
ЗВІТ 

про роботу студентського наукового гуртка історіографії,  джерелознавства  

                        та спеціальних історичних дисциплін 

за 2018/2019 н. р. 

  

Куратор від професорсько-викладацького складу – кандидат історичних 

наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології Юлія 

Анатоліївна Кісельова.  

 

Староста  гуртка – студент 4 курсу Дмитро Раков (з жовтня 2017 р.). 

 

№ Дата Формат та тематика засідання (заходу) Кількість  

Присутніх 
1. 14.09.2017 Спільне  засідання  зі  студентським  науковим  

гуртком кафедри  історії  України  «Презентація  

об’їзду  архівів Польщі  студентами  та  молодими  

науковцями факультету».  

25 

2 28.09.2017 Творча  зустріч:  «Зустріч з фотографом В. 

Оглобліним».  
18 

3 07.10.2017 Спільне засідання з гуртком мистецтвознавців 

«Подорож до міста Чугуїв» 

15 

4 12.10.2017 Обговорення наукових доповідей. 

Доповідачі: 

студент 5 курсу Cильвестр Селегєєв 

«Історична література у фондах публічних бібліотек 

м.Харкова на початку ХХ ст.: жанрово-тематичний 

аналіз»   

 

5 30.11.2017 Обговорення наукових доповідей. 

Доповідачі:   

• студентка 3 курсу Діана Вакуленко «Студентське 

життя в карикатурах журналу “Студент революції” 

у 1922-1933 рр.» 

• студентка 6 курсу Оксана Гела «Образи 

інтелігенції в карикатурах журналу “Крокодил” у 

1953-1964 рр.» 

21 

6 13.12.2017 Творча  зустріч:  «Зустріч з викладачами кафедри 

тема: «Науковий туризм як стиль життя» 

За участю викладачів кафедри Історіографії, 

джерелознавства та археології 

37 



7 28.02.2017 Обговорення наукової доповіді. 

Доповідач: 

студентка 4 курсу В. Дуплякіної  

«Особливості музичного повсякдення сучасного  

суспільства: від мистецтва до засобу впливу». 

18 

8 29.03.2018 Обговорення наукових доповідей. 

Доповідачі:  

 студентка 4 курсу К. Чечкіної 

«Університетські ініціативи у 

формуванні студентського дозвілля в 

ХДУ ім. М. Горького (друга половина 

1950-х - початок 1970-х років)» 

 студентка 4 курсу І. Фурсової «М. В. 

Гоголь: віхи життя, віхи долі» 

18 

9 17.04.2018 Творча  зустріч:  «Зустріч з О.Л. Рябченко “Пошук 

та реалізація грантів: персональний досвід”»  

18 

10 17.05.2018 Спільно з Клубом університетьських історій та 

гуртком мистецтвознавців екскурсія 

«Університетський Харків», сюрприз - КВЕСТ 

20 

11 31.05.2018  Творча  зустріч:  «Зустріч  вдома  у  викладача:  в  

гостях  у кандидата  історичних  наук,  доцента  

кафедри історіографії,  джерелознавства  та  

археології  Юлії Анатоліївни Кісельової». 

8 

12 20.09.2018 Спільне  засідання  зі  студентським  науковим  

гуртком кафедри  історії  України  «Презентація  

об’їзду  архівів Польщі  студентами  та  молодими  

науковцями факультету». 

25 

13 22.09.2018 Спільне засідання з гуртком мистецтвознавців 

«Подорож до села Кручик» 

13 

14 08.11.2018 Обговорення наукових доповідей. 

Доповідачі: 

 студентка 3 курсу Олена Дьяченко «ЛГБТ-

спільноти та особливості репрезентації їх в 

історії» 

 студент 4 курсу Ярослав Голімбовський 

«Історія музикальних фестивалів Woodstock 

та їх вплив на масову культуру»  

19 

15 22.11.2018 Інтелект батл «Харківський стрит-арт» 

Сохранич Дар’я, Саша Модільяні, Настя 

Худякова. 

13 

16 13.12.2018 Творча  зустріч: «Зустріч з Юрієм Леонідовичем 

Щербініним». 
13 



17 15.02.2019 Спільне засідання з Клубом університетських 

історій та гуртком мистецтвознавців «Мистецтво, 

що рятує світ». 

Засідання присвячене 100-річчю випускника 

історичного факультету, видатного педагога і 

музеєзнавця Афанасія Федоровича Луньова (1919-

2004). 

 

18 6.03.2019 Творча  зустріч:  «Зустріч з викладачами кафедри 

тема: «На час старше: фильмы, определившие наш 

взгляд на себя и на мир». 

За участю викладачів кафедри Історіографії, 

джерелознавства та археології 

18 

19 04.04.2019 Обговорення наукової доповіді. 

Доповідач: 

 студентка 3 курсу Анастасія Пасько «Іменні 

аудиторії як складова символічного простору 

Головного корпусу Харківського 

університету»  

15 

 


