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              СТАТИСТИЧНІ ДАНІ 

 

• Було проведено 12 засідань.  
• Заслухано 12 наукових повідомлень. 
• Мінімальна кількість присутніх – 7 осіб. 
• Максимальна кількість присутніх – 28 

осіб.   
• Середня відвідуваність – 15 осіб.  

 
          

 



     ФОРМИ РОБОТИ 

• Обговорення наукових доповідей. 

• Творчі зустрічі. 

• Практикуми. 

• Об'єднані засідання з іншими гуртками. 

• Круглі столи. 

• Краєзнавчо-туристичні подорожі.  

 
 

 

 



ОБГОВОРЕННЯ 
НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ



                 ОБГОВОРЕННЯ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ 

  

 

 

Доповідь студента 6 курсу М. Єжкова  
«Писаные и неписаные дуэльные кодексы в Российской империи». 

31.10.2016 р. 



                 ОБГОВОРЕННЯ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ 

  

 

 

Доповідь студента 6 курсу С. Сєдих 
«Вопросы чести в образовательных практиках российского  
дворянства XVIII в.». 

31.10.2016 р. 



                         ОБГОВОРЕННЯ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ 

  

 

 

Доповідь студентки 5 курсу  
Г. Гнатченко  

«Особовий архівний фонд: типове  
явище та унікальний зміст  

(на матеріалах фонду професора 
 О. В. Вютухова в Музеї історії 

 ХНУ імені В. Н. Каразіна)».  
 

24.11.2016 р.  



                         ОБГОВОРЕННЯ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ 

  

 

 

Доповідь співробітника  
Державного  

архіву Харківської області  
К. О. Горінової  

«Про процедуру створення  
особових архівних фондів та  

особливості дослідницької роботи  
з ними». 

 
24.11.2016 р.  



                         ОБГОВОРЕННЯ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ 

  

 

 

29.03.2017 р. 

Доповідь  студентки  
4 курсу К. Медведєвої  

«Колективний портрет ректорів імператорського 
 Харківського університету». 



                         ОБГОВОРЕННЯ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ 

  

 

 

 

«Послідовник Ломоносова або особистий ворог Пушкіна? Образи 
Василя Каразіна у вітчизняній та зарубіжній історіографії», 
29.03.2017 р.  

Доповідь канд. іст. 
наук, заступника 
директора Центру 
краєзнавства імені 
академіка П. Т. Тронька 
ХНУ імені В. Н. Каразіна            
О. І. Вовк  



                         ОБГОВОРЕННЯ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ 

  

 

 

Доповідь  
студентки 1 курсу А. Пасько  
«Від будинку уряду до Головного корпусу 
 Харківського університету». 

27.04.2017 р.  



ТВОРЧІ ЗУСТРІЧІ



           ТВОРЧА ЗУСТРІЧ 

«Про волю та неволю: розмова з випускником кафедри Олегом 
Гнездиловим, співробітником пенітенціарної служби України», 
09.09.2016 р. 



           ТВОРЧА ЗУСТРІЧ 

«Практики читання художньої літератури: розмова за 
чашкою чаю з викладачами кафедри», 31.12.2016 р. 



           ТВОРЧА ЗУСТРІЧ 

«Шлях до самопізнання: особливості та методи генеалогічних 
досліджень» (за участю канд. іст. наук, доц. кафедри історії 
Східної Європи, генеалога С. С. Кушнарьова). 

02.03.2017 р. 



           ТВОРЧА ЗУСТРІЧ 

«Зустріч вдома у викладача: в гостях у канд. іст. наук, доц. 
кафедри історіографії, джерелознавства та археології, 
мистецтвознавця О. Г. Павлової», 31.05.2017 р.  



ПРАКТИКУМИ



     ПРАКТИКУМ 

 

 

 

Практикум «Бази даних в історичних дослідженнях».  
Модератор  – викладач кафедри історіографії, джерелознавства 
 та археології Є. С. Рачков, 16.01.2017 р.    



ОБ‘ЄДНАНІ ЗАСІДАННЯ



                  Об‘ЄДНАНЕ ЗАСІДАННЯ  

  

 

 

Спільно з гуртком кафедри історії України 

29.09.2016 р. 



                 Об‘ЄДНАНЕ ЗАСІДАННЯ  

  

 

 

Спільно з Клубом університетських історій 

27.04.2017 р. 



Екскурсія Головним корпусом 
 із завідувачем кафедри історіографії, 
джерелознавства та археології       
проф. С. І. Посоховим.  



КРУГЛІ СТОЛИ



        КРУГЛИЙ СТІЛ 

  

 

 

Круглий стіл  

«Комп’ютерні ігри та проблеми  
формування історичної свідомості», 10.05.2017 р. 



  

 

 



КРАЄЗНАВЧО-
ТУРИСТИЧНІ ПОДОРОЖІ



                 КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНА ПОДОРОЖ 

  

 

 

Подорож за маршрутом  Борова-Водяне-Красна Поляна 
(Зміївський р-н, Харківська обл.), 17.06.2017 р.  



                 КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНА ПОДОРОЖ 

  

 

 

Лекція-екскурсія канд. іст. наук, доц. кафедри історії Східної 
Європи П. В. Єремєєва про кількість, повсякденні практики, 
сучасне життя старообрядців (с. Борова Зміївського р-ну 
Харківської обл.).   



                 КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНА ПОДОРОЖ 

Відвідування  Борисо-Глібського  
жіночого монастиря  
(с. Водяне Зміївського р-ну  
Харківської обл.).  



РОБОТА У СОЦІАЛЬНИХ 
МЕРЕЖАХ



                   РОБОТА У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 Група гуртка у соціальній мережі ВКонтакте – 

https://m.vk.com/kruzhok_istoriografii.  

 

https://m.vk.com/kruzhok_istoriografii
https://m.vk.com/kruzhok_istoriografii


                   РОБОТА У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 Група гуртка у соціальній мережі Facebook – 

https://www.facebook.com/Гурток-історіографії-
джерелознавства-та-СІД-352542338482175/.  
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                   ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ СТОРІНОК 

• Записи інформаційного характеру. 

• Авторські рубрики, флеш-моби, 
конкурси.  

• Інформація про наукові конференції, 
конкурси і т. п. 

• Наукові книги, статті тощо.  

 

 



 

 

    Ми у соціальній мережі ВКонтакте –   
https://m.vk.com/kruzhok_istoriografii .  
 
    Ми у соціальній мережі Facebook – 
https://www.facebook.com/Гурток- історіографії-джерелознавства-
та-СІД-352542338482175/ .  
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