
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

МАТІОНА1_ АСАОЕМУ ОР ЗСІЕИСЕ ОР ЦКРАІИЕ 
І№ТІТЦТЕ ОР НІ5ТОКУ ОР ІЖКАІМЕ

01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4 
тел./факс (+38044) 279-63-62 
е-таіі: іпзШиІе@Іііз1огу.огд.иа 
\длллл/.Ілі5І;огу.огд.иа

4 Мукігаііо НгизЬеУзкуі зіг., Куіч 01001, ІІкгаіпе 
іеІ/Тах (+38044) 279-63-62 

е-таіі: іпз1іІи1е@Ніз1огу.огд.иа 
\ллллл/.ЬізІогу.огд.иа

Д О В І Д К А

Ц и м  засвідчується, що доцент кафедри історіографії і джерелознавства 

факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, кандидат історичних 

наук, доцент СТЕФАНЮК Галина Василівна проходила наукове 

стажування в Інституті історії України НАН України у період з 16 жовтня по 

03 грудня 2019 р. (наказ № 23-од від 17 жовтня 2019 р.), науковий консультант 

-  доктор історичних наук, професор О. Є. Лисєнко.

Учений секретар 
Інституту історії України НАН Укр 
доктор історичних наук, професор О. С. РУБЛЬОВ



ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з наукової роботи ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет 
імені .Василя Стефаника»

'  д.екон.н., проф. Якубів В.М.
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ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА
стажування 

Стефанюк Г.В.
кандидата історичних наук, доцента кафедри 

історіографії і джерелознавства 
Факультету історії, політології і міжнародних відносин 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» 

в Інституті історії України НАН України

Строк проходження стажування: з «16» жовтня 2019 року 
по « 03 » грудня 2019 року.

Мета стажування: здобуття нових теоретичних і практичних знань, умінь і 
навичок, вдосконалення професійної підготовки, збір матеріалів для підготовки 
наукових статей, доповідей, навчально-методичних вказівок для студентів.

Тема стажування: Історіописання Другої світової війни: питання 
методології та джерелознавства.

Виконання завдань індивідуальної програми

№
з/
п

Зміст завдання к-ть кредитів 
ЕСТ8 (к-ть год) на 

завдання

Очікувані результати 
виконання завдання

1. Навчально-методична робота

і-
а

Збір та узагальнення 
навчально-методичних 
матеріалів для видання 
«Навчально-методичних 
вказівок з курсу «Джерела з 
історії України» (опорні 
конспекти лекцій, глосарій, 
самостійна робота)».

2 (60  год) Рукопис «Навчально- 
методичних вказівок з 
курсу «Джерела з історії 
України» (опорні 
конспекти лекцій, 
глосарій, самостійна 
робота)».


