА, доцент кафедри іноземної філології та перекладу 
Національного транспортного університету, кандидат філологічних наук, 
доцент (за згодою). 

3.3. Зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та 
спеціальні історичні дисципліни: 

голова комісії – С. Г. КУЛЕШОВ, завідувач відділу 
документознавства, доктор історичних наук, професор; 

члени комісії: М. В. ГОРБАТЮК, заступник директора УНДІАСД, 
завідувач аспірантури, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник; Н. М. ХРИСТОВА, заступник директора, кандидат 
історичних наук, старший науковий співробітник. 

3.4. Зі спеціальності 07.00.01 – історія України: 
голова комісії – С. Г. КУЛЕШОВ, завідувач відділу 

документознавства УНДІАСД, доктор історичних наук, професор; 
члени комісії: Г. І. КАЛІНІЧЕВА завідувач відділу науково-

інформаційної та редакційно-видавничої діяльності, кандидат історичних 
наук, доцент; Н. М. ХРИСТОВА, заступник директора, кандидат 
історичних наук, старший науковий співробітник. 

3.5. Зі спеціальності 27.00.02 – документознавство, архівознавство: 
голова комісії – С. Г. КУЛЕШОВ, завідувач відділу 

документознавства УНДІАСД, доктор історичних наук, професор; 
члени комісії: М. В. ГОРБАТЮК, заступник директора 

УНДІАСД, завідувач аспірантури, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник; Н. М. ХРИСТОВА, заступник директора, кандидат 
історичних наук, старший науковий співробітник. 

4. У своїй роботі комісіям керуватися вищезазначеним положенням. 
5. Допустити до складання кандидатських іспитів зі спеціальності 

27.00.02 – документознавство, архівознавство: 
НАЛИВАЙКО Юлію Василівну, здобувача наукового ступеня, що 

працює поза аспірантурою; 
ЧИЖОВУ Олену Валеріївну, здобувача наукового ступеня, що працює 

поза аспірантурою 
6. Кандидатські іспити зі спеціальності 27.00.02 – документознавство, 

архівознавство призначити на 15 червня 2015 р. 
7. Кандидатські іспити проводитиме комісія, призначена наказом від 

21 квітня 2015 р. № 11. 
 
 

Директор інституту        О. Я. Гаранін 


