
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 – студент 4 курсу Сильвестр Селегєєв (з жовтня 2016 р.).  

 

 

 

№ Дата 
 

Формат та тематика засідання (заходу) 
 

Кількість  

присутніх  

1. 

 

09.09.2016  Творча зустріч «Про волю та неволю: розмова з 

випускником кафедри Олегом Гнездиловим, 

співробітником пенітенціарної служби України».   

 

10 

2. 

 

29.09.2016 Спільне засідання зі студентським науковим гуртком 

кафедри історії України «Презентація об’їзду архівів 

Польщі студентами та молодими науковцями 

факультету».  

Майстер-клас на тему: «Як влітку добре відпочити, та ще й 

користь здобути?». 

 

Доповідачі:  

 аспірантки Анастасія Боженко, Катерина Єремєєва, 

Світлана Нижнікова; 

 студенти 5 курсу Оксана Гела, Сергій Жидков, 

Сергій Зайцев. 

 

25 

3. 31.10.2016 Засідання «Проблеми дослідження дворянської культури 

Російської імперії»:  

 

 доповідь студента 6 курсу Микити Єжкова «Писаные 

и неписаные дуэльные кодексы в Российской 

империи»; 

 

 доповідь студента 6 курсу Сергія Сєдих «Вопросы 

чести в образовательных практиках российского 

дворянства XVIII в.». 

 

14 



4. 24.11.2016 Засідання «Особові архівні фонди в історичних 

дослідженнях»: 

 

 доповідь студентки 5 курсу Ганни Гнатченко 

«Особовий архівний фонд: типове явище та 

унікальний зміст (на матеріалах фонду професора 

О. В. Вєтухова в Музеї історії ХНУ імені 

В. Н. Каразіна)»; 

   

 доповідь співробітника Державного архіву 

Харківської області Катерини Олександрівни 

Горінової «Про процедуру створення особових 

архівних фондів та особливості дослідницької роботи 

з ними». 

 

13 

5. 13.12.2016 Творча зустріч «Практики читання художньої 

літератури: розмова за чашкою чаю з викладачами 

кафедри». 

 

За участю викладачів кафедри: Вікторії Юріївни 

Іващенко, Олександра Дмитровича Капліна, Юлії 

Анатоліївни Кісельової та Сергія Івановича Посохова. 

 

28 

6. 16.01.2017 Практикум «Бази даних в історичних дослідженнях».  

 

Модератор заходу – викладач кафедри історіографії, 

джерелознавства та археології Євген Сергійович Рачков. 

 

10 

7. 02.03.2017 Творча зустріч «Шлях до самопізнання: особливості та 

методи генеалогічних досліджень».  

 

За участю кандидата історичних наук, доцента кафедри 

історії Східної Європи, генеалога Сергія Сергійовича 

Кушнарьова. 

 

25 

8. 29.03.2017 Засідання «Університетська історія у дзеркалі 

біографістики та просопографії»: 

 

 доповідь кандидата історичних наук, заступника 

директора Центру краєзнавства імені академіка 

П. Т. Тронька ХНУ імені В. Н. Каразіна Ольги 

Ігорівни Вовк «Послідовник Ломоносова або 

особистий ворог Пушкіна? Образи Василя Каразіна у 

вітчизняній та зарубіжній історіографії»; 

 

 доповідь  студентки 4 курсу Катерини Медведєвої 

«Колективний портрет ректорів імператорського 

13 



Харківського університету».      

 

9. 27.04.2017 Спільне засідання з Клубом університетських історій 

«Історія та сьогодення Головного корпусу Каразінського 

університету»: 

 

 доповідь студентки 1 курсу Анастасії Пасько «Від 

будинку уряду до Головного корпусу Харківського 

університету»; 

 

 екскурсія Головним корпусом із завідувачем кафедри 

історіографії, джерелознавства та археології 

професором Сергієм Івановичем Посоховим.  

  

47 

10. 10.05.2017 Круглий стіл «Комп’ютерні ігри та проблеми 

формування історичної свідомості»: 

 

 доповідь студента 2 курсу Ярослава Голімбовського 

«Учиться истории играя: образовательные аспекты 

в неисторических компьютерных играх»; 

 

 доповідь магістра факультету технології органічних 

речовин НТУ «ХПІ» Володимира Крамського 

«Серия исторических игр Assassin’s Creed – обзор 

механики образовательного фактора»; 

 

 доповідь студента 2 курсу Дмитра Ракова «Эволюция 

исторического контента на примере исторической 

серии видеоигр Assassin's Creed»; 

 

 доповідь студента 4 курсу Олександра Тарасова 

«Симуляция Средневековья в Crusade King ІІ»; 

 

 доповідь студента 2 курсу Іллі Федорова «Эпоха 

Средневековья в компьютерных ролевых играх». 

 

15 

11. 31.05.2017 Творча зустріч «Зустріч вдома у викладача: в гостях у 

кандидата історичних наук, доцента кафедри 

історіографії, джерелознавства та археології Ольги 

Григорівни Павлової».  

 

7 

12. 17.06.2017 Краєзнавчо-туристична подорож за маршрутом  Борова-

Водяне-Красна Поляна: 

 

 лекція-екскурсія кандидата історичних наук, доцента 

кафедри історії Східної Європи Павла Вікторовича 

Єремєєва про кількість, повсякденні практики, 

16 



сучасне життя старообрядців та огляд старовинного 

дерев’яного храму Різдва Христового у с. Борова 

Зміївського району Харківської області; 

 

 відвідування  Борисо-Глібського жіночого монастиря 

у с. Водяне Зміївського району Харківської області. 

 
 


