ЗВІТ
про роботу студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та
спеціальних історичних дисциплін
за 2015/2016 н. р.

Куратор від професорсько-викладацького складу – кандидат історичних
наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології
Юлія Анатоліївна Кісельова.
Староста гуртка – студентка 3 курсу Ганна Гнатченко.
Дата

Тематика

18.09.2014

Спільна з Клубом університетських історій «Прогулянка
університетськими місцями».

30.10.2014

Доповідь студента 3 курсу Владислава
Кучеренка
«Неймовірна історія»: критичний погляд на «нову хронологію»
акад. А. Т. Фоменка та Г. В. Носовського».

13.11.2014

Спільне засідання зі студентським науковим гуртком кафедри
історії України «Як поїхати на конференцію до Польщі?»
(практичні поради та враження аспірантів історичного
факультету: Катерини Єремєєвої, Ольги Красько та Євгена
Рачкова).

27.11.2014

Спільне засідання з Клубом університетських
«Викладач і студент в умовах Болонської системи»:

історій

 перегляд фільму «Парад університетів. Болонья» (з
коментарями аспірантки Катерини Сорочан);
 круглий стіл «Студенти та викладачі: історія
взаємовідносин» (за участю викладачів історичного
факультету Вікторії Юріївни Іващенко, Сергія
Івановича Посохова, Сергія Борисовича Сорочана,
аспірантки Ольги Красько, студентки 4 курсу
Анастасії Рибалко та інших).

26.02.2015

Доповідь студентки 3 курсу Ганни Гнатченко «Музеї міста
Харкова в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: функції та напрямки
діяльності».
Нагородження учасників конкурсу «Історик в соціальній
мережі».

26.03.2015

Доповідь студентки 3 курсу Анастасії Фінартив «Эволюция
женских образов в кинематографе (1950-е – начало 1960-х гг.).
Практикум від аспіранта Євгена Рачкова «Как разговорить
визуальный источник?».

28.04.2015

Доповідь аспірантки Ольги Красько «Место встречи
изменить нельзя…(«места памяти» студентов исторического
факультета Харьковского университета)».
Доповідь
студентки
3
курсу
Вікторії
Конюшок
«Университетская история в памятниках и мемориальных
досках».

17.05.2015

Спільна зі студентським науковим археологічним гуртком
подорож до м. Люботин Харківської області:


екскурсія садибою князів Святополк-Мирських;

 огляд курганного могильника скіфського часу разом з
науковим співробітником Музею археології ХНУ імені
В. Н. Каразіна, кандидатом історичних наук Станіславом
Анатолійовичем Задніковим.
28.05.2015

Зустріч вдома у викладача: в гостях у сім’ї професорів
ХНУ імені В. Н. Каразіна Сергія Івановича та Людмили
Юріївни Посохових.

13.06.2015

Спільна зі студентським науковим археологічним гуртком
подорож до смт Кочеток Чугуївського району Харківської
області:
 знайомство з архітектурними та природними пам’ятками
селища, відвідування Музею води разом зі студентом
2 курсу Владиславом Каплієнком;


розвідки на городища

«Кочеток-1» і

«Кочеток-2»

(екскурсії якими провів студент 2 курсу Ігор Іськов) та
розвідка із шурфовкою на селищі салтівської культури
«Кочеток-джерело».

