
ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЗА ІІ СЕМЕСТР 2015/2016 Н.Р. 

Наші студенти доволі активно беруть участь у науковому житті 

факультету. Так, 26 лютого 2016 року  проходила МІЖНАРОДНА 

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «КРАЄЗНАВСТВО І УЧИТЕЛЬ - 2016» де 

приймали участь магістранти нашого факультету.    

 25–26 лютого 2016 р. відбулась VІІ науково-практична конференція 

магістрантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди «ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОСТУП 

СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ» в якій взяли участь  магістранти. 

У рамках «Тижня історика» 22 березня 20І6 р. проходила студентсько-

учнівська науково-практична конференція «НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД: 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ», яка була організовано разом із Студентським 

науковим товариством істориків, де активну участь приймали саме члени 

цього товариства.  

     
 

18-22 квітня 2016 р. відбулась двадцята міжнародна наукова 

конференція «СЛОБОЖАНСЬКІ ЧИТАННЯ», де одна із секцій «Історія 

освіти Слобожанщини» проходила на базі історичного факультету. Разом із 

викладачами (доц. Гончарова О.С., доц. Мартинова І.С., доц. Чернікова І.В., 

доц. Луценко М.В., доц. Яковенко Г.Г.) взяли участь і магістранти 

історичного факультету. 

 



 Нужненко Любов та Степаненко Христина студентки ІІ курсу (21 

і/лс - PR) під керівництвом доц. Мартинової І.С. взяли участь у науково-

теоретиній конференції «Вони боролися за волю України» (з нагоди 125-

річниці до дня народження Є. Коновальця та 25-ї річниці незалежності 

України), що відбулася 23 березня 2016 року у «Харківській гуманітарно-

педагогічній академії».  

 22-23 квітня 2016 р. проходила ХІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СХОДОЗНАВСТВА». Конференція 

була організована силами факультету іноземної філології (кафедра східних 

мов) та історичним факультетом (кафедра всесвітньої історії) в особі доц. 

Ямпольської Л.М.  та (кафедра суспільно-правових дисциплін і менеджменту 

освіти) в особі проф. Бережної С.В.  

У цій конференції приймали участь студенти 3 та 4 курсу під керівництвом 

доц. Ямпольської Л.М. 

   

29 квітня 2016 р. відбулася 69-ТА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ». В роботі конференції 

взяли участь 2 студента від історичного факультету: Островська Антоніна 

(студентка 5 курсу) керівник – проф. Богдашина О.М. та Ярова Лера 

(студентка 3 крсу) керівник – доц. Мірошніченко С.В. Їх доповіді відзначені 

грамотами як кращі доповіді. 

   

 Студентка історичного факультету Спіцина Анжеліка взяла участь у V 

Всеукраїнській студентській археологічній конфиренції "Археологічні 

дослідження в Україні:здобутки і перспективи"(науковий керівник – доц. 



Колода В.В.), що проходила на базі Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. 

   

Іванова Таня студентка 3 курсу (науковий керівник доц. Луценко М.В.)  

приймала разом із аспірантом Алієвим М. (науковий керівник проф. Бережна 

С.В.) участь в VIII Всеукраїнській науковій конференції студентів і 

аспірантів «Гуманістичні цінності світових цивілізацій і проблем сучасного 

світу», яка проходила на базі Криворізького національного університету 8 

квітня 2016 р. 

 

Студент 4 курсу історичного факультету Антон Лоскутов взяв участь в 

освітній програмі Study Tours to Poland, що дозволила ознайомитись із 

актуальними аспектами життя місцевої громади у м. Лодзь (Республіка 

Польща). 



      

 

На відзначення Дня Європи в межах реалізації грантового проекту 

щодо актуальних питань місцевого самоврядування студент історичного 

факультету Матющенко Євген ІІІ курс відвідав Польщу. 

        

До Дня науки в Україні вийшов збірник наукових праць студентів та 

магістрантів історичного факультету (7 вип.).      

 Також студентки 4 курсу Булгакова Влада, Вовк Ілона, Якуніна Ганна 

взяли участь у Всеукраїнському колоквіумі «Феномен міста: вітчизняний та 

зарубіжний досвід», який проходив у Київському університеті імені Бориса 

Грінченка(19 травня 2016 р.). На цьому колоквіумі були присутні київські 

команди, з Вінниці, Глухова, Чернігова і харківська команда. Тема проекту: 

«Мультикультурний простір міста, діалог культур» (наукові керівники – доц. 

Луценко М.В., проф. Бережна С.В.). 



 

Студент 4 курсу Єрьомін Валентин відвідав 14-15 березня 2016 р. на 

Гуманітарному факультеті семінар-робітня «Публічна історія сьогодні: усні 

оповіді, локальна пам’ять і спільнота» Мета робітні полягала в ознайомленні 

студентів – майбутніх науковців, активістів громадянського суспільства та 

ініціаторів і учасників публічно-історичних проектів – з методами і 

форматами творення історії для широкої публіки та у співпраці з нею. 

 

Олімпіади. Студентка 4 курсу історичного факультету ХНПУ імені Г. 

С. Сковороди Булгакова Владислава, яка посіла 2 місце в І етапі 

Всеукраїнської студенської олімпіади з педагогіки.     

 12-15 квітня на базі Ніжинського державного університету пройшов 

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з історії, який зібрав 

найсильніших істориків, практично з усіх вищих навчальних закладів, нашої 

держави. В олімпіаді взяли участь 35 університетів (65 учасників). Наш 

університет представляла Якуніна Ганна – 4 курс, яка посіла 19 місце.

 Єрьомін Валентин, студент 4 курсу, приймав участь у ІІ тур 

Всеукраїнської олімпіади з історії України (24-26 березня), яка проходила в 

Криворізькому національному університеті та посів 42 місце за рейтингом.

 Булгакова Владислава, студентка 4 курсу та Гуйванюк Аліна, студентка 

1 курс, приймають участь в освітньому курсі «Геноцид євреїв Європи: 



історична перспектива та підходи до вивчення» (науковий керівник проф. 

Бережна С.В.). На серпень 2016 р. заплановано поїздка до Меморіалу 

«Будинок Ванзейської конференції» (Німеччина).   

 Студенти 3 курсу Моісей Магомедов і Яровая Лера розробили проект 

на конкурс «Харків – місто молодіжних ініціатив». Тема проекту «Харків - 

мультикультурне місто: історична ретроспектива крізь призму публічних 

лекцій і екскурсій». І також студенти 4 курсу Антон Лоскутов і Кулініч 

Владислав  теж приймають участь у цьому конкурсі.  Проекти цих студентів 

пройшли відбір у другий тур конкурсу.  

 


