
ЗВІТ 

про роботу студентського наукового гуртка історіографії, джерелознавства та 

спеціальних історичних дисциплін  

за 2016/2017 н. р. 

 

Куратор від професорсько-викладацького складу – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історіографії, джерелознавства та археології  Юлія Анатоліївна Кісельова. 

 

Староста  гуртка – студентка 4 курсу Ганна Гнатченко.  

  

 

 

Дата Тематика засідання 

 
Кількість 

присутніх  

12.09.2015 Екскурсія до Старого цирку м. Харкова.  

 

20 

19.09.2015 Екскурсія Біологічною станцією ХНУ імені В. Н. Каразіна 

та розвідка на городище «Коробові Хутори» поблизу 

с. Гайдари Зміївського району Харківської області.   

    

15 

24.09.2015 Спільне засідання зі студентським науковим гуртком кафедри 

історії України  «Обʼїзд архівів Польщі студентів і молодих 

науковців історичного факультету у 2015 році».  

 

23 

22.10.2015 Доповідь студента 3 курсу Олександра Тарасова «Кобзарі: їх 

професійне та особисте життя у ХІХ – на поч. ХХ ст.».  

 

Поїздка до меморіального Музею Гната Хоткевича 

(смт Високий Харківського району Харківської області). 

 

12 

26.11.2015 Доповідь студентки 4 курсу Оксани Гели «Антирелигиозная 

пропаганда на страницах журнала «Перец». 

 

Практикум від аспірантки Катерини Єремєєвої «Историк, 

источник и компьютер: сотрудничество или поиски третьего 

лишнего? (опыт компьютеризированного анализа 

нарративных и визуальных источников)».  

 

14 

09.12.2015 Спільне засідання з Клубом університетських історій   

«Випробування Північчю: історія студентських 

будівельних загонів Харківського університету 1970 –

 1980-х рр.».  

32 



03.03.2016 Доповідь студентки 4 курсу Ксенії Борозняк  «Национально-

романтический модерн в архитектуре Харькова и его место в 

облике города». 

 

Доповідь студентки 3 курсу Ольги Сусли «Архитектурное 

наследие А. Ржепишевского в Харькове». 

 

19 

31.03.2016 «Світ колекцій та колекціонерів: розмова за чашкою чаю». 

 

За участю спеціально запрошених гостей: викладача кафедри 

історії Східної Європи Сергія Сергійовича Кушнарьова та 

студентів 3 курсу Ігоря Іськова і Владислава Каплієнка. 

  

18 

12.05.2016 Круглий стіл «Емоціональні аспекти минулого: підходи та 

перспективи»:  

 

 доповідь студентки 4 курсу Марії Дідик «Воспоминания 

о смешном: проблемы исследования смеховой культуры 

на основе мемуарного дискурса»; 

  

 доповідь студента 5 курсу Микити Єжкова «Учебник по 

самоубийству: назначение дуэли в российском 

дворянском обществе ХІХ века»; 

 

 доповідь аспірантки Ольги Красько «Либо хорошо, либо 

ничего»: эмоциональная тональность мемориальных 

воспоминаний о преподавателях Харьковского 

университета»; 

     

 доповідь аспіранта Євгена Рачкова «Эмоциональные 

«обертоны» символики университетов»; 

 

 доповідь студента 5 курсу Сергія Сєдих 

«Эмоциональное поле в русской мемуаристике ХVIII в.»; 

 

 доповідь студента 3 курсу Олександра Тарасова 

«Эмоциональное влияние кобзарских песен».  

 

15 

02.06.2016 Зустріч вдома у викладача: в гостях у доцента кафедри 

історіографії, джерелознавства та археології, директора Музею 

історії ХНУ імені В. Н. Каразіна Вікторії Юріївни Іващенко. 

12 

18.06.2016 Краєзнавчо-туристична подорож за маршрутом Рокитне-

Нижня Озеряна: 

 

 екскурсія садибою дворянського роду Куликовських у 

с. Рокитне Нововодолажського району Харківської 

14 



області; 

 

  відвідування «святого» джерела у с. Нижня Озеряна 

Харківського району Харківської області.  

 
 


